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Britai planuoją kar- 
pyti prekių kainas ir 

algas 10 nuoš.
Tuo norima padėti britų eks

portui, atgaivinti pramonę ir 
palengvinti nedarbo padėtį 
krašte

LONDONAS, sausio 27. — 
Kovai' su nedarbu, britų vy
riausybė planuoja didelę kam
paniją lėšoms sumažinti, kas 
padėtų Anglijos pramoninkams 
itgauti pasaulio rinkas savo 
eksportams ir tuo pakelti) kra
što pramonę.

Apkarpant kainas visoms 
prekėms ir reikmęnoms, tektų 
apkarpyti ir algos darbinin
kams, tačiau vyriausybė mano, 
<ad tuo planu britų darbinin
kas, kad ir mažiau' gautų al
ps, gyventų nė kiek ne blo
giau, nes viską pigiau pirktų.

Vyriausybė jau yra dėl to 
atsiklausius darbo unijų. Uni- 
ps sutinka su algų apkarpy- 
nu, jei tik atitinkamai bus ap- 
:arpytos kainos maisto produk- 
ams, drapanoms, nuomai ir vi- 
oms kitoms išlaidoms.
Philip Snowden, iždo kancle- 

is, pasiuntė laiškus įvairiems 
idžiuliams fabrikininkams, ka- 
yklų savininkams, laivų staty- 
ojams, transporto kompani- 
oms etc., klausdamas, ar butų 
Taktiška sumažinti algas 10 
įuoš. Ateinančiame biudžete 
yriausybė ketina valstybės tar
ai) tojų algas taip pat 'suma- 
inti 10 nuoš.
Britų pramoninkai tą planą 

aip rimtai ima, kad viena di- 
žiulių laivų statybos firmų, 
uriai viena Indijos pirklybos 
irma pasiūlė $10,000,000 vėr
ės užsakymų, patarė palaukti 
orą mėnesių ir tada ji galė- 
ianti tonažui nuleisti 10 nuoš. 
uo dabartinės kainos.

Vakar trijuos Amerikos ka
lėj j m u ose buvo elektros kėdėse 
nužudyti trys kaliniai, visi neg- 

Irai, mirties bausmėms pasmerk
ti už žmhgžudybcs.

Georgijos valstijos kalėjime, 
Milledgcvilte, mirties nuospren
dis įvykinta Will Biggersui.

Floridos valstijos kalėjime; 
Raiforde, —- Claytonui Bell’ui.

Tennessee valstijos •kalėjime, 
Nashvillėj, — James Harrisui.

Hitlerio fašistai gra
so mirtim Vokietijos 

vadams

Austrija Ven g r i j a 
pasirašė draugin

gumo paktą

BERLYNAS, Sausio 27 
Leipcigo bylos metu praeitą ru
denį vokiečių fašistų vadas Hit
leris savo kalboj pasakė, kad 
“kris galvos,” kai nacionalso
cialistai (fašistai) atsteigsią 
“trečią vokiečių imperiją”.

Dabar Welt am- Montag laik
raščio redaktorius, Įlelmut von 
Gerlach, žinomas pacifistas, pa
skelbė grumojamą laišką, kurį 
jis gavo iš Hitlerio sekėjų. Laiš
kas prasideda žodžiais: “Tu esi 
pirmas.” Po to nupiešta giljo^ 
tina’, o toliau eina sąrašas “ki
tų,” kurie busią giljotinuoti. 
Tame sąraše paduodami vardai 
komunistų vadų, kai kurių pa
skelbusių žydų grafterių, pen
kių vokiečių aristokratų, virtu
sių pacifistais, kancleriaus 
Breuningo, ministerių Groene- 
rio ir Wirtho, Prūsijos minis
terių Otto Brauno, Karlo Se- 
veringo ir Heinricho Hirtsiė- 
ferio. Toliau eina Erich Maria 
Remarque, garsus knygoj “Va
karų fronte nieko naujo” au
torius; trys Ullšteipų broliai; 
Berlyno Tageblatt leidėjas Ru- 
dolph Mosse; biografas Emil 
Lųdwig; Reichsbannerio vadas 
Hoersling; Berlyno policijos va
das pulk. Heimannsberg ir ki
ti.

Chicago Daily News kores
pondentai sakosi turįs žinių, 
kad vokiečių fašistai turį sąra
šą ir tūlų užsienių korespon
dentų, kurie turėsią būti išgui
ti, kai “trečioji imperija1 
atsteigiama.

A
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[Atlantic and Pacific Photo]

Niagara Falls, N. Y. — Paveikslėlis parodo dabartinį Niagaros kriokte kaukaros kontūrą, netoli nuo Lima salos, po to, kai 
praeitą savaitę milžiniškas gabalas uolos atskilo ir nusirito žemyn į verpetus. Nutrukęs gabalas vaizde parodyta? juoda 
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Naujas Francuos 
kabinetas sudarytas
Pirmą kartą 'Francijos istorijos

vyriausybės nariu bus Afri-.
' kas - negras .....

Garsus švedų lakūnas 
skaudžiai susižeidė 1

No. 23

Milžiniškos indu mi- 
nios sveikina paleis
ta Mahatma Gandhi

Z. *. • ♦ z •

Šimtų tūkstančių žmonių susi
grūdime viena . moteriškė ne
gyvai nuspausta, daug kitų 
sužalota

BOMBĖJUS, Indija, sausio 
27. -— Paleistam iš Punos ka
lėjimo Mahatmai Gandhi atvy
kus į Bombėjų, milžiniškos in
dų' minios pasitiko jį su did
žiausiomis ovacijomis.

Šimtų tūkstančių žmonių, 
trokštančių išvysti savo “šven
tą žmogų,” susigrūdimas buvo 
taip didelis,' kad viena mote
riškė buvo negyvai nuspausta, 
o kelios dešimtys kitų asme
nų rimtai sužaloti.

Trylika žmonių pri
gėrė garlaiviui pa

skendus
MADRIDAS, Ispanija, sausio 
. Juroj ties Alicante kran-27

tais paskendo ispanų garlaivis 
Lezo, plaukęs iš barcęjonos j 
Kartageną. Trylika žmonių pri
gėrė, bet tik septynių kūnai 
buvo surasti. '

VIENA, Austrija, sdusio 27. 
- Vengrijos premjeras Bethlen 
• v Austrijos vicekanclerius ir 
žsienių reikalų ministeris 
chober vakar čia pasirašė drau- 
ingumo ir arbitražo sutartį 
arp Austrijos ir Vengrijos.

Nušovė žmogų
LENČIŲ km., Krakių valse, 

u mušeikos užpuolė einantį Pr. 
antelių ir smarkiai jį sumušė, 
ada sumuštasis su kitu drau- 
u prisiartino prie mušeikų na
tų, tie mušeikos Danielių ne- 
yvai nušovė. Grėitai subėgo 
nonių ir norėjo mušeikas čia 
at suimti, bet tie, užsidarę 
rirne, grasino visus iššaudy- 
a. ,► . * t

Premjeras MacDonald 
įsimaišo į 250,000 teks

tilininkų lokautų
iMANCHESTER, Anglija, sau

sio 27. — Premjeras MacDo
nald nutarė pats įsimaišytį į 
Lankaširo tekstilės įmonių lo
kautą, kuriuo yra išmesta iš 
darbo apie 250,000 darbininkų.

Premjeras pranešė tekstilės 
įmonių savininkų asociacijos 
pirmininkui, įtart jis norįs pa
simatyti su juo ir kitais fabri- 
kininkų vadais.

PARYŽIUS, sausio 27.—Se
natoriui Pierre Lavaliui, nau? 
jam premjerui, pavyko sudary
ti kabinetas, kurį jis šiandie 
pristatė respublikos preziden
tui Doumorgue’ui. Veikiausia 
šį ketvirtadienį naujoji vyriau
sybe perskaitys, parlamente sa
vo deklara’ciją ir 'prašys jo pa
sitikėjimo. ;

■Jei parlamentas priims La- 
valio kabinetą, kartu su jo pa- 
ministeriais, tai pirmą kartą 
Franci j os istori j o j e" vyriausybės 
nariu bus negras. Jis yra Blaise 
Diagne, senegaliėtis, paskirtas 
kolonijų paministeriu.,,

Iš viso, La valio, kabinetas yra 
toks pat, koks buvo premjero 
Tardieu kabinetas. Pats Tar- 

t .

dieu dabar bus žemės ūkio mi
nis teri u. !

STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio 27. — Garsus lakūnas kap. 
Einar Lundborg šiandie pavo
jingai'susižeidė, » aeroplanui 
siisikulus. • - < '

Kap. Lundbotg pasižymėjo 
ypačiai gelbėjimu atšiaurėj di
rižablio Itali'a' katastrofos aukų.

1 ................ ......... r“. .................. ... , ■■
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Sovietą kalėjimuose 
ir trėmimo vietose

iQRF1 j

Chicagai ir apielinkei Tedera 
s oro biurąs šiai dienai pra 
ašauja:

Iš dalies debesiuota; šalčiai); 
idutiniai ir stiprus žiemių va- 
arų vėjai.
Vakar temperatūra įvairavo 

irp 45° ir 34° F.
šiandie saulė teka 7:08, lei

dusi 4:58. Mėnuo teidžia’si 
:04 ryto.

Butlegeris prašo nesių
sti jj kalėjimai! — biz

nis žlugsiąs

Lenkijos, seimas panai 
kiną žydų varžomus 

Įstatymus
VARŠUVA, sausio 27.—Len- 

kijos seimas vakar didele bal
sų dauguma priėmė įstatymą, 
kuriuo panaikinami seni, iš ca
ro laikų užsilikę/ suvaržymai 
žydams. Įstatymas pasiųsta se
natui.

$5,000,000 gaisras Ko
lumbijos uoste

BUENA VENTURĄ, Kolum
bija, sausio 27. ~ Siautęs čia 
didelis gaisras sunaikino beveik 
visą prekybos distriktą. Gaisre 
žuvo taipjau du asmenys. Ug
nies padaryti nuostoliai siekia 
5 milijonus dolerių.

SAN FRANCISCO, Cal., sau
sio 27. — Atiduotas teismai) 
Alfredas Burgess, kaltinamas 
dėl laikymo degtinės, buvo ras
tas kaltas. Teisėjas davė jam 
pasirinkti: arba ’ pasimokėti 
$500 pabaudos, varba eiti 200 
dienų į kalėjimą.

“Aš negaliu pabaudos sumo
kėti,” skundėsi teisėjui Burgess.

“Tai eisi į kalėjimą.”
“Susimildamas, teisėjau, jei 

pasiusi mane į kalėjimąv vis-a’s 
mųno biznis žlugs.”

“O kokiu bizniu verties?” pa
klausė teisėjas. .

“Butlegerio,” atsakę Burgess.
Teisėjas davė j&m 48 valan

das laiko surinkti pinigų pa
baudai pasimokėti. v 

»
Miško pirkliai prašo su- 

mažinti mokesčius
KAUNAS. — Lietuvos miš

kininkų s-ga įteikė vyriausybei 
prašymą, kuriame skundžiami 
sunkia miškų prekybos būkle 
ir prašo sumažinti miško pre
kybos mokesčius.

Sovietai atmetė bri
tų prašymą prievap 

tos darbui ištirti
LONDONAS, sausio 27. — 

Dr. H. Dalton, užsienių reika
lų viccministeris, pranešė par
lamente, kad sovietų vyriau
sybė atsisakė leisti padaryti 
prievartos darbo Rusijoje tyri
nėjimą.

Pasak Daltono, užsienių rei
kalų komisaras Litvinovas pa
informavo britų ambasadorių 
Maskvoje, kad sovietų vyriau
sybė negalinti (priimti oficia
laus prašymo darbo sąlygoms 
Rusijoje tyrinėti, kaip kad pa- 
riaša'us sovietų vyriausybės pra
šymo nepriimtų britų vyriau
sybė. Sovietų valdžia, pasakė 
Litvinovas, Vartoja kalinius 
darbui taip pat, kaip juos var
toja ir kiti kraštai, ir tai esąs 
pačios sovietų valdžios reikalai.

. MASKVA, sausio 27. — ži
nomos kairiųjų Šocialistų-revo- 
liucionierių \ partijos darbuoto
jos —i Marija Spiyidonova, Ir
ina Kachovskaja ir Aleksandra 
Spiridonbvič — tapo vėl areš
tuotos jų trėmimo vietoj ir par
gabentos į Maskvą.

Iš Saratove suimtų tremti
nių tapo paleisti A. L Bldch 
ir S. O. Cederbaum-Jožov. Pa
starasis išsiųstas į Maskyą.

Astrachanėj vėl areštuotas 
gyvenęs ten kaip tremtinys se
nas, gruzinų socialdemokratas, 
buvęs pirmosios Durnos narys, 
I. I. Ramišvili.

Taškente sunkiai Susirgo 
tremtinys Aleksiejus B. Roma
novas, vienas profesinio judė
jimo , Rusijoje pijonierių.

Voroneže šiuo tarpu sėdi daug 
jaunuomenės, jos tarpe apie 70 
augštųjų mokyklų studentų, 
taip pat daug darbininkų-val
stiečių sąjungos narių.

Kursko trėmimas likvidupja- 
mas. Aštuoni tremtiniai perke
liami į Voronežą.

Charkove ir Odesoje įvyko 
skaitmeningi afeštai.

‘Duče’ protestuoja 
Amerikai dėl gen. 

Butlerio kalbos

—————.... ..i .............................................

Italijos konsulas Švei
carijoje pašautas 

S

ZEURKJHAS, Šveicarija-, sau
sio 27*. — Trimis šuViąis iš
revolverio šiandie čia.buvo pa-(-- 
šautas M. V. Bianchi, italų ge
neralinis konsulas. Jis buvo su
žeistas į krutinę, f)ilvą ir ran-

Generalini konsulų pašovė 
kitas italas, Bassi vardu, bu, 
vęs Italijos kareivis.

Panaikins anglies ir 
geležies policijos 

sistemą

Nedarbas
Šiaulių gelžkelio kelio ruože 

darbai beveik sustabdyti. Dar
bininkai dirba po 3 dienas į 
mėnesį; gaudami tokiu bud u 
apie 16 —.18 lf. per mėnesį. 
Jų materiale būkle sunki. Dau
gelis ięško .darbo mieste, bet 
retas gauna,, nes ir čia -darbo 
nėra] Palyginti su pereitais me
tais, (šiemet bedarbių skaičius 
didesnis,

' . ■ u .
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NAUJIENŲ metinę Biz
nio fe Informacijų Knygą 
šiandie, trečiadieny, sausio 
28 d., Naujienų skaitytojai 
galis dykai ant . ^tandų ir 
nuo savo išnešiotojų. > ’

\ Naujienos; >•J*

- r ...

Kanada reikalauja J. 
V. pasiaiškinti dėl ka

pitono nušovimo ’
' WASHINGTONAS, sausio 27 
— Kanados Vyriausybė per sa
vo miništerį Washingtone krei
pėsi į Valstybės Departamen
tą, prašydama suteikti jai in
formacijų apie pakraščių sar
gybos suėmimą Kanados laivo 
Josephine K, ir nušovimą, to 
laivo kapitono Cluetto.

Kanados laivas Josephine K., 
kurį Jungtinių Valstybių pa? 
kraščių sargyba įtarė svaigių
jų gėrimų Šmugeliavimu, buvo 
suiiptas juroj ties New Jersey 
krantais praeitą šeštadienį.

; ————.,—_
Stiprus, žemes drebėji

mas Alaskoje
į1;;' ‘ .

SEWARD, Alaska, sausio 27 
■— Šį rytą čia buvo jaustas 
stiprus Žemės drebėjįmas. Nuo 
supurtytų kai kurių namų siė- 
rtps susprogo. ?

ų,

HARRISBURG.,. Pa, 
27; — Gubernatorius PinChot 
pranešė, kad Pennsylvanijos 
anglies ir geležies policijos si
stemą,- prieš kurią darbo uni
jos per ilgus metus kovojo, bu^ 
panaikinta ateinančio birželio 
mėn. 30 dieną.

Tos pdlicijos, tarnaujančios, 
kasyklų ir geležies liejyklų kom
panijoms, valstijoje yra 1,100 
žmonių.
' Netrukus legislaturoje bus 

įneštas bilius, kuriuo numato
ma sukurti tam tikra pramo
nės nuosavybėms sergėti poli
cijos sargyba, kurią skirs ir 
komaųduos valstija, bet apmo
kės kompanijos. Tam biliui ap- 
svarstyti gubernatorius ketina 
pirmą dar sušaukti kasyklų sa
vininkų, angliakasių ir visuo
menės darbuotojų konferen
ciją.' .

sausio

Buvęs New Jersey gu- 
beratnrius nusižudė
JERSEY CITY; N. J., sausio 

27. — Vakar nusišovė čia Ed- 
ward I. EdwArds, buvęs New 
Jersey gubernatorius, o pas
kiau Jungtinių Valstybių sena
torius,! 68' metų amžiaus. Ed- 
wards sirgo vėžio liga ir mano
ma, kad taį buvo, jo nusišovi- 
mo priežastis. ’

Albanijoj Zogas keliau
ja j Vieną gydytis ’

:Y V 1 "Z1 "

TIRANA, ^Albanija, sausio 27 
— Albanijos karalius Zogas iš
vyko \ į Vieną ieškoti medicinos 
specialistų pagalbos.

WA$HINGTONAS, sausio 27 
^Italijos** ambasadorius Wa* 

šfinigtOrie, .De Martinb, padarė 
protestą Valstybės Departamen
tui dėl maj. gen. Smedley But
lerio “piktų prasimanymų” apie’ 
Italijos premjerą Mussolinį.

Sausio 9 dieną gen. Butler, 
kalbėdamas Philadelphijoj, pa
sakė, būtent, kad vienas jo 
draugas, lankęsis Italijoje, pa
pasakojęs jam šitokią istoriją:

Kartą premjeras Mussolini 
pakvietęs jį (gen. Butlerio . 
draugą) savo specialiu šarvuo- . 
tu automobiliu pasivažinėti dvy
liką dienų po Italiją. Mussoli- 
ni, kuris mėgstąs, labai grei
tai važiuoti, leidęs automobilį 
greitumu 75 mylių per valan
dą, ir pasitaikę taip, kad auto
mobilis užgavęs pasipainiojusį 
vaiką ir jį užmušęs. Gen. But
lerio draugas iš išgąsčio surin
kęs, bet Mussolini nieko sau 
iš to nedaręs. Nė nestaptelė
jęs, jis tuo pačiu greitumu' lė
kęs toliau, sakydamas: “Ką 
reiškia viena gyvybė prieš svar
bius valstybės Veikalus?”

Del šitos *gen. Butlerio kal
bos pats Mussolini telegrafavo 
Washingtonan, pranešdamas ši
taip: “Aš niekados ir nė kokio 
amerikiečio nėsu ėmęs automo
biliu pasivažinėti 'po Italija' ir 
nesu suyažinėjęs nei vaiko, nei 
vyro, nei moteriškės.” z »

Ispanijos studentų 
streikas plinta

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
27. — Madrido universiteto Stin 
dentų streikas, ryšy su kuriuo 
yakar įvyko neramumų, dabar 
paplito taip pat Valladolido ir 
Salamankos universitetuose.



Benediktas Karolis Alsimantas

PRIE LIETUVYBĖS PROBLEMOS 
PIETINĖJE AMERIKOJE

(Tęslnys)
Tūli lietuviai perša žmonėms 

žemes Mendosa provincijoje. 
B^t ten beveik visi verčiasi tik 
vynuogių ūkiais, o toRiam 
uklui įsisteigti reikalinga daug 
pinigų. Tęn yra ir niekam ne
vertų žemės plotų, kuriuos 
agentai gauna po 50 centavų už 
hektarą, o bando pardavinėt po 
50 pezų už hektarą, duodami 
“išsimok ėjimui”. Norint už-
vest daržų ar javų ūkį, reikia 
kelis metus padėt tik druskai 

/\ iš žemės išplauti. Daugelyje 
vietų jokiu grąžtu vandens ne- 
dasieksi. Kitur saulė visa iš
degina, kitur sąrančiai užpuo
la, audra nuneša pasėlius, aroa 
popugajai ūkį sunaikina. Pra
dėjus ūkininkaut reikia turėt 
išsilaikymo 4 metams, tai vie
na gera “cosecha” pastato ūki
ninką ant kojų.

Bulgarai, vengrai ir dalinai 
rusai, tai važiuoja į Chaco pro
vinciją,’kur daugeliui klimatas 
kenkia, bet ten žemė gauna vel
tui ir verčiasi vatos plantacijo
mis, nuimdami vatą bent 5 kar
tus per metus.

Ūkininkavimas yra geras da
lykas tam, kas turi išsilaiky
mui, o jei ne, tai “kur trum
pa, ten trūksta”.

Namų savininkai
Vien Buenos Aires mieste 

yra apie 500 lietuvių šeimynų, 
turinčių nejudomas nuosavy
bes. Tai gali įsigyt šeimynos, 
o ne pavieniai asmenys, fr 
perkama šiais sumetimais: šei
myna kambariui randos turi 
mokėt ąpie 25 pezus mėnesiui. 
Sumokėta randa negrįžta. O 
nauji priemiesčiai dyksta nepa
prastu spartumu. Taipgi žmo
gus perka lotą, sklypelį žemės 
varžytinėse. Įmoka keliasde
šimtis pezų rankpinigių, o pas
kui moka po 10, 20, 30 pezų 
kas mėnesis, per 100 ar 120 
mėnesių. Ant savo sklypelio 
tuoj pasistato kambariuką, kas 
gali iš plytų, kas iš molio ar 
medžio, o daugiausia naujaku
riu tai statosi iš automobilių 
pakavimo dėžių, arba iš skar
dos. Taip gyvena, kol nesusi
taupo kokj tūkstantį pezų pa
našesnio namelio pasistatymui. 
Valentin Alsina, Dock Sude, 
Nueva Pompeya ir kt. prie
miesčiuose yra ištisi lietuvių 
užpirkti kvartalai. Daugelis 
pasistatę visai gražius name
lius, su darželiais ir gėlynais, 
su vandentraukiu, elektra ir 
radio muzika. Vaikai lanko 
mokyklas, o tėvas su motina 
dirba ir kiekvieną atliekamą 
nuo maisto centavą deda į savo 
namelį ir sklypo išpirkimą.

Pamenu, kaip prieš karą vy
rai rašydavo iš Amerikos. Gir
di, dirbu, kaip arklys drapake, 
arba “dirbu kaip aklyys, gyve
nu, kaip kiaulė.” Ir čia tik 
sunkus darbas ir labai ekono- 
mingas gyvenimas suteikia 
darbininkų šeimynai progą įsi
gyt nuosavybes.

Ant vieno gražaus 
stogo mačiau didelėm 
išpiešta “1929”.

Barbarizmai
Kuomet Lietuvoje 

“vekselis”, tai su tuo
visi taip apsipratę, kad, rodos, 
taip ir reikia. Kuomete Lietu- 

t voje rašoma: “Pašto 
mainyta” tai iš to 
visai nesistebiama.

Bet kuomet North
lietuvaitė pasakoja, kad jos 
sūnūs “Džianukas išrunija ant 
atryto ir susifaitavo su boisais 
ant kornerio”, tai Lietuvos 
žmonės sako, kad tai yra kal
bos darkymas, kad esą angliš
ki barbarizmai ėda musų kal
bą, kaip grybas seklyčią.

Įtaka dominuojančios kalbos 
kiekvienoje šalyje atsiliepia 
į kitų gyventojų kalbas.

ta jtaka ilgam pasilieka. Pav. 
neseniai man teko dalyvauti 
Lietuvos žydų draugijos piknL 
ke Olivos pakrantėse. Nekurie 
jaunuoliai jau gerai ispaniškai 
kalba, bet “liudymaa” leidi
mas”, “daboklė” ir “ponas vir
šininkas” vis dar lietuviškai 
sako.

O ispanų kalbos lietuvinimas 
Argentinoje eina visu smarku
mu. Ne tame dalykas, kad Čia 
nėra lietuviškų mokyklų ir kad 
vaikai j tėvus tik ispaniškai 
kalba, bet šios pastabos tikslas 
yra tas, kad pažymėt, kaip 
greit emigrantas užmiršta žo
džius, kuriais savo šalyje da
lykus vadino. Tai apsireiškia 
visų tautų eiliniuose emigran
tuose.

Jauna lietuvaitė, turėdama 
liuosą sekmadienį, .atvyko, pus 
drauges ir pasakoja apie eavo 
tarnybą:

.—Musų ponas yra huiz (juez 
—teisėjas), o senora profesore. 
Aš esu kosinerka, yra dar vie
na sirvienta, milkama, lavako- 
pa ir porteras. Aš atendinu 
komida, nada mas. Einu mer- 
kadan, almasenan, perku ver- 
duras, lechugas, papas, raseitę 
y otras kosas. Gaunu sesen- 
ta, kasa y 'komida. Fiestoms 
duoda regalių. Musų departa
mentas yra ant trečio piso, bet 
lipt nereikia, nes yra asenso- 
ras.

Vyras pasakoja apie savo 
darbą:

—Aš . esu remachadoras. Mu
sų kapa tąsąs gažega, tai be 
kanės neapsieina. Penkias ’ ken- 
sinas išdirbau ir gavau spendi- 
do. Dabar dirba tik albaniliai, 
karpenterai ir peonai. Fedro 
nuėjo į seguro—vis ‘gauna pu- 
čerai. **

Tokių išsireiškimų nereikia 
kritikuoti, nes kaip gi pavadin
si matę, bombyzių, eskiną arba 
skvadryžių ? 1

Yra kitas klausimas, jeigu 
už kelių metų ekskursantų vai
kai, iš .Šiaurės ir Pietų Ameri
kos, susitikę Kaune negalės 
jusikalbėti.

Ir tame blogume nebus tiek 
blogo, kaip, kad yra iš nesusi
kalbėjimo pačių vietinių Lietu
vos gyventojų savo gimtoj ša- 
yje, kur “klesų ir luomų kova” 
eleidžia, kam reikia, pamaty

ti tikros musų emigrantų pa
dėties, vargo ir galimybių nau
jose šalyse.

Stoka kontakto

kad musų jauni, sudemorali- 
zuoti, išterorarizuoti emigran
tai, nežiūrint to, kad negauna 
nė moralės, nė teisinės para
mos iš tų iš ko tikėjosi; vis- 
tiek, atitraukdami JKąsnį nuo 
savo išbadėjusios/ournos, jie 
randa galimybės^ jau ir dabar 
pav., iš vienos^/Argentinos, bent 
po kelįs šimtus tūkstančių litų 
kas mpriesis saviems Lietuvon 
pasiųšti. Tas pasiuntimas 
gmt pasidvigųbintų ir pasitrj- 
'gubintų, jeigu savo piliečius iš 
Lietuvos į čia išleidusį valdžia," 
spauda ir visuomenės įstaigos 
palaikytų su mumis tokį kon
taktą, kokį sudaro ir palaiko 
japonai, anglai ar vokiečiai.

Numoti ranka ant 100,000 
Pietų Amerikos lietuvių nega* 
Įima. ;Man prisimena kur tai 
skaitytas premjeravimo laikais 
padarytost p. Voldemaro pa
reiškimas spaudai apie Pietų 
Amerikos lietuvius, kur jis ra
miai pasako, kad mums negai-. 
la suburbi jų elemento: važiuo
ja—tegul žinosi.

\Reikia atminti, kad Argenti
na ir nekurios kitos Pietų 
Amerikos respublikos tiiri di
desnes galimybes paruoštų 
emigrantų prasigyvenimui, ne
gu šiaurinė Amerika ar kuri 
kita šalis. Ne tik reikalinga 
paruošt ‘emigrantus gyvenimo 
kovai, bet reikalingas ir nuo
latinis rimtas kontaktas, kaip 
minėjau, kad stiprint emigran
tus moraliai ir apsaugot nuo 
ištautejimo stichijos.

Kas žino, gal. už kelių, kelio
likos ar už keliasdešimties me
tų Lietuvai gal teks pergyven
ti tokios tragedijos ar smū
giai, kurių nugalėjimui sutvar
kyta, moraliai palaikyta ir gra
žiai organizuota Pietų Ameri
kos lietuvių emigracija suvai
dins Lietuvos naudai rolę, pa
našią į tą garbingą rolę, kurią 
atliko Šiaurės Amerikos lietu-, 
viai emigrantai opiame ir sun
kiame Lietuvos nepriklausomy
bės kūrimo momente ir visame 
tos kilnios kovo$n ^ikotarpy j e.

Nesenai buvo tas laikas, ka
da ypač Argentinos lietuvius 
terirožavo, demoralizavo ir lie
tuvių tautinės garbės idėją žu
dė išsigimę arba natūros priešų 
nusamdyti komunistai. Valsty
biniai perversmai čia juos pa
darė nelegaliais, bet, susižino
dami su savo centrais, jie Čia 
tą darbą varo nelegaliai, prisi-

GIRIA DAKTARU NE
VIRŠKINIMO SKAUS- 

’ MAMS' IŠNYKUS

namelio 
raidėm

sakoma 
žodžiu

Stoka rimto kontakto tarp 
Lietuvos ir Pietų Amerikos lie
tuvių visuomenės pagamino ei
les neaiškumų ir aklą nesusi
pratimų “Kinišką Sieną”. Kon
taktas turėtų būt tarp spau
dos, tarp lietuviškų organiza
cijų, tarp rimtų Lietuvos x ir 
Pietų Amerikos lietuvių, visuo
menės veikėjų ir abelnaj tarpe 
gyventojų.

Iki šiandieninio laiko visi 
“kontakto triupai” išsireiškią 
obalsiUosė piudymo ir neatsa- 
komingų šmeižimų bei provo
kacijų.

Tokis “kontaktas” neduoda 
naudos nė Lietuvai, ne Pietų 
Amerikos lietuvių visuomenei. 
Jis tik bledį neša abiem pu
sėm, izoliuoja geriausi elemen-
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dengdami kultūrinių organiza
cijų vardais. . <
- Dabar mums paskirti švie
tėjais kunigai— inkviziciją ir 
Lietuvos lenkinimo apaštalai!

Tokia grieštą reakcija lietu
vių. visuomenei nėra sveika: ji 
stiprina ir didina komuniste 
nių pritarėjų skaičių, ji kelia 
neapykantą susipratusiuose Ii©* 
tuviuose prieš tuos, kurie ma
no, kad vergiški Vatikano 
agentai gali kultūriniai Ir tau
tiniai sucementuot lietuvišką 
elementą. z ~

Susipratę Pietų Amerikos lie
tuviai su vienoda panieka žiu
ri į raudonų Maskvos komisa
rų ir į juodų Romds trusto 
agentų misijas.

Kada į čia atvyksta komu
nistiški' gastrolieriai, tai jų da
vatkos gauna įsakymą jį uoste 
sutikti. O kunigo Janilionio 
sutikimui Lietuviškame konsu
late “įsakymai” gaminami, ku
riuos uoliai platina Lietuvos 
mozūrai, kadangi jie žino, 
kad atvažiuoja agentas to, ku
ris Vilnių Lenkijai priskyrė. 

. Matydami skiriant ' tokius 
Švietėjus, girdėdami apie seno 
aušrininko7 Dr. šliupo teroriza
vimą, Pietų Amerikos lietuviai 
daro išvadas,/kad Lietuvos val
džios kova su vyskupais yra 
tik farso demonstravimas. Kon
sulate sėdi nerimti vaikėzai, o' 
trepnas kunigas ugdins lietu
vystę, kultūrą ir brolybę. Ne
jaugi didvyrių žeme negali at
siust mums nė vieno 
valstybinio vyro?!

m

rimto

... —..........     
. s * .
Apsunkintas utkeliavimas

' . . i < .
Nors stambioji Pietų Ameri

kos spauda savo edįtorialuose 
nuolatos tvirtina, ' kad naujos 
šąjys, turinčios milžinįškus der
lingos "ir neapgyventos žemės 
plotus, jeigu nori prosperudt, 
privalo,' patraukti iš Europos 
kuoskaitligiausi imigrantų kon
tingentą.

Bet tuom pa&u laiku, dėlei 
politinių perturbacijib uoliai 
pradėjo klaąifikuot imigruotus, 
o pav. Brazilijon laikinai visiš
kai neįsileidžia ne tik iš Euro
pos, bet ir iš kitų šalių imi
grantų. '

Argentinos imigracijos de
partamentas reikalauja daugy
bės formalumų ' atsikviečiant 
savuosius, o už vizas nustatė 
nesvietiškai aukštą kainą: vie
ton Š pežų—75 pezus!

Iš antros pusės, laivų ben
drovės neduoda agentams nuo
laidos ir laivakorčių . pirkėjai 
turi mokėt pilną tarifo kainą, 
kas. vien laivakortę sudaro ly
giai dubeltavą sumą, negu bu
vo iki 1 d. liepos, 1930 m.

Del šių priežasčių emigraci
ja iš Europos sumažėjo. O ne
kuriu šalių oficiozinė spauda 
tai aiškina, kaipo gyvenimo 
sąlygą pagerėjimo numatymą 
pas save namie f

Ir Lietuvos žmonės, kol “ap
sipras” su naujomis “reglamen- 
taci jomis”, metą-kitą liaus 
emigravę, tuomi laikinai suma* 
žindami Lietuvos emigraciją 
bent 10,000 žmonių metams.

Trecia’dieniš, šaus. 28, 1931

Tik pats gyvenimas suras nau
jus emigravimo kelius' ir gali
mybės, nes iki šiol vien tik 
Japonijos vyriiaušybė rimčiau
sia gelbsti savo piliečiams emi
gruoti ir susikurti naujose ša
lyse.

Baigdamas šj rašinėlį norė
čiau išreikšti pageidavimą, kad 
savo šalies ir savo piliečių ger
būviu suinteresuotoji Lietuvos 
spauda daugiau rinito dėmesio 
kreiptų j čia paliestus Pietų 
Amerikos lietuvių , gyyvenimo 
klausimus.

Bs. As.
Sausio 2, 1931.

Del tų, kurių svei
kata yra menka

Konstlpaclja ir pakrikę inkstai leidžia kū
nui sugerti nuodu*, kas pagimdo inkstu *r 
puslSs ideffimą. virškinimo pakrikimus, su- 
rurusius vidurius, aitrumą, ralvos skaudfin. 
mą, vemjmą, nervilkumą. bemiegrea naktis., 
netekimą nervinio ir nruskulinlo stiprumo ir 
abelną menką sveikatą.

Nuga-Tone sureguliuoja viduriu* ir nu
gali konstlpacija, tuo iivalydamas kraują 
nuo lira* rimdan&ų nuodu. Jis priduo
da naują gaivumą ir jfiras visiem* orga
nams ir funkcijoms, sutelkia poilsinaą, at
gaivinanti miegu ir priduoda naują smagumą 
gyvenimui. •

Jus galite rauti Nufa-Tone bilo kurioj 
aptlekoj. Jeigu jūsų aptlekininkas neturi 
Jų. paprašykit ji uisakytl jų 16 savo dila- 
berio.

(Apgarsinimas)
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GARSINKITĖS NAUJIENOSE

GEKB. Naujienų skaityto
ms ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves^ kurios skelbiasi 
Naujienose.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvSjų atvėjais ir 

dabar stengiasi* palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko“ kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

“ ij dalyką, nes ne vieną lietuvį 
paskui jau jie patys nemokės

pažjstami ir kartu visi apdovanokite sav
Už 50 centu Jus padarysite dideli dalyki

Įpratinsite skaityti gerą laikraStj, ir ]_ 
a/pseiti be lailcpaščio!

Dar prieš Naujus metus siuskite i Lietuva ‘‘Lietuvos Ūkininkui” 
50 centu ir savo giminiu adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: .
’ Lithuania.'Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 doL

^CHEVROLET

Atsižvelg'kite į Šias Nepalyginamas
f I i ' ♦

Chevrolet Vertybes

"V ' »*'««■«■
"' -......... .

The
Phaeton ...*•»

The
Roadster

Sport Roadster 
wlth rumble veat

•510
*475

The 
Coach . •.

Standard 
Coupe••« . *535
Standard Five- 
Window Coupe . •545
Sport Coupe $ K Rf
with rumble seat, . .

Standard 
Sedan .. J • •

. *650
*635

•4»5
•545

Special
Sedan .....

Special eguipment extra. Ali pricesf. o. b. Flint, Michlgan

stotis at- 
rusicizmo

Amerikos

ir

Jau yra'šimtai puikių pavyz
dingų lietuvių šeimynų Pietų 
Amerikoje. Yra asmenų atsa- 
kominguose ir geruose darbuo
se, bet tik intrigų ir neatsako- 
mingų spaudos šmeižimosi dėka 
jie su širdperša pasitraukia nuo 
lietuvių ir nuo viso jų jaunu
čio kultūrinio ir visuomeninio 
veikimo.

O kad Pietų Amerikos lietu
viai myli Lietuvą, kad jie ne
užmiršta atsidėkoti savo gim
tinei šaliai už .tai, už ką kiek
vienas jaunuolis 
kuoti savo motinai, 
riausias darodymas yra tame,

“Per septynius metus aš be* poįiovos 
bandžiau vaistus tikėdamosi gatfti pagel
bės nuo nevirškinimo“, sako Mrs. Grace 
Wheeko> 153 Church St., Highland 
Park, Detroit, Mich. “Niekas tikrai 
man nepagelbėjo. Pasidarė taip, kad as 
niekad nesijausdavau gerai; buvau pa
vargusi ir silpna. Jausdavau išpūtimą 
ir didelius galvos skaudėjimus po kiek
vieno valgio. '

“Dabar yra visai skirtingas dalykas. 
Aš atgavau prarastą svarumą j kelis mė
nesius ir jaučiuos puikiai. Beveik nie
kas man nekenkia. Jeigu kas pradeda 
kenkti, Diapepsin tabletė pataiso mane 
už minutės laiko.

“Mano daktaras įsakė man-jmti šias 
pastebėtinas tabletes ir aš tikrai dėkuoju 
jam už šį patarimą. Jos yra kaip sal
dainiai valgyti; bgt jos veikia1 geriau 
kaip visi k.iti vaistai kokius aš galėjau 
rasti“ t

Per daugelį metų žymiausi gydytojai 
pataria Pape’s Diapepsin. Visos aptie- 
kos pardavinėja patogias dėžutes. Gau
kit vieną ir segamą kartą zkai širdie? dę- 
gihimąs. galvos skaudėjimas ar vėmimas 
užeis, nuraminkite savo pilvą ir padary
kite virškinimą pilną su vien? ar dviem 
maloniomis kaip saldainiai tabletėmis. 
Jeigu, jus norėtumėt asmeninės demons
tracijos jų vertės pirm pirkti, rašykite 
“Pape’s Diapepsin“, Whee|ing, W. Va^ 
dėl NEMOKAMOS bandomos dėžutės.
*BT-wSg*-r- 1» 4 X—

Pirm negu investuoti jūsų pinigus į naują au
tomobilių, jums pilniausia apsimokės pirmiau
sia ištirtį ką Chevrolet turi jums pasiūlyti. 

■ * .' ■ < ■ • . .. **

Kiekvienas ,iš devynių naujų modelių yra 
puikus karas—perdėm kokybės produktas. 
Kiekvienas yra papuoštas, pabūdavotas, baig
tas ir įrengtas sulig standarduh, kurie yra vi
siškai liauji žemtj kainų automobilių srity. 
Betgi Čhevrolet nupigintos- kainos yra netik 
žemiausios Chevrolet istorijoj, bet yra tarp pa
čių žemiausių šiandieniniame automobilių 
markele. ,

Ateikite. Pamatykite- naująjį' Chevrpjęt Six.
— iv 

jus suprasto kodėl jis yra vadinamas Pidžiąja 
Amerikoj Vertybe, ■

PasivažUekiĮte juo, Peržiūrėkite kainas -

Albany Park Motor Sale* 
3102 Lorence Avenue, 

Chlcaro, Illinois.
Argo Motorr Cbmpftny,

atlankykit
—■• i .

DesPlaine* Motor Sale*.
. . v DeBFlaineą; IlUnol*.

DesPlainės Valley Motor
I.emont. Illinois. <

- -

Front View of Chevrolet Sport Modef

ARČIAUSI CHEVROLET VERTELGĄ
■ • ’ ■ r 4 . i • .
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Chlcago, Illinois.
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It-Reld Chevrolet, 
IV, . Chlcago Avė., 
Id0go. Illinois. 
I Chevrolet Sale*, 
17 Broadway 
c*ąo, Illlnpls. 

Auto Sales.

Mcįp&Mr,. Motor Co„

MoManus Motor Sale*, 
6711 8. TVestem Avenue, 

CUleago, UUnoig.
Mllwaukee Avenue Motors, 
2504 Mihvaukee Avenue, 

Chlcago, Illinois. 
, Murrąy Service & Motor, 

. 652 Madison- Street, 
Oak I’ork, IlUpols.

Chevrolet Sale*, 
»U40 N; Clark Street, 

minots. w 
Mckey Chevrolet Sales, Ine.,

Ku*hl

iūUjpli. , x ? ' $wo» 
TAIPGI PĄRDAVfiJĄI. CĮiĘyRPUET

Nleburgcr Chevrolet Co., 
7744 Stoney Island Avenue, 

x Chlcago, Illlnoi*.
Ray -O’ConnelĮ Motor Co., 
4625 w. Madieon Street, 

Chlcago, lUlSoie.
A. J. Ooeterbeek Motor Co., 

7041 S. Haltted Street, 
Chlcago. * IlUnol*.

Orme & Sheet* Motor Co.. 
0022 Cottage Orove Avenue, 

. Chlcago, IlUnol*.
Rldgęway Motor Sales, 

Laneing, IlUnol*, 
Rooeevelt Motor Sale* Co., 

3808 Roosevelt Boad, 
Chlcago, Illinois.

Ros* Chevrolet Sales, Ine., 
1832 Irving Park Blvd., 

Chlcago, Illinois. -■ 
Schuller-IIatner Chevrolet, 
4741 Cottage Orovę Avė., 

Chlcago, Illinois.
Seip Chevrolet Sales, 

8622 Coinmerclal Avė..
Chlcago, Illinois. u'

Saperlor Motor Sale*, Ine., 
6648 8. Habted Street, 

Chlcaro, Illlnoi*. 
Trl-(Mty Motor Co., 

Park Ridge, tUlnol*.
. Uptown Motor* Corp., 

4850 Broadver, 
Chlcaro, Illlnoi*.

Vanderploer & Reltveld, ' 
South Bolland, IlUnol*. 
Wescott-8chonlan, Ine., 
1245 Chlcago Avenue, 

Evan*ton, Illlnoi*.
Wert Auto Sale*, In*„ 

011 8. 5th Avenue, 
Marwood, Illlnoi*. 
WHto Motor Sale*, 

492-6 We*tora Avenue, 
Blue laland, Illlnoi*. 
Yanaon Chevrolet Co., 

Chlcaro Ileight*. IlUnol*.
Youric « Uoffinau Chevrolet, 

0220 8. Ashland Av*., 
Chlcaro, lUInoi*.

O, W. Zunder Motor Sale*, 
Arllnrton HelgUU, * III.

ŠEŠIŲ CIMNPERIŲ TROKŲ, $335 iki $695, f. o. b. Flint,. Michigan



Nebuvęs koncerte

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija į Lietuvą
musų

BIRŽELIO

ROTTERDAM

BY WESTPHAIi

SOCCUfc

ČPIMAV

Iš Liet. Advokatų Są
jungos susirinkimo

DEODEO 
TO BECOME

Linijos 
laivu

Iš New Yorko 
j Klaipėda (per 

Rotterdamų)

IATER MO/IE 
CONTRACT 
-\NENT TO 
HOUYMOOD

BORN - 
NEW YORK 

CITY' 
1990

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

4193
Tel.

išpildymas
specialybė

Archer Avė
Lafayette 1155

LAMYER

Tai prmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

educated 
IN PUBLIC

SCHOOLS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Advo- 
istojo šie jauni 

Adomaitis, R.

FROM AMHERST 
COLL^GE

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

ATSIKRATY
KITE JO!

SKAUDANTI
GERKLĖ YRA

PAVOJUS. .

IQIO 
HEAftKENBD TO 
THE CALL OF 

THE STA6E
' l i| II I ■

Pustapėdžio ir Pilna 
pedžio ginčas

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

“N-ų”' įkaity to j ' Vioijai
juodviejų; be- Kab6^, 'yta tkalti 
įlinkasTarp Chicagos 

Lietuvių

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE COMPANY

S. P. Kazwell and Čo
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899 •

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

NOW WITH TIFPANY- 
STAHL STUOIOS 
PLAYS IN-'VJHEN 
VJE VttRB TNENTY 

ONE • 
19 MARR1EO

Birutes” šokiai ši 
vakarą •

APPEARING 
IN SEV6RAL 

MINOR 
RČLES

Bilionai Liliputų Jūsų 
Patarnavimui

Malonėkite paais 
kinti!

Kun. Linkaus byla 
neišmesta

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI
840 W. 33rd St.

Tel. Yards 2790

• “Naujienų” skaitytojams, be 
abejo, teko pastebėti, jog “N- 
nų” ntim. 16-me, Pilnapėdis į- 
taria Pustapedį, kuris dažnai 
rašinėja į “N-nas” įvairias ko
respondencijas bei žinutes, kad 
pastarasis neteisingai • aprašęs

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai 
“Vienybe” ir “Amerikos Lietuvis”,— i 
von kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydovai prašalys visus

Englevvood 
64-th ir 
“Birutės” 

Pradžia $ vai. 
žinia, Masonic

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

Įėjo ir visas kitas 
šiok rašytas, parašyti 
namie ir kur kitur, 
kaip mes žiūrėkime i 
džio žinias ateity?

Iš kitos pusės žiūrint, jeigu, 
ką Pustapėdis rašė yra teisin
ga, tai kur save pasistato ta
da Pilnapėdis įtardamas Pus- 
tapėdį neteisingame faktų pa
davime bei jų sufabrikavime?

Butų gprai, kad šiame klau
sime išreikštų savo, nuomonę 
tas ar tie\ kurie buvo kalba
mame koncerte ir išklausė visų 
koncerto programą. Jie galėtų 
būti šio ginčo jury-teisėjai ir 
išneštų nuosprendį tam, kuris 
bando neteisingai informuoti

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 34 86

Gal būt, kad “darbininkiška 
dailė” ir “laisvas gyvenimas” 
yra labai geri dalykai? Bet pir
miausia, aš norėčiau žinoti kas 
jie yra.—Studentas.

Bulgariška žolių Arbata 
. Saugokitės tų šalčio ligos perui 1 

Išgerkit puoduku Bulgariškos Žolių 
Arbatos šįvakar. ' s ■

Jų riebi '''sunka subudavoja jėgą ir 
pasipriešinimų jūsų kraujuje ir pagelbs-/ 
ti išvalyti jūsų sistemų nuo nuodų. 
Šildo sustingusį kraujų, padidina cirku
liacijų ir priduoda naujų gyveninių.

Bulgariški Žolių Arbata yra pardavi
nėjama aptiekininkų visur už ?5c, 75c, 
$1.25, arba per paštų didelio šeimininio 
didumo už $1.25. Adresuosit Marvel 
Product Co., 106 Marvel Building, 
Pittsburgb, Pa.

----- —--—m
Savitarpines Pašelpinės ‘dtaugi- 
jos kęncerto programą. ’ Pus ta
peris, rriht, rašo, kad tame kon
certo Vyr Kvartetas dainavęs 
dainą—“Virė, boba kukulius”. 
Gi Pilnapėdis sako, kad.jokis 
kvartetas apie jokius- kukulius 
nedainavęs, ir priduria 
būt Pustapėdis nebuvo Savitar
pinės Draugijos koncerte, o jei 
buvo, tai miegojo’.

■ • ’ i

Dabar, Pustapėdis atsikirs
damas Pilnapędžiui už įtarimą 
jį miegojime laike koncerto, sa
ko: “Pilnapėdis/ esi arba čigo
nas arba moteris”. Ir dar be to 
įtaria Pilnapėdį miegojime, sa
kydamas : “Tamsta, matomai, 
pats miegojai, o ant manęs vi
są bedą suverti’.. Ir dar kar
tą pakartoja girdėjęs dainuo
jant apie kukulius. Jis sako: 
“Aš pats savo 'locnomis ausi
mis girdėjau, kaip aną vakarą 
(kurį vakarą ir kur? N-. k.) 
vyrų kvartetas- dainavo apie 
kukulius.”

Nebuvus’ koncerte,, sunku pa
sakyti, kuris besiginčijančių 
sako tiesą, o kuris ne. 1

Apkaltinimas Pustapėdžiui. 
yra gana sunkus. Nors pats 
dalykas dėl kurio kilo ginčas 
neturi didelės svarbos, tačiau 
jis iškelia kitą daug avarbesni 
klausimą, būtent, jeigu Pusta- 
pčdis nebuvo minimame kon
certe ir negirdėjo programo, 
tai jis neturėjo moralės teises 
apie jį rašyti nei ginčytis su 
Pilnapedžiu. ' Antra, jeigu jis 
nebūdamas koncerte ar negir
dėdamas programo rašė aukš
čiau minimą, žinią, tai jis ga- 

žinias, iki 
būdamas 

Ir trecia, 
Pustapė-

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

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tek Grovebill 1038

■ Pereitą šeštadienį, sausio 24 
d., fchieago Bar Association rū
muose, Lietuvių Advokatų Są
junga, kuri angliškai vadinasi 
American Lithiianian La.wye.rs 
Assocation, laike’... susirinkimą. 
Susirinkime buvo išrinkta val
dyba, i kurią įėjo šie advoka
tai: Olis, pirm.; -žiūrįs, pirmas 
yięe-pirm.; Šlakis, antras yice- 
pirm.; Mockus, trečias vice- 
pirmr; Grisius, . sekretdriųs; 
Ęorden (Bagdziunas), kasie- 
rius.; Grigaliūnas, sergėant at 
arias,

Šiame susirinkime 
katu? Sąjungą 
•advokatai: I 
Vasalle ir Dųbiske.

Siisirinkimas' nutarė vykdyti 
sekančius dalykus: 1) Prisidė
ti prie • Inteligentų Ratelio ir 
kartu dalyvauti vasario 16 die
nos paminėjime. To paminėji
mo komisijon įėjo advokatai: 
Olis, Bradchųlis ir Grisius. 2) 
Surengti šį pavasarį balių. 3) 
Kreiptis i Republikonų ir Ęe- 
mokratų partijų centro valdy
bas Chicagoje ir reikalauti, * . >kad butų priimti du lietuviai 
advokatai į kiekvieną partiją 
kandidatais į teisėjus ateinan
čiuose rinkimuose,. < Demokratų 
tikietui siūloma adv. Grigalis

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

Naujienos”, “Dirva”, 
susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu- 

... z „ , . . - “ ‘ ' v . \ \ jūsų
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. Klaipėdoje pasitiks 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ii’ bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. “ 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuoj auš atsikreipti prie Naujienų, kad 

1 Be to negalėsite gauti per-
Naujienų ofisas laidaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

W. J. KAREIVA
Green Valley Products i 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestų

4644 S. Paulina St.
TeL Boulevard 1389

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

“Naujienų” num. 20-me vie
nas Senas giesmininkas, rašy
damas po antgalviu “Linksma 
žinia iš ‘Naujienų’ koncerto” 
tarp kita ko kalba apie “darbi
ninkišką dailę” ir apie kokį tai 
“laisvą gyvenimą”. Senas gies
mininkas sako: “Labai buvo di
dele klaida padaryta, kad ne
buvo rūpinamasi palaikymu sa
vo darbininkiškos dailės. Už
taigi ir musų laisvas gyveni
mas buvo pradėjęs eiti že
myn”...

Kai j dėl “darbininkiškos dai
lės”, tai aš maniau, zkad ją jau 
seniai buvo nusavinę bolševi
kai, nes pas juos, kas tik bol
ševikiška, tai ir darbininkiška. 
O kas ne bolševikiška, tai ne
darbininkiška. Be to, kiek me
tų laiko atgal, rodos, buvo kilę 
daug ginčų dėl “darbininkiš
kos dailės” ir buvo norima ją 
izoliuoti nuo visokios kitokios 
dailės, bet veltui. Nemanau, 
kad yra daug tokių muzikos 
mėgėjų, kuriems jei tik aplin
kybės leidžia, nenorėtų nueiti, 
.sakysime, pamatyt Chicago Ci- 
vic operos, Chicago Symphony 
orkestros, arba meno mėgėjas 
nieko’ gražaus nematytų Art 
Institute. Ar šiose institucijo
se yra “darbininkiškos dailės”, 
ar ne? ~ v •

Be to butų įdomu žinoti, ką 
Seno giesmininko supratimu 
reiškia “laisvas gyvenimas”?

Man skaitant Seno giesmi
ninko “linksmą žinią”, kaip ma
tote, daug neaiškumų pasidarė. 
Nei žodynai, nei encykjopedi- 
jos apie aukščiau minėtus Seno 
giesmininko terminus ar frazes 
nieko nesako. Todėl, gal jis 
pats malonės paaiškinti ką tai 
visa reiškia. Norėčiau pažinti 
“darbininkišką dailę’^ ir “lais
vą gyvenimą”, kad pamatęs ar 
pažinęs juos galėčiau orientuo-

Vakar telefonu pranešė arki
vyskupo Ganiečio advokatas 
Mr. Lane, kad Geniočio ir kitų 
byla, prieš kliu. Liukų jokiu 
budu nesanti išmesta įr jos 
svarstymas įVyksiąs artimiau
sioj ateityje. Bylos dieną žadėjo 
pats Ady. Lane pranešti.

PETERBARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

.tiri Bordėif ir Slakis. 
4) Remti adv. Mockaus kandi
datūrą į '’aldermbnus 11 warde 
(Bridgcporto .kolbnijoj.)

Iki šio laiko, rodos, nebuvo 
daug girdėti apie lietuviu ad
vokatų veikimą. Bet, dabar jų 
Sąjunga pradeda rodyti daug 
gyvumo, ir organizuotai ima 
dalyvumą' Chicagos miesto' po
litiniame veikime. Iš to, kas 
aukščiau paminėta, reikia da
ryti išvadą, kad lietuviai advo
katai pirmoj vieto stato lietu
vių reikalus, o antroj partijų, 
nes jie būdami lietuviai moka 
bendrai veikti, nežiūrint į tai, 
jog ir nevisi priklauso vienai 
partijai.—TRęp. V.

STAR DUST fCopyright Mldwe«t Fėature Service

gKAUDANTI ilgesnį laikų ger- 
klė t yra pavojus sveikatai. Var

tokite Severa’s Antisepsol. Atsikra
tykite jo, greitai. Per 50 metų šis 
užtikimas plovimas suteikė pagelbų 
nuo skaudančios gerklės. Plaukite 
su juo kasdie. Pas . aptiekininkus.

gEVERĄ’sJ

DALENO APTIEKA
Receptų

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

Siuntimo Agentūra
4559 S. Paulina St -

.Tel Yaąfc 0145 .

■ šį vakarą, West 
Masonic Temple, 
Loomis gat., 
šokių vakaras 
vAk. Kaip
Temple svetainė yra kaip tik 
tinkama šokiams—graži, erdvi 
jauki. Muzika taip pat bus ge
ra. Birutiečiai tikisi daug gra
žios publikos

' M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
. namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yards 6894

P. Conrąd
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street

Kairi Būti Be .Darbo? 
IŠMOKITE SIUVAMOS * MASINOS OPE- 
RAVIMĄ. Pulkus Darbas Del . l^oterų.

Ima tik trumpų laikų 
išmokti. Gepal < moka. 
Praktiškos pamokos. 
Mes. padedam gauti dar- 
bų. Atsišaukite tuojaus. ^^^ 'jį/ 
Pigiau ąu šiuo skelbimu /\\

Jos. F. . Kasnlcka, 
Prindpalas

MASTER SCHOOL ■ •
190 N. STATE ST., 10TH FLOOR

Kelionėse” Jo~ 
tašo apie Lili- 

žmonių tik- 
aukštumo).

vulandas I dienų 
?h elektros ener- 
įnyllus nešdamos 

Jos yra kaip
22.;___ j Kad

Z i ii i t| . NrnnvargHtantHoH. 
tir. laiko, Jos visados stovi 

t pakėlimo hisij tele- 
Zcnklo. kad atsirado rei

du rbas — perduoti

6,1931
# , J

Hollandų
Amerikos

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 

. ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
' KAINA TIKTAI ............ $1.25

("Guliverio 
netban Sicilt 
putus, kaipo rasę 
tai šeįių colių

Dvidešimt keturias
begaliniai mūšos. vleiTutt- 

Jos liCKilieJii I visas puses, i 
just) balsi, telefono vielomis, 
mllioiiai Liliputų atidžiai dirbančiu 
Perduot 1 
nepuisniifloK oro 
ant sargybos laukdamos 
fono receivcrlo... 
kalingus atlikti 
P. i n i q .

Milionų dolerių 
daro keliu 
tij dirbtuvių ir 1 
žmonių jėga 
tvarko jų veikimų. Arti 30,000 vyrų Ir 
moterų dirbu Illinois Bell Teleplionc organi- 
zueljoj. Jųjų tikslas yra pagelbMI jums kal
bėtis Aiškiui, greitai ir pigiai su bile kuo. blle 
kur ir bile kokiu laiku 
jfgos yra i.............. ........ ...........—
glnutis telefonu sistemos, kad 
gilinsią telefono paturnaviino, Ir 
malinusius galimus kaštus | 
nanslnio

jren, 
dilu

dirbtuvės Ir įrengimas su 
kurie' nešu jūsų Inilsų. 

tų neimi t omų Liliputų 
, kuri sukuriu tas dirbtuves 
veikimų. Arti 30,000

I tikslas yra pagelbėti jums kal- 
I, greitai ir pigiai su bile kuo. blle 

žmonių ir elektros 
subendrinti* su milžiniškais f 

telefonu sistemos, kad duoti 
• geriausi 

prisilaikants galimus 
saugumo.

savo artimiausio agento dėl 
Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote

butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo
mito sugryžimui
. Kreipkitės ypatiškai arba laišku

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

ANTISEPSOL
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NAUJIENOS
The Lithuantan Daily Netut 

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

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

EditorP. GRIGAITIS

Subscription Raust
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year ootside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Mattel 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., nnder the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, Hskiriant sek
madienius. Leidžia "Naujiena” Bendro
ve, 1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicago je — pairai

Metami $8.00
Pusei metų ..........................................4.00
Trims menesiams 12.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija...................3 c
Savaitei --------------------------------------- 18c
Mėnesini ---------- ,7 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams -----------------------$7,00
Pusei meni z —TT1—T~TT~r~I~J1—nieilHHįn 3.50
Trinu mėnesiams f.75
Dviem mėnesiams 1,25
Vienam mėnesiui 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
* (Atpiginta)

.Metams —•—• 9999———99^ $8.00
Pusei metų 00
Trinu menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

munistų pųgelba. Bet komunistams teks gerai apsi- 
svarstyti, pirma negu jie stos talkon Hitleriui, nes jie 
žino, kad “trečioje imperijoje” butų pavojuje ir jų gal
vos. * .

TV-I

Apžvalga
PRASKYNĖ KELIĄ

DRAUDŽIAMAS BIZNIS

Yra labai daug žmonių, norinčių žinoti apie daly
kus, apie kuriuos nei mokslu, nei patyrimu nieko tikro 
patirti negalima. Tokių žmonių žingeidumui patenkin
ti, kažin kas parašė is išleido knygų “What Happens 
Upon Death” (Kas atsitinka numirus). Matyt, knygos 
leidėjai daro gerų biznį, kad net valdžia į tai atkreipė 
savo dėmesį.' Tarpvalstijinė Prekybos Komisija pasi
šaukė knygos platintojus ir ėmė juos kvosti, ar iš tiesų 
jie gali įrodyti, kad jie žino tiesų apie tai, kas dedasi 
po mirties.

Valdžia kaltina juos, kad jie skleidžiu melus apie 
prekę, kurių jie norį parduoti, ir tuo budu darų nesą- 
žiningų kompeticijų tiems, kurie pardavinėju savo pre
kes be apgaudinėjimo.

Visai teisingas kaltinimas. Kadangi žmogus negali 
žinoti, kas bus po mirties, išimant taį, kų apie tai sako 
medicinos mokslas, tai aukščiaus paminėtos knygos 
pardavėjų tikslas yra, be abejonės, pasipinigaut iš žmo
nių po apgavinga priedanga. Tečiaus, jeigu šitos tai
syklės laikytis griežtai, tai turėtų būt uždraustas biz
nis ir daugeliui kitų žmonių. Visų-pirma, turėtų būt 
užginta daryti bizni kunigams, pranašams ir pana
šiems “žmonių mokytojams”, kurie pasakoja apie dan
gų, pragarų, Čyščių, angelus, dvasias ir kitokius niekuo
met nematytus ir nepatirtus daiktus.

Bet valdžia iki šiol niekuomet to nedarė. Kalbėti 
arba rašyti apie tai, kas bus “anam pasaulyje”,.ne tik 
nebuvo draudžiama, bet dagi buvo laikoma pačiu gar
bingiausiu užsiėmimu. Tai kodėl dabar valdžia prisika
bino prie tos knygos pardavinėtojų? Tur-but juos ap
skundė kas nors, kam jie “gadina bizni”.

VALDŽIA DALYVAUS CHICAGOS PARODOJ©

Ir rubsiuvių “Darbas0 bando 
interpretuoti įvykius Susivieni
jime Lietuviu Amerikoje. Ra
šo:

“Ištikro SLA. padėtis ne
jauki. ‘Tėvynės’ redaktorius 
Vitaitis vartosi mikliai (bai
siai mikliai!— “N.” Red.), 

s orientaciją veda link ‘Nau
jienų’ ir už tai gauna vėjo 
nuo vienybininkų ir dirvinin- 
kų. Grigaitis lėtai, bet tik
rai leidžia šaknis (!. —“N.” 
Red.) Susivienijime.“ Kuomi 
tas viskas baigsis dar nėra 
žinios, bet neužilgo pamatysi
me—kazyros bus atidengtos, 
nes greit prasidės SLA. vir
šininkų nominacijos. Ot, kad 
dabar bolševikai butų Susi
vienijime. Tikrai žinome, kad 
daugelis kremtasi nagus. Bet 
kurgi, Bimba išvedė ‘faitą’ 
iki galui. Bolševikai Susivie
nijime praskynė kelią, 
gaitis demonstrudja 
ką? _ “N.” Red.). 
Tai yra vienas iš tų

bandymų išaiškinti paprastus 
dalykus - nepaprastais “sky- 
mais”.

Yra juokinga kalbėti apie 
Grigaičio “leidimą šaknų” Su
sivienijime, kuomet Grigaitis 
pasitraukė ir iš to vienintelio 
“urėdo” Susivienijime, kokį ji
sai yra kada nors turėjęs, —iš 
Apšvietos Komisijos pirminin
ko vietos.

Bolševikai nepraskynė kelio 
niekam, o tilt/per dešimtį metų 
trukdė konstruktyvį darbą Su
sivienijime ir padėjo tokiems 
dalykams “įleisti šaknis”, kad 
šiandie ir didžiausiomis pastan
gomis nelengva ką noj^ gera 
pasiekti.

Jeigu bolševikai da ir dabar 
tebebūtų Susivienijime, tai jam 
nereikėtų nieko daugiau, kaip 
tik — paskutinio patepimo.

vardas yra Jaroslavs

keli korespondento Ju- 
Wbod paduoti iš Mask-

o Gri- 
(prieš

naivių

t

[Pacific and Atlantic Photo]

T. B. PARKS 
Kongresmanas iš Arkansaso, 

Atstovų bute jis pasiūlė parduo
ti pirmininko Longwortho au
tomobilį, o pinigus , .suvartoti 
dėl sausros nukentėjusiems far- 
meriams šelpti.

PANAIT ISTRATI Hvertė K. A.

KIRĄ KIRALINA

Jungtinių Valstijų senatas autorizavo federalinę 
valdžių išleisti $1,725,000 pasaulio parodos reikalams, 
kuri bus laikoma Chicagoje 1933 metais. Tais pinigais 
bus pastatyta valdžios troba parodos vietoje ir bus iš
statyti įvairus daiktai, kuriuos federalinė vyriausybė 
norės parodyti pasauliui.

Savo trobas turės pasistatę parodoje veikiausia ir 
daugelis kitų šalių, taip kad į Chicagų iki 1933 metų 
suplauks nemaža pinigo. Parodos metu Chicaga bus 
centras viso pasaulio.

VETERANŲ BONAI
i

Jungtinių Valstijų senate jau seniai eina ginčai 
apie karo veteranų bonus. Jų išmokėjimo laikas ateis 
už 15 metų, kuomet jie bus verti $3,528,022,000 (t. y. 
pusketvirto biliono dolerių). Bet dėl blogų laikų dau
geliui veteranų reikia pinigų dabar, ir kongrese kyla 
sumanymų, kad butų išleistas įstatymas atmokėti bo
nus tuoj aus, sulig dabartine jų verte, kuri apskaičiuo
jama į du bilionu ir šimtų milionų dolerių.

Šitokių suma išleisti tečiaus butų ir Dėdei Šamui 
nelengva. Todėl yra pasiūlymų, kad valdžia .duotų karo 
veteranams paskolų iki 50 nuošimčių bonų vertės, kas 
reikštų vidutiniškai apie $300 kiekvienam veteranui.

Manoma, kad kokį nors patvarkymų šituo klausi
mu kongresas padarys dar šioje savo sesijoje.

Taigi matome, kad ir Amerikai pereitas karas už
dėjo nemenkų skolų naštų.

VOKIETIJOS FAŠISTŲ GRASINIMAI

INFLIACIJA SOVIETIJOJE

laukda- 
Ameri-

hoteiy-

panašiu budu

Vienas Vokietijos demokratų vadų ir pacifistų 
(karo priešų), Helmut von Gerlach, gavo iš hitlerinin
kų (fašistų) laišką, kuriame grasinama nugalabijimu 
jam ir visai eilei kitų žymių veikėjų ir politikų, jų tar
pe kancleriui Brueningui, Prūsų ministeriui pirminin
kui Braunui ir Prūsų vidaus reikalų minįsteriui Šeye- 
rinėin. > < J - $

Vokietijos fašistai, Hitlerio vadovaujami, žada 
tuos asmenis išžudyti, paėmę valdžių į'savo rankas ar
ba, kaip jie sako, įsteigę “trečių imperijų”. Hitlerinin
kų “trečia imperija”- primena Rusijos stalincų “trečią 
periodų”. ‘

Jeigu fašizmas Vokietijoje laimės, tai "tik su ko-

Užvakar Chicago Daily News 
korespondentas Berlyne per
siuntė savo laikraščiui gautų iš 
Maskvos nuo kito Daily News 
korespondento, Junius B. Wood, 
pranešimų, kurį buvo sulaikęs 
sovietų cenzorius.

Maskvos cenzūra norėjo pa
slėpti nuo Amerikos publikos tą 
faktą, kad Rusijos 'valdžia stai
giai pakėlė 30 iki 50 nuošimčių 
kainas amerikiečiams, 
ma daugelio turistų iš 
kos šiais ihetais.

Už mažiuką kambarį
j e, su geležine ligonines lova, 
be vanos, toileto ir klozeto rū
bams, amerikietis dabar turi 
mokėti $8.28 dienai. Už stiklą 
gelsvos arbatos su šmoteliu 
cukraus —■ 34 centus, kuomet 
pirma buvo mokama 5 centai. 
Kainos kitiems maisto produk
tams pakilo
Maistas esą gaminamas taip 
biauriai ir sąlygos esančios to-, 
kios nesanitariškos, kad val
gant valdžios hotelyje reikią 
vartoti visokios rųšies vaistų, 
kad neapsirgtųm. Bet vienas 
valdįninkas pasakęs, kad ame
rikiečių, kuriems yra teikianti 
šitie “patogumai”, nesą ka pai
šyti, nes “jie vistiek yra sve
timšaliai”.

Maskviškis Daily, News ko
respondentas savo telegramoje, 
kurių sulaikė sovietų cenzūra 
ir kurią jisai todėl pasiuntę

tikrų pinigų apyvartą tarp 
valstybės įstaigų tranzakci- 
jdmis ant popieros Sovietų 
Rusijos valstybes banko kny
gose, padėtis tebėra kritiška.

“Griežti papildomi dekre
tai draudžia stambioms orga
nizacijoms laikyti - bent kiek 
didesnes sumas pinigų, o at
skiri žmonės, kurie turi bent 
kiek sidabro arba vario, yrą 
baudžiami.

“Dauguma areštų, apie ku
riuos su pasigėrėjimu prane
ša laikraščiai, tai— suėmimai 
kunigų, kurių parapijos iž
duose užtinkama nors 25 do
leriai. šis ekonOminis krizis 
yra bandoma pridengti prieš
krikščioniška kampanija, ku
riai vadovauja Moisej Jako- 
vič Gubelman, kurio revoliu
cinis 
ki.”
Šitie 

nius B.
vos faktai nušviečia ekonominę 
padėtį sovietų Rusijoje gana 
aiškiai. . ’•s

Rusija jau ne tik turi valiu
tos infliaciją (pinigų vertės 
puolimą), bet ta infliacija taip 
sparčiai progresuoja, jogei ne 
'aštriausiais dekretais valdžia 
neįstengia sulaikyti jos blogas 
pasekmes.

Valdžia baudžia žmones už 
metalinių pinigų laikymą. Tai 
yra priemonė užbėgti už akią 
metalinių pinigų išnykimui iš 
apyvartos. Nors metaliniai pi
nigai (išskiriant auksinius) ne
turi pilnos vertės, bet jie vis
gi turi šiek tiek tikrus vertės1, 
kaipo gabalėliai sidabro arba 
vario, tuo tarpu kad popieriniai 
pinigai jokios1 užtikrintos ver
tes neturi. Popierinių pinigų, 
verte Ipriklaušo nuo to, kiek 
valstybes banke yrax padėta au
kso jiems “padengti”. , Jeigu 
aukso- kiekis .pasilieka tas pats 
arba eina mažyn, o popierinių 
pinigų spausdinama vis dau
giau, tai jų vertė .puola; ir Ji 
gali nupulti ligi’ to, kad popie
riniai pinigai pasidaro visai be 
vertės.

Ve delko, infliacijai progre
suojant, žmonės vis mažiau tir

ui noro popierinius pinigus lai
kyti. Jie skubinasi juos kaip 
galint greičiau išleisti, pirkda
mi maistą, rubus ar ką kita, 
nes jeigu laikysi popierinį pi
nigą iki rytojaus," jau mažiau 
galėsi juo nupirkti, žmogus, 
kuris nori tokiose, sąlygose tau
pyti,. ieško “kietų pinigų” ir 
juos slepia kur nors tamsioje 
kamaroje arba užkasdamas j 
žemę. Metaliniai pinigai tuo 
budu nyksta iš apyvartos, kas 
labai apsunkina prekybą, nes 
be sidabro ir vario negalima 
atlikti smulkių pirkimų, nega
lima duoti grąžos (čenčiaus) 
ir t.t. f ' '

Prieš šitą- blogumą valdžią 
bando kovoti, bausdama už si
dabrinių ir varinių pinigų lai
kymą.

Antra bloga, infliacijos pa
sekme yra bendras pinigų tru
kumas. Juo pinigų vertė da
rosi mažesnė, juo daugiau jų 

verčia
bumaškų”

reikia apyvartai. Tas 
valdžią daugiau “ 
Spausdinti, o nuo to jų vertė 
dar labiau .puola. To išvengti, 
valdžia bando i dirbtinėmis prie
monėmis sumažinti pinigų apy
vartą. Kaip matėme p. WooJ 
pranešime, sovietą valdžia iš
leido dekretą, uždraųsdamą 
stambiomis Valstybes organiza
cijoms (trustams) laikyti daug 
f,cash”. Be to, ji įsake, kad 
viena? valstybes. 1 organizaciją,

‘ • Tas besaikis* • kaipų< kėlį? 
mas. yra viena išs bergždžių 
pastangų pasivyti rublio var
tės puolimų dėl infliacijos. 
Neveizint dekretų, keiČianfyų 
valstybinės prekybos mėto-

• dus, ir pasiryžimo pakeisti

su- ja sąskaitas valstybes’ bah- 
I<ę. ' ‘ ■ •; i

O betgi tos visos priemonės 
negelbsti. Infliaciją didėja ir 
didėja. Kainos, auga, gyveni
mas darosi vis brangesnis. Jei
gu net amerikonas, gaudamas

algą amerikoniškais doleriais^ 
skundžiasi gyvenimo • brangu
mu Maskvoje, tai galima įsi
vaizduot, kokia. padėtis tenai 
yra rusų, kuriems už darbą 
mokama sovietiniais popieri
niais rubliais!

' Sovietų finansus stfarde Sta
lino sugalvotoji “piaiiletka”. 
Valdžia, norėdama per penkis 
metus įsitaisyti tokią pat arba 
dar geresnę pramonę, negu Vo
kietijos ir Amerikos, traukia 
iš užsienių ' mašinas, samdosi 
užsienių inžinierius ir mecha
nikus ir šitiems tikslams išlei
džia šimtus milionų dolerių. O 
kadangi sovietų- Rusija užsie
niuose kredito neturi, tai jį tu
ri už viską mokėti auksu. Savo 
auksą išgabendama į užsienius, 
Rusijos valdžia neturi-aukso 
mokėti algas valdininkams, po
licijai, kariuomenei- ir darbinin
kams. Ji todėl yrą priversta 
spausdinti popierinius pinigus, 
ir juo daugiau ji jų spausdina, 
tuo šitų popiergalių vertė daro
si mažesnė. ; / • ■

Dveji metai ir trys mėnesiai 
“piątiletkos” pastatė sovietų 
valdžios finansus aąt kelio j 
bankrotą. Dar pora metų šito
kio “progreso”,. ir Stalino ka
ralijoje bus tikras chaosas.

ĮVAIRENYBĖS
Žiogai kyla

Iš. šiaurės Afrikos, iš Sacha
ros, dykumps, eina' neramios ži
nios, kad ima kilti pirmieji 
žięgą pulkai, traukiantieji į 
šiaurę. į Alžirą. Maroko, Tu
nisą, o iš čia net į Egiptą ir 
Palestiną, žiogai yra žalingas 
vabzdys, nes nepaprastai1 ėdrus. 
Kiekvienas žiogas per dieną su
ėda lig septynių javų varpų. 
Kadangi žiogai lekią šiihtų mi
lijonų ‘būriais^ tai toj vietoj, 
kur jie nutupia, per kelias va
landas nelieka • jokio žalio la
pelio. Javų laukai, pievos ir 
sodai virsta dykumomis, kaip 
po gaisro. Lekiantiėji žiogų pul
kai padengia plotą lig 50 kilo
metrų ilgumo ir ,15 (kilometrų 
platumo. Iš to matyt, kad šiau
rės Afrikos derlingiems Vidur
žemio j droš •pakraščiams žiogų 
anpludis yra tikra Dievo rykštė, 
sunaikinanti visą derlių. Lig šiol 
dar nerasta būdų sėkmingai ko
voti su žiogais, žiogus žudo nuo
dingomis -dujomis iš7 lėktuvų, 
degina ugnimi tam tikrai, pa
ruoštos kariuomenės dalys, už
pila žemėmis grioviuose,, tačiau 
vifca tai neduoda didelės naudos, 
žiogų pavojaus tomis priemo
nėmis mįga'lėti bey^kstą; • Pas- 
kųtiniuoj u . telku; maginamus 
nąuįaą koyos hudfe bųtent, įfo* 
rimą rasti vietos, kur žiogai 
dedą kiaušinius, iš kurių vė
liau išsiritą žiogai yfyPas
tebėtą, kad lekiąntieji žiogai 
ątealrW
įo naujuose nęiVeisį’ą- 
mi viįkųATąd^jebPąyykluj ras
ti? ir ; supaikiųti * žlp’gą V pęjųs, 
tai kova butų Ja mėtaiDatymįdyi 
prancūzą komis jos tyrinėją; Sa- 
Grafoj įži^gų veisirųpsi vįetaę, 
Jeitas darbas pavyks, lai' at
eity žiogai bu& :

(Tęsinys),
♦

Iki pusiaudienio man nieko 
nedavė vąlgyti. Nepratęs dir
bti, aš tiesiog sudribau nuo 
nuovargio. Brolis apstumdė 
mane, o sena tarnaitė atnešė 
man duonos, ^lyvų ir van
dens. Sunkiausia man buvo 
tai, kad aš supratau, jog mane 
daboja, ir kad pabėgti negali
ma. Dieną aš vis dar sukau 
girnaę, ir kada nuvargdavau, 
brolis mušė mane. Jis ir tėvas, 
prisirišę odos priejuostes, kaip 
ir kiti darbininkai, dirbo 
rimtai, paniurę, sutraukę an
takius. Apystovos buvo ne
jaukios: girdėjosi tik ^užimąs 
instrumentų ir kartas nuo 
Įcąrto tėvo įsakymai.

Vakare mane uždarė kam
baryje su pinučių langu. Ten, 
gulėdamas tamsoj, aš pralei
dau naktį verkdamas ir mąs
tydamas apie seserį ir motiną, 
kurios b.uvo dar nelaiminges
nės nei aš.

Sekama diena nei kiek ne
siskyrė nuo pirmosios. Aš su 
pasibaisėjimu klausiau savęs 
— nejaugi tėvas bus tiek 
žiaurtis, kad visai užmirš su
muštas ir sergančias moteris? 
Vakarui (besiartinant, aš nuta
riau, neatsižvelgiant į nieką, 
bėgti.

Kieme aš pastebėjau įvai
raus didumo kopėčias ir savo 
kambaryj kelis stipinus: tai 
siūlė mąn laisvę.

Tarnaitė atnešė pietus ir 
piktai paklausė:

‘Čia blogiau, negu namie, 
a?... Kaip matai, gyvenimas 
nesusideda vien tik iš pasiten
kinimų, pasitaiko ir nesmagu
mų, cha, cha!...”
. Ir vėl .užrakino mane. Aš 
tuoj užmigau* o kada išbudau, 
buvo dar tamsu. Aš negalėjau 
vėl užmigti ir pradėjau verk
ti, prisimindamas motinos su
kruvintą veidą. Tuo laiku pra- 
gido gaidžiai. Namuose visi 
miegojo. Aš greit atidariaM 
langą ir su stipiųp pagalba 
truputį palenkiau pinučius. 
Kieme aš suradau įkirstą į 
medį kirvį. Aš ištraukiau jį, 
pakišau po pažaste nedideles 
kopėčias, o kitomis užsikopiau 
ant sienos ir atsidūriau kitoj 
pusėj. Po to, kiek tik mano 
kojos išnešė, aš pradėjau bėg
ti link uosto.

Ką tik buvo pradėję brėkš
ti, kai aš dasigavau iki atkal
nės, virš kurios stovėję musų 
namai. Aš pirmą kartą pra
dėjau lipti į šlaitą, nuo kurio 
pirmiau man tekdavo tik ristis 
žemyn. įsikopęs į virš#, aš 
pristačiau kopėčias prie lango 
ir, dasigavęs iki jo, kirtau. į 
stiklą, kuris subyrėjo į smul
kius gabąleiius. Po kokios mi
nutės neįmanomo susijaudini
mo, aš išgirdau iš spintos ma
lonų ir sijpną Kiros balsą:

“Tai tu, Dragomirai?”
Išgirdęs balsą brangios sesu

tes, užrakintos | “jataką’!; aš 
surikau, visas drebėdamas:'

“Tąj aš... Aš atėjau jus pa-' 
liuosuoti !.,♦’’ A

Aš puoliau į, kambarį prp iš
muštą langą Ir atitraukiau 
spintos skląstį? Išblyškusi Ki
rą su . užtinusiomis nuo verki
mo akimis apkabino mane ir 
skubiai paklausė:

“O motina?,,. O motina?...”
“Jį uždaryta skiepe”, atsa

kiau aš, keikią ją iš ten kUo- 
greičiaųsįa ištraukti ir bėgti”.

Priešakinės durys buvo,užra
šytos ąnt rakto. ' Aš atidariau, 
langą ir iššokau i kiemą. Kir
viu aš numušiau spyna irkar-

Kai mudu pasirodėva, tai ji 
su apraišiota skarmalais galva 
stovėjo, o jos sudraskyti dra
bužiai vos dengė likusį kūną. 
Mudu pagelbejova jai slidžiais 
laiptais išlipti iš skiepo. Tik 
viršuj* mes pamatėme, kas pa
sidarė su musų motina, kąri 
taip neseniai dar skaitėsi viena 
gražiausių moterų. Mes puo
lėme jai po kojų, kaip prieš 
kankinamąją. Viena akis buvo 
aprišta, veidas su suplota no- 
ęia ir sudraskytomis lupomis 
buvo baisus, o kaklas ir krū
tinė buvo apdengti suklerėju- 
siu krauju. Rankos buvo taip 
pat apdengtos kraujais ir vie
nas pirštas sutriuškintas.

Ji privertė mus atsikelti nuo 
žemės ir kurčiu balsu tarė:

“Pirm visko, bėkime. Paim
kite su savim truputį maisto”.

Mes sugrįžome į vidų, kur 
abi moterys pradėjo praustis 
ir persirengti į paprastesnius 
drabužius; motina pasiėmė dė
žutę su brangakmenais ir pini
gais,- ir mes iš lėto nusileido
me žemyn į griovį, įmetę į vi
dų kopėčias, ir uždarę langą, 
pro kurį gelbėjosi tiek daug 
“musafirų”. Matomai, ir pa
čiai namų savininkei buvo lem
ta gelbėtis tuo pačiu keliu.

Už valandos laiko mes jau 
buvome kelyj į Kazasą ir klai
džiojome tarp užsėtų laukų. 
Priėję du kalneliu, kurie seno
vėj buvo žinomi kaipo “tabie”, 
mes sustojome; mes užsisėdo- 
me ant žolės, kuri paslėpė mus 
nuo einančių keliu žmonių, ir 
motina prabilo:

“Vaikai mano... Aš laukiau 
visokio pikto nuo jūsų tėvo, bet 
,nemaniau, kad jis sudarkys 
neužmušęs ant vietos; žinokite, 
kad mano kairioji akis beveik 
visai išmušta. Man tai blogiau 
nei mirtis. Dievas sutvėrė ma
nę dėl pąsitęnkįpimp/( kaip" jis 
sutverė’ kurmį tam, kad kurmis 
gyventų be saules; ir kaip tas 
gyvūnėlis -turi vi^ką, kad gy
venti po žeme, taip ir aš turė
jau viską, kad naudotis gyve
nimo linksmybėmis. Aš kadai
se daviau sau žodį, jog nusižu
dysiu, jei žmones prievarta ma
ne vers vesti kitonišką gyveni
mą nei tas, kurio reikalauja 
mano kūnas, šiandien aš pri
siminiau tą. apžadą. Aš aplei
džiu jus... tAš gydysiuosi toli 
nuo namų. Jei man pasiseks 
išgelbėti akį ir gražumą, tai 
aš gyvensiu i? jus pamatysite 
mane... štai ką aš noriu jums 
pasakyti': -tu, Kirą, — jeigu,— 
kaip aš manau,—tavęs netrau
kia dorybė, —ta dorybė, kuri 
yra Dievo dovana ir prie ku
rios paprastai jaučiama pa
traukimas, nebūk dora, nena- 
turalė ir sausa, —neprigaudi- 
nėk Sutvertojo, o buk tokia, 
kokia jis tave sutvėrė: naudo- 
kiš gyvenimo gerybėmis, net 
paleistuvauk, — bet buk paleis
tuvė’ su širdžia.' Taip geriau. 
O tu, Dragomirai, jeigu negali 
būti doras, tai buk toks, kaip 
tavo motina ir sesuo, buk nors 
vagimi, bet vagimi su širdžia, 
ries žmogus be širdies, mano 
vaikai, tai numirėlis, kuris 
kliudo gyventi gyviesiems, <— 
tai jūsų tėvas... Dabar jus pa
siliksite šioj vietoj, kol nenu
sileis sąulė. Jei pradės lyti 
arba bus audra, tai nesislėpki
te po medžiais,• bet nusileiskite 
j aną duobę. Temstant pasiro
dys du raiteliu ir paims jumis 
j savo globą: tai bus mano bro
liai,—žodžio ir širdies žmones. 
Aš negaliu jumis tuoj paimti

pęj-U.s, 
mrdvi

tu su Ęjra kopėčiomis, npsilei-
41 4^”"^

tai: k^įpf įlipąs imbųjvo' 
įr mums J ir ^supuvę 
vaisiai stąčiog užėmė kvapą,
ž-ėme slankiojo vėžliai, o ant 
sieną matėsi jų kiaušiniai, ku
rte buvo kiek didesni nei pau

lys^me*
|)ąsuos, nes jus dar vaikai ir 
prįeš^sayo! riorą galėtute \ iš<|uo- 
ti'juos?' ' Jeigu jie neatvyks 
ikixpenkifosv<5-valandos . vakaro, 
tai grįžkite J miestą ir nuo ma- 
nęs prašykite prieglaudos “lo- 
kandoj”, bet neikite iš savo 
kambario tol, kol neatvyks jus

kščių. Tose apystovose mano paimti mano broliai, 
motina jau išbuvo 48 valandas. • (Bus daugiau)
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BEDARB
MOKOJ

ŠELPI
ETAS

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

ryto

pas jj jo dūkta Alice, 9 -metų, 
ir pasisiūlė tėvui pądėti, bet pa
matė, kad čia pat bestovįs ban
ditas su ištiestu į tėvų automa
tišku šautuvu. Tėvas susiėmė 
su banditu,-bet tas du kartu 
iššovęs pradėjo atsukti šautu
vų į tėvų. Mergaitė pastvėrusi 
aštrų gelžgalį smogė banditui 
per galvų, taip kad tas ir šau
tuvų išmetė. Banditas atsipei
kėjęs bandė šautuvų yėl pagau
ti, bet mergaitė paspėjo šautu
vų paspirti, ir tėvas banditų 
nuveikė.

Sausio 26, 1931
Duota maisto:

žičkie-Daukšas, Bagočienė, 
nė, Lileikienė, Kisielius, Zuze- 
vičienė, Sudžius, Matulevičienė, 
Strogis, Zabarauskienė, Kubi
lius, Puišienė, Katėnas, Jucius, 
Mitchell, Simas, Pabalis, Juška, 
Ruiba, Norkus, Juknis, BuiVi- 
das, Zavisčiutė, Jogminas, 
liūs, Petraitienė.

Penki pašauti kovoje 
tarp dviejų mokinių

Visa U. S. valdoma tru- 
sty grupes

------
Pirmadienį. įvyko Chięagoj 

konferencija kovai su korup
cija, kur kalbėjo ir Yale uni
versiteto profesorius Jerome 
Davis, Jis pareiškė, kad ' visos 
Suvienytos ' Valstijos paskuti
niuoju laiku jąu yra valdomos 
jėgos interesų^ išskiriant' tik 6, 
valstijas; kuriąs dar, tas aštun- 
kojis neaprėpė. Ta' stambių ka
pitalistų gėngė naudojanti 
stambiausias pinigų sumas ne 
tik įstatymams pakreipti savo 
naudai, bet net profesorius pa
perkanti, kad savo lekcijose kal
bėtų už dabartinę sistemų.

betvarkes pernai ‘metais per- 
aikvota $156,405,500, ir tiems 
nuostoliais biudžete padengti 
nenusimato kol kas jokių prie
monių, kaip tik kad legislatu- 
ra greičiausia įsiniaĮšytų ir su
tvarkytų valdžios / įstaigas, ap
karpydama jų lėšas ir sudraus- 
dataia'išaikvojimus. Tatai tikras 
piliečių komitetas esąs įteikęs 
ultimatumų, kad politikieriai 
greičiausiai susitvarkytų, kitaip 
ir bankai padarysiu miesto val
džios įstaigoms sunkumų.

Kiek Chicagai kainuos 
. naujos mokyklos

Mi-

Duota drabužių:
X

Zabarauskienė, Mitchell, Jog- 
minas, Simas, Petraitis, Ralis, 
Katėnas, Sudžius, Dapkus, F. 
Puišis.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Penki vaikinai ir viena mer
gaitė, Wendell Phillips High 
School moksleiviai vakar tapo 
sužeisti šautuvų kulkomis ties 
nfokyklos durimis, kai du mok- 1 
sleiviai pradėjo iš revolverių 
šaudyti į viens kitų. Duelistai 
yra abudu nigeriai; Lawrencc 
Rufus, 17 metų ir Romeo 
Parks, 17 metų.

Jie turėję senų ginčų dėl 25 
centų, kuriuos Parks buvo sko
lingas Rufui. Sykį buvę jau 
susirėmę peiliais, bet to neuž
tekę ir Parks atsinešęs revol
verį. Tuomet ir Rufus apsirū
pinęs revolveriu ii’ ’abieji su 
savo sekundantais išėję į aik
štę ir pradėję pilti į Vienas ki
tų. Kulkos tačiau jų pačių ne
lietė, tik sužeidė 6 kitus. Visi 
sužeistieji taip pat nigcriukai,

' Automobilių paroda 
Coliseum

i šių savaitę eina 31 metinė 
automobilių paroda Chicagos 
Coliseume; paroda pasibaigs at
einantį šeštadienį. Pasirodė, kad 
pirkimas šiemet, esųs net ge
resnis, kaip buvo kitais trimis 
metais. Parodoj yra daugybė 
naujų automobilių modelių.

Miesto valdininkai vė] 
bus be algų

Numatoma, kad nuo ateinan
čio vasario 1 d. Chicagos mie
sto x valdininkams, gaisrinin
kams, policistams, mokytojams 
ir visai armijai klerkų g’ali pa
reiti pasninko dienos, nes dėl

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

, darbu busite užganėdinti.
>■ ■

\ .Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicagjo 
skyrius/

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

-——-i-M—.

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avf. 
. Telefonas Republic 7868

Rezt 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

ii........... ...

Įvairus Gydytojai____
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Du stambus plėšimai 
"mieste

Subatos naktį išplėšta $18,000; 
pirmadienį $19,000. — Du už
mušti f ir keli sužeisti

Pereitų šeštadienio vakarų 
būrys banditų, gerai ginkluoti 
ir apgalvotai užpuolė Hillman 
maisto krautuvę, 24 W. Wash- 
ington st. ir susišaudyme už
mušė vienų tarnautojų? kitų 
mirtinai sužeidė, pasigrobdami 
$18,000 pinigais. Banda pabė
go.

Pereitų pirmadienį, spėjama', 
kad ta pati banda iš 5 vyrų 
užpuolė Wieboldt departmentą 
ant 3231 Lincoln avė. ir po 
smarkaus apsišaudymo su dviem 
policistais pabėgo su $19,200.

Tai buvo dienos metu,- kuo
met apie 600 žmonių depart- 
mente pirkinėjo prekes. Vienas 
nepaprastai aukšto ūgio ban
ditas, matytas Hillman krau
tuvės apiplėšime, jau kokių va
landų sergėjęs Wieboldt depart- 
mento elevatorius, ir kai tik 
du tarnautojai dviejų policinin
kų lydimi gabeno elevatorių dė
žutę. su pinigais, taip momen
taliai banditai su gatavais šau
tuvais juos užpuolė ir pradėjo 
šaudyti. Kovoj sužeistas vienas 
tarnautojas ir vienas policinin
kas ; peršautasis tarnautojas 
spėjo dar vienų banditų pašau
ti. Tačiau kiti banditai savo su-, 
žeistų sėbrų pasigrobę, spėjo su 
atimtais pinigais nusileisti že
myn ir visi pabėgo automobi
liu.

STANISLOVAS VENCKUS

šiuo pasauliuPersiskyrė su 
sausio 26tą dieną, 10:30 valan
dą ryte, 1931 m., sulaukęs apie 
38 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Raseinių apskr., Tytavėnų para
pijoj. Paliko dideliame nubu
dime moterį Lucy, dukterį Stanis
lavą, brolį Joną ir brolienę, švo- 
gerką Agnės Šidlauskienę ir gi
mines Amerikoje Kūnas pašarvo
tas randasi Masalskio koplyčioj, 
3307 Auburn Avė.

•Laidotuvės įvyks- ketvirtadienyj, 
sausio 29tą dieną, Imą vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Venckaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, 
Brolienė, 
Giminės.

Laidotuvėse . 
rius A. Masalski/ 
Boulevard 4139.

Duktė, Brolis, 
Švogerka ir

patarnauja, grabo- 
Telefonas

Republikonų 5 tūzai re
mia Lyle

Penki stambiausi republiko
nų tūzai, kaikurie buvę karšti 
Thomfpsono šalininkai, parėjo 
Lyle pusėn, remti jį į Chicagos 
majorus ateinančiuose vasario 
24 (I. rinkimuose.

Jie yra: George Harding, bu
vęs city comptroller prie Thomp- 
sono; Charles Barrett, narys 
board of review; Edward Brun- 
da’ge, attorney general; Dr. 
John Dili Robertson, buvęs sveb 
katos komisitfnierius; Bernard 
Snow, Republikonų county ge
neral committee.

Ofisus atidarė La Šalie vieš
butyje.

JOHN LAPINSKI
* Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 27 dieną, 3:20 valandą 
iš ryto, 1931 m„ sulaukęs 55 
mteų amžiaus, gimęs Sitkūnų 
kaime, Pašventinto parap. Ameri
koje išgyveno 35 metus; Paliko 
dideliame nubudime' moterį Sta
nislavą, sūnų Deonizą, brolį Ze- 
notą ir seserį Prancišką Rtmšicnę 
Lietuvoj ir daug artymų giminių. 
Kūnas pašarvotas randasi -1202 
N. 18 Avė., Melrose Park, III.

«>

Raidotuvės įvyks ketvirtadenį, 
sausio 29‘dieną, 10 vai. ryto iŠ 
namų į Mt. Carmel parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėta; į Mt. Car
mel kapines.

Visi a. a. Jono Lapinsko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 

dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam >asku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikini

nuoširdžiai kviečiami

mą.

Nubudę liekame*'

Motetis, Sūnūs, BrcĮRi 
Giminės ir Pažįstami.

Daktaras
Mergaitė, 9 n^ety, nu 

galėjo banditą
Išgelbėjo tėvo gyvybę’

• Clyde Hart, Eyergrccn Park 
gelžkelio stoties agentas pirma
dienio vakarų gabeno j vagonų 
pašto maišų. Tuo tarpu* atėjo

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

RUTKAUSKAS 

šiuo pasauliu 
9:30 valandą

A. a. Stanislovas 
Paliko dide-

STANISLOVAS

Persiskyrė su 
sausio 26 dieną, 
ryte, 1931 m., sulaukęs 3 0 me
tų amžiaus, 
gimė Chicago, III.
liame nubudime moterį Stanislavą, 
du sunu — Stanislovą, 4 m. ir 
Richard, 1 % metų, motiną, brolį 
Bronislovą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi'. 3145 V/. 38 
Placė. ’ ' '

Laidotuvės įvyks ketverge, sau
sio 29 dieną, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Ru?laus- 
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavmą ir atsisvei
kinimą. 

• »

Nubudę liekame,

Moteris, Sunai, Motina, > 
Brolis ir

■ Laidotuvėse patarnauja grabo 
ritas Eudeikis,

Gimines.

Tel. Yards 1741.

STANISLAVA PĖTRAVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
: sausio 26 dieną, 5:30 valandą 

iš ryto, 193,1 m., sulaukus 33 
m. amžiaus, gimus Spring Valley, 
III. Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą ir 2 sunu — Clarence 10 
m., Eugene 3 m., tėvus, 2 bro
lius — Antaną ir Vincentą Gei
džius, 4 seseris — Kotryną, Ma
rijoną, Elzbietą ir Eleną, 4 švo- 
gerus — Joną Petravičią ir jo 
moterį, Frank Atkins, Joną Cha- 
sas, Joną Petrowškį ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 709 W. 
34 St. .

Laidotuvės įvyks ketverge,. sau
sio 29 dieną, 8 valandą iš ryto 
iš namutį Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, ku'rioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. ' ,

Visi a. a. Stanislavos Petravi- 
čienes giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžįai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavirąą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame;
Vyras, Sunai, Tėvai,
Seserys, Švogėtiai ir Gimines 

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Radžius,! Tel. Victory 4088.

1 * "'V - ------------------------

iWISSIG,
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO TISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEGUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YĘA 
Spedaliikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, ■užnuodiiįinąi / 
kraujo, odos, ligas, Žaizdas, reumatizmą, galvos "'skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir ‘paslaptingas ligai.1 f.' 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daug 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

iUuu iv iyis i*i’i v— 
4200 Weat 26 SU kampas Keeler Ave^ TeL Crawford 6S73

" Seno Krajaus

_ __ _ __ _ ____ ___ ___ _ metų. ir iigydl
_________________ * Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 

nuo 10 ryte iki-1 vaL ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.

■Bita

Chicagos miestas- ateinan
čiais metais statosi 18 naujų 
mokyklų dėl '23,000 mokinių, 
kurios visos kainuos $21,075,- 
000. Jau trylika yra' statomų, 
ir visos naujos rpokyklos1 pa
ruoš viętos dėl 50,000 naujų 
mokinių.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

------ O— x

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Lietuvės Akušerės

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

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

Tel. Brųpstvick 4983
Namų telefonas Btunsulick 0597 ' 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
L

Rezidencija Tel. Midway 5512 Ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS ' '

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

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

JURGIS SERBENTAS "
Mirė Lietuvoj, gruodžio 23 d., 

10 valandą ryto, 1930 m., su- j 
laukęs 79 mteų. Gimęs ir gyve- I 
nęs Mariampolės apskr., Skriau
džių parap. Rekaviškio kaime. Pa
liko dideliam nubudime Lietuvoje 
moterį Agniešką, 3 sūnūs — An
driejų, Antaną ir;, Stanislovą ir 
sunienes ir 2 dukteris—Magdeleną z 
Belickienę ir Marcelę Keturakienę 
ir žentus, 2 seseris — Magdeleną 
Dagalienę ir Agniešką Mockaitie- 
nę ir švogerius. Amerikoj 2 sūnūs 
•— Ląuriną ir Juozuką ir sunie
nes, dvi dukteris —*- Anną Bublie
nę ir Antosę Kalninskienę ir žen
tus, anukus ir gimines. Palaido
tas Skriaudžių kapinėse.

Už velionio sielą atsibus gedu
lingos pamaldos sausio 29 d., 
1931 m., 8 Vai. ryto, Šv. Pran
ciškaus bažnyčioj. Indiana Har- 
bor, Indiana. Visus gimines, 
draugus ir pažystamus kviečiam 
dalyvauti pamaldose už sielą mbs 
mylimo tėvelio. Ilsėkis mus my
limas tėveli Lietuvos šaltoj že
melėj. ■ \

Nubudę lieka,'
Moteris, Sunai,' Dukterys, 
Seserys ir. i Visi 'Giminės. 
MRS. A. BUBLIENĖ, 

131 — 1.55th PI., 
Calumet City, UI.

St.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA
3103 S. Halsted 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy (5 Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

9252

prie 
duodu 
electric

, Phone 
Hemlock

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

Akių Gydytojai

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
’ Graborius ir

, Balzamuotojas
Modernišką Koplyčja Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
, CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadlęy Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
^Tcl Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724

k J. Lulevičius
H GRABORIUS iR 

P BALSAMUOTOJAS
pr Patarnauju laidotuvė-f se .visose miesto ir

miestelių dalyse. Mo- 
derniška koplyčia 

' veltui.
0M31O3 S. Halsted St. 
19| Chicago, III.

Tel. Victory Iii5

7. F. RADZIUS
PIGIĄUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ i

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 

r nėgii 'tyiti todėl, kad 
priklausau' prie?" gta-* 

i, bų įšdirbystės.
’ OFISAS’:

668 W.f18th' Street 
Tel. Canal 6174 - 

» SKYRIUS: 
r 3238 S. HdMęd SL 

Jei, Victory 4088.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SenM ofisąs toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Aįie. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. -Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So* Albany AveJ Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31th Street

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

Advokatai '

Ofiso telefonas Vlrglnis 0030 
lioz. Tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namu ofisas North Slde 
3413 Frankbn Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Pitone Canal 2118 l 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street
, Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą

Nedėlioj Yiuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
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 Frankbn 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas ,

10 South La Šalie St
< i 11; Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

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

priežastimi galvos skdudėjinio, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, huima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai .akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias' klaidas, Speciale atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų. 4
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589' -----o-----

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
1 Tel. Boulevard 7589

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

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

J. P. WAITCHĘS
Lietuvis Advokatas

Tel.

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

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždarytu

John Kuchinskas

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. 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 Dirbtuve

756 West 35th St. >
kampas Halsted. St.

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

....., o>—- ■ -

8

Phone Bhulevard 8483 

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

>3421 South Halsted SL 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

...O- ■■■. ■ ■

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487 ,

Lietuviai Gydytojai

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

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSUOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110* 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
x 77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEPT
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 22nd St. nuo 6-9 
i Telepbone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Repdblic 9600

St.

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

-Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

PR. CHARLES SEGAL 
x Praktik^oja^^20 jnetai 

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

ŠPECIALĮSTĄS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 Vai. ryte, nuo 2 iki 4 
ola po pietų t ir ^nuo >7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10- iki 12 v, dieną 

Phone Midway 2880

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^ x 
One. North La, Saite'St.

(Cor. La Šalie and< Madbon 6ts.)' 
Ofiso TeL Šute 27041 4412

Ofiso ir Rez^ Tel., Boulevird 5913 z

DR. A., j. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietij ir 
nuo 6 iki» 8 vai. Vakare.

Rez. 3201 South WallacĄ Street

Office Phone Canal 19J2
DR. M. J. SHERMAN

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *
Office 1724 So;. Loomis SI.
kamp. 18 ir Blue Island A^e.

Valandos u 10 to 12 A. M.» 2 to 4
B 7 to 8-.30 P. M.

Res. phone Fairfaz 6353

JOSEPH J. GKISH 
. Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockuietl St.
JeL Republic 9723. .»J



Tarp Chicagos 
Lietuvių
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nemano gauti pašalpos.. Komi- 
sarai manė, kad nariaipasiga- 
nėdins pagr-rsinijnu narių ko- 
rtiisarų gazietpje, kuomet jie 
serga. Nariai nępasiganėdina 
tuo; kuomet jie sirgo, nori

>. r.T*rrr~‘8 »>«<■ ...
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jiems užsimena, atsako, mes 
bežinojome kad sergi. 1 —B. ' į

Šauks socialistų kon 
ferenciją

rengti eilę 
dienos

Pereitą šeštadienį Naujienų 
name įvyko LŠS. Chicagos 
ccntralinės kuopoj ir LSS. Pil
domojo Komiteto susirinkimas, 
kuriame be kitų, tapo padary
tas vienas labai svarbus nuta
rimas: nutarta sušaukti Chįca- 
gos apielinkių socialistų kon
ferenciją pasitarimui dėl at
gaivinimo kuopų ir abelno lie
tuvių sociilistų veikimo.

Pirmiausia buvo išklausyti 
įvairių komisijų raportai ir pa
daryta keli nutarimai kuopos 
reikaluose; pav. nutarta kovo 
mėn. surengti draugišką vaka
rėlį su vakariene,
paskaitų bėgančiais 
klausimais ir t. t.
. Kuopos valdybą sekamiems 

metams nutarta palikti tą pa
čią.

Apsvarsčius bėgančius kuo
pos reikalus, svarstyta abelnus 
LSS. reikalus. Yra gauta iš 
daugelio vietų pranešimai, kad 
įvairiuose miestuose nori tver
tis LSS. kuopos, reikalaujama 
didesnio socialistų veiklumo, 
pageidaujama socialistų pra
kalbų ir abelnai reikalaujama 
atsteigti LSS.

šiuo laiku LSS. buvo lig ir 
apmirusi ir nebuvo bandoma 
ją gaivinti. Buvo palaikomos 
kuopelės tik keliose pačiose di
džiausiuose lietuvių kolonijose. 
Tečiaus dabar, kitejant aplin
kybėms, jau ir mažesnes kolo
nijos ima reikalauti atsteigimo 
LSS. ir reiškia, pageidavimo, 
kad ir jose butų tveriamos 
kuopos ir butų pradėtas orga
nizuotas socialistinis darbas.

Bet pirm negu pradėti platų 
LSS. atsteigimo darbą, , tapo 
nutarta pirmiau pasitarti bent 
su artimesniųjų kolonijų drau
gais, bendrai apsvarstyti visą 
padėtį ir nustatyti busiančio 
veikimo budus ir tvarką, kad 
visas darbas galėtų eiti sutar
tinai ir tvarkiai. Tuo tikslu 
nutarta artimoj ateity šaukti 
Chicagos apielinkinių kolonijų 
socialistų konferenciją: Keno- 
sha, Waukegan, Rockford, De 
Kalb, Grand Rapids, Detroit ir 
kitų, ši konferencija turės 
įvykti pradžioj kovo mėn. Bet 
pirm negu oficialiai konferen
cijos šaukimas bus paskelbtas 
ir nustatytas jos laikas, butų 
malonu išgirsti nuomones pa
čių Chicagos apielinkių koloni
jų draugų.

Susirinkimas tapo baigras 
nutarimu paaukoti $25 Liet. 
Socialdemokratų partijai. —B.

serga.
tuo; kuomet jie 
gauti ir pašalpos. To jie buvo 
išmokinti sename susivienijime, 
tas ir natūralu: jei narys ipo- 
ka duokles, jis turi gauti ir. 
pašalpos, kuomet serga, o mi
ręs pomirtinę. Bet komisarai 
nori kitaip daryti raudoname 
sojuze. Mokėk jiems duokles, 
prižadės, pašalpos ir pomirtinę, 
bet susirgus už sirgimą nenori 
išmokėt pašalpos. Ar ne 'mak- 
lioriai ir humbugieriai naujos 
komunizmo gadynės? Tiems 
slankuhams nariai turi parody
ti duris; jie Čia. atsibaladoja 
ne dėl tavo, nary, geroves, bet 
dėl savęs. Priskyrė tuzinais or
ganizatorių ir atsibaladoja 
kiekvieną savaitę ir pakviečia 
atsilankyti paklausyti jų spy- 
čių. Tie spyčiai neverti išvalą 
gyto kiaušinio. Kurie negali 
sakyti spyčius, nuo komisarų 
yra pavelyta rašyt gazietoje 
nesąmones. Pastaruoju laiku 
teko matyti gazietoje, kaip 
vienas senis už fontįaninę 
plunksną šmeižia para pi jonus. 
Vieni žodžiu ir raštu šmeižia 
para pi jonus, o kiti vakarais ei
na prie tų parapijonų prašyti, 
kad rašytųsi į raudonąTsojuzą. 
Butų gerai, kad tie parapijo- 
nai tokiems veidmainiams 
imtų šluotą. —K.

Roseland
su komunistų

pa-

garažu

West Pullman
Prisipažįsta negavę Čarterio

Jau nepatenkinti suklaidinti 
raudonojo sojuzo nariai. Čia 
buvo atsilankęs vyritfusis komi
saras, jiems paaiškino, kad ne
galį gauti čarterio dėl raudo
nojo sojuzo, ir kol čarterio ne
turį, negalį daryti biznio. Be 
biznio komisarams šlemai. Ko
misaras dejuoja, kad jam pras
tai, niekas neįdėjęs nė cento. 
Bet nepasako suklaidintiems 
nariams, kad jiems daug pras
čiau. Juk eiliniai nariai daug 
sumokėjo pinigų, be,t nieko ne
gavo ir negaus, bo yra perma
toma, kad komisarai prašvilps 
visus pinigus. Juk jie čia slan
kioja ne už dyką.

Yra permatoma, kad ilgai ne
trukus eiliniai nariai pradės 
bombarduoti pačius komisarus. 
Nekurie manys už ką.' Štai už 
ką. Komisarai iki šiol rinko 
mokestis iš eilinių narių, jiems 
prižadėjo pašalpą iš raudonojo 
sojuzo. Nariai pradėjo sirgti, 
jau Jundulas sirgo 8 savaites, 
bet nesitiki gauti pašalpos. Ir 
dar kiti keli nariai sirgo, bet

Bėdos
Eiliniai nariai iš komisarų 

buvo iškovoję dienomis laiky
ti garažą atdarą. Garažo savi
ninkas skundėsi Pusžemaičiui, 
kad dienomis laikyti garažą 
brangiai kainoja, reikia duoti 
šilumos. Pusžemaitis, Kilbas- 
ninkas ir Balčiūnas prižadėjo 
savininkui vėl laikyti garažą 
uždarą dienomis. Bet kaip tą 
padaryti, kad paprasti komu
nistai nesuprastų. Męs pirjną 
padarysime štaį: kokį šposą. 
Mes liūdinsime ant garažo 
langų, kad nemokėti savinin- 
<ui rendos* O paskui už kelių 
dienų uždarysime garažą die
nomis ir pasakysime nariams, 
kad valdžia uždare.

Atsirado ir iš komunistų, 
<ad reikia eiti paklausti vald
žios ar jus ištiktųjų uždarėte 
garažą dienomis. Komisarai 
atsakė, ar tu esi buržujus re- 
formistas, kad reikalausi val
džios, kad atidarytų garažą? 
Atyda nariai, kurie šiek tiek 
proto turite, jeigu 'valdžia bu
tų uždariusi garažą dienomis, 
ji butų galėjusi uždaryti ir 
vakarais. Juk vakarais dau
giau susirenka komunistų. Jei
gu valdžiai yra pavojinga ta 
liežuvių “rrrevoliucija,” ji ga
lėjo visai uždaryti \ garažą. 
Komunistai šventai tiki tam

1 - <

ką pasako Pusžemaitis.
Lenino vardu aukas renka.
Leninas yra miręs ir. jam 

nereikia pinigų. Bet jo pase
kėjai daro iš Lenino biznį. 
Garaže buvo surengtas jo pa
minėjimas. Įžanga buvo 25c. 
ir buvo pardavinėjami jo 
šventi raštai. Komunistai kaip 
ir buvę katalikai vis be tikėji
mo negali būti. Kol jie buvo 
katalikais, nuobažnai meldėsi 
prie Kristaus, kad jiems su
teiktų dvasios šventos, apšvie
stų jų protą, dabar meldžiasi 
prie Lenino, kad jis jiems 
nuolat keltų galvose revoliu
ciją. šitokius šposus darant 
nenuostabu, kad jie znemaž 
neprogresuoja. Alekas, buvęs 
karštas komunistų pasekėjas 
serga, yra ligoninėje. Moteris 
pasakoja, gavęs uždarbį kuo- 
greičiausiai nešdavo ir paau
kaudavo į garažą ant Lenino 
garbės. Komunistai mažai rū
pinasi sergančiu, nerenka nė 
aukų. Tik vieną kartą buvo 
užsiminę gazietoje, kad Ale
kas serga, tą ir “Naujienos” 
gali paminėti. . Komisarams 
geras tik tol, kol duodi au
kas, o kaip susergi nemaž ne
sirūpina .kartais ir gazietoje 
neužsimenąs Jeigu kartais
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Burnside

Pereitą šeštądiepį Liuosybės 
svetainėje įvyko maskių balius, 
surengtas kitataučių Legijonų. 
Oras buvo gražus, nešalta, ga
lėjo bo ’overkaučių vaikščioti. 
Bet siaučiant nedarbui, mažai 
žmonių atsilankė ir į maskių 
balių; publikos buvo, galima 
sakyt, vidutiniai. Kaip pagal 
šios kolonijos užtenkamai buvo 
publikos. Po devynių, pradėjo 
rinktis apsimaskavę publika. 
Abi svetainės buvo užimtos. 
Muzikantai tie patys' grojo 
abejose svetainėse. Apsimaš- 
kavusių buvo visokių žmonių; 
grupė viena didžiausia buvo iš 
penkiolikos žmonių: Rusų kazo
kai senos valdžios iš Roselancto 
lietuviai, ši grupė geriausiai 
visiems patiko. Kitos grupės 
susidėjo iš kelių asmenų. Buvo 
ir pavienių apsimaskavusjų. 
Nebuvo tokiais, gražiais kostiu
mais apsirengę, kaip pereitais 
metais. Po .vienuoliktos valan
dos komisija paprašė, kad pub
lika susieiliuotų ir grojant 
maršą eitų aplink svetainę. Ka
zokai pirmieji aptraukė-į round 
—paskui kiti maršavo. Nespė
jo kazokai viena round apeiti, 
kaip įteikė primą dovaną $25. 
Kazokai pasitraukė iš pozicijos, 
tada buvo duodamos kitiems 
dovanos. Pavieni pirmą dovaną 
gavo moteris iš Roseland $5 
vertės daiktais. Ji gražiausiai 
iš visų buvo apsirengusi ir ji 
prirengė kazokų kostiumus. 
Mažai butą daiktų surinkta, ne 
visiems užteko. Smagiai vakarą 
praleidome. Legiopieriai kiek
vieną metą rengia maskių ba
lių ir toje pačioje svetainėje. 
Komisija^ visada išrihkta iš 
rimtų vyrų, teisingai išdalina 
daiktus. Verta, lankyti jų pa
rengimą. Po visam skirstemės 
namo gerame' upe.' Teko nu
girsti, kad kazokai^ dar 
nežinau ar tais pačiais kostiu
mai, rengiasi eiti j kitą mas
kių balių, kuris bus ateinantį 
šėštadienį K. P. svetainėje.

—Buvęs.

ALMA RUBENS - . 
žymi rusų aktorė Amerikos fil- 
mose, sausio 21 <1. mirus Los 
Angelese plaučių uždegimu.
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Birutė
It’s hore! The thing you’ye* 

all been waiting for. Birutė is 
giving her Annųal Winter 
Dance, Wedncsday, Ja'nuary 28 
at 8 o’clock at the Wcst Engle- 
wood Masonic Temple, 64 and 
Loomis Blvd. The admission is 
one dollar in^ludipg wardrobe.

Everyone is cordially invited 
and we 'all hope to see you 
there. The dahce is informal, 
the music h6t,'the crowd peppy 
and sociable, and the time and 
place desirable so, you havė 
every reasoh to believe tha't 
yoū can have a lot of fun there; 
And remember — we are al- 
ways glad to welcdme in new 
members, so jdoii’t hesitate to 
join us. 1’11 be sėeing you.

— Berniče Tverionas. ’

Iš 18-tos kolonijos
‘ > f ’’ ; . • ‘ i
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Spulkos šerininkų metinis 
susirinkimas

Susirinkimas įvyko sausio 23 
d. parapijos svetainėj, • pirmi
ninkaujant p. A, Tamkevičiui. 
Dienotvarkė ir protokolai šė- 
rininkų vienbalsiai priimti, taip 
jau priimtas direktorių ir sek
retoriaus raportas apie Spulkos 
finansinį stovį.

Išrinkti trys direktoriai: J. 
Valentinas, F. Margevičia ir J. 
Bogvila. x

Bogvila išrinktas į, A. Gur
skio vietą, v šėrininkai perma
tė, kad p< Gurskis pradėjo pa
vargti, tai į jo vietą ir išrinko 
naują, jauną energingą vyrą.

Nauja Spulkos serija prasi
dės vasario 3 d. Kurie -norite 
pradėti taupyti, malonėkite ap
silankyti .viršminėtą dieną į 
Spulkos raštinę, 713 W. 18th 
Street. šėrininkais.

Laiškai Pašte
šie lailkai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina ! 
vyriausįjį paštų. (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri« 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat< 
veš, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiamė surašė pažymėta. Laiškus 
paštaš laiko tam tikrų laikų, o pas* 
kui sunaikina.

908 Braknis Jonas
918 Gruscli Therese
925 KaTalauskis Vinicas

. 926 Kasuba Michal
927 Kernagis Valsėr -
933 Maskoliūnas Frank „
940 Raginis Konstantin
947 /Skiba Sta‘nislaw
953 l'rainis M-elle—Julė
954 Viesnauskas Klemensą
955 Valka John
960 Zitna Anna

, Marąuette'^Maroons
Royce . * .7 7 '
Knistoft ’ ’ v 7
Markūnas * ’ 7
Jfirgil
Simoiias \ , *
Jam r o g t

Buckaroos (
Joc M.
Art. B. ’ (<
Vince - •’ . •> "t' a 2

0

o 
0 
o

0 
o

0
Herbert

Gab Sez:p
Le Capitain, A. Knistoft, con- 

įinues to wa’de thrpugh the op- 
position. Likęs ‘em rough. .

a Refci'ee Spymger. sure loves 
Cp call ‘ėm on. Jamrog. \ .
^Eyen Pansy Corken got sore.

Now smokeš cheap cigars.
Some K of L. bąy slioved the 

adam’s apple down Popoye’s 
throat. Now Popėye’s mad. t

“Lefty Platak has reachcd 
the ąuarter finais in, the big 
hahdball tourncy downtown. 
He defeated two of Chicago’s 
leading players —Post by a

PRANEŠIMAI
ŠAUKITE REPUBLIC 9101 

gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
skausmų paimant vieną iš musų mok-

•ir
ir t . . r .
sliriio masažo treatmentų. k

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.

THE SIXTX THIRD B ASHLAND
K . HE ALT SYSTEM • ' 

6327 S.w Ashland Avė. Republic 9101

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS 
ŽINOTINA

“Naujienų”, Bridgeporto agentūra, ku- 
pirmiau buvo 3210 So. Haltsed St., 

daugiau čia nėra, persikėlė į ųaują zvig- 
tą —; 3653 So. Halsted St. Taipgi Čia 
persikėlė ir ' didžiausias lietuvių knygy
nas “Aušra”..: • . v -•

Reikale duoti skelbimų į “Naujienas”, 
užsirašyti “Naujienas” 'arba pasipirkti 
bile kurių sau reikalingų knygų, prašo
me kreiptis šiuo adresu:

“Naujienų” Bridgeporto agentūra ir 
“Aušros” Knygynas

3653 So. Halsted St. Tel. Yards 4 754

ri

scorc of 21
V-21, W 
.. Who’s 
pone’s P§.ts of colirse.'

Maywood A.A. Thursday nite 
at Armour. 6 P. M.

•7, 21—14 and Kahn 
•7, 21-^5. Some boy, 

Jurgil? Why -one Ca-

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Marąuette Park 
TUBUCIO APTIEKA ' 

2832 W. 63rd St'

' Brighton Park 
b. r: pietkiewicz

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

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

' . 52. E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

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

. A . . ....

CLASSIFIEO ADS
Business Service

mas
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

CONSUMERS
Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bilė kada ir bile kur. 
Dykai ipikaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

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

Financial 
Flnaneai-PaskoloB

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuolimtiii mokamas ant neilmokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Ulinoia 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

-------- O--------
PIRMAS MORGIČIUS $9,000, . 

išduotas ant puikaus 3 augštų mūrinio 
namo su bcismantu, nešančio $270 į 
mėnesį. MorgiČius baigsis į 2- metus. 
Nulcisiu $900.

Kreipkitės
». 2310 S. Central Park Avė., 

tel. Lawndak 8652
4 * • «

Eurniturę & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

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

3040 W. 62nd 'St.

Persona!
Aamenii Ieško

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

Marąuette Murmurs
- 7*» \ . • 4‘’

The Marąuėttę Maroons of 
the S.L.A. G(r. 260 split a duo 
of basketball' games lašt wcęk. 
Dropped a hecti6%’ilt ’at Armour 
Sąuarc lašt Wėdnesday to the 
Marąuette K of L, 22 to 21, 
and, the following night redeem- 
ed ' themselves by shading the 
Buckaroos in one of the fašt- 
est. games played to-date 
the Sa'lvation Army Gym
io 17. ♦

Marąuette 
Name ‘ j
Jurgil 
Knistoft 
Markūnas 
Royce 
Jamrog 
Simonas ' ■

Marąuette Kof L 
Name 
Aleskis 
Mickuzis 
Balsis 
Juzaitis 
Kazrgis

at
20

Scores:
i Maroons (21) 

Pos. B. Ft. P.
RF.
LF.

C.
C.

RG
0

R

01 
o

o 
o

0

1

■4

VA AU. A (22) '
Pofer B? Ft., P.

RF,
' LF.

3l

t ' RG7 
SLG.

3 3
0

PRAKALBO S 
SiL paveikslais

Temoje: Kokiame laike dabar 
gyvenam? Kodėl visas^pasaulis 
yra taip labai prispaustas ir. 
nusigandęs ? ' Kas bus toliaus ?

Ketvirtadieny, \

3142 So. Halsted St. ’ 
; 7 TKalbės

S. J. Beneckas 
nuo 7:45 Vai. vakare 

Rengia ir kviečia-T. B. ,T. S
perą

The Cinema Art Guild
Rodo' ' 

MAKSIM. GORKIO 
Realistinę Dramą ;;

“Cain and Artem”
Sujudinanti, Audringa ir Žavėjanti 

gilina
> Veikalas suvaidintas 
Maskvos Dailės Teatro

Veikalas žmogaus širdies. Pilnas 
tragingumo ir juoko. Atpa’sakotas 
su atvirumu ir dramatiškumu vie
no iš pasaulio didžiųjų poetų... 
Nepalyginamojo Maksimb Gorkio!

Cinema
šešelIų tylos dailės 

TEATRAS , 
Chicago Avė., z

į rytus nuo Michigan Blvd.
1 p. m. .— Be pertraukos •—

1 1 p. m.
Dienomis 50c., Subatomis ir • 

Nedėliomis 75c

' Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U 
erų. Jei kiti negalėjų Jumis ISgrydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iteizaminavl- 
mas atidengs Jūsų tikrą ligą ir Jei ad apst
irusiu Jus gydyti, sveikata Jums surryfi. El- 
!dt pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
rur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 

po galutino ifiegzamlnavimo—kae jums

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

.Kambarys 1016 
‘ Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

PAIEŠKAU Anastazės Petronienės, 
po tėvais Andrijauskaitė, pirmiau gyve
no Chicago, su pirmu vyru Petroniu 
turi perskyras; susipažinom pas brolį 
Franciškų mhinose, prašau atsišaukti, 
arba kas ją žino pranešti, už ką busiu 
dėkingas. - •. i

' CHAS PETROSKI. # 
2033 N, Wodd St., Chicago, 111.

20 St.

po
Nedė-
1

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris namų datbui. 
Turi būt nesenesnė 45 metų amžiaus. 
Telefonuokite kaip 12 vai, diena arba 
6 vai. vakare. 7508 Ėxess Avė., apt. la 
Tel. Regent 1647.

PILDOME
INCOME
TAX fe .
BLANKAS

Raštynė atdara - kas

vakaro. Sekmadie
niais nuo 9-^1 vai.

7į 
' t

Naujienos.

ĮGALIOJIMUS
(Dovįernistis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir gėriau 

' negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų

v .rašykite •

NAUJIENOS
CHICAGO, ILL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
į 121h STREET

. * ' Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
ari St JLouįs Avė. 
CHICAGO, ILL.

v

ATMINK savo 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus,reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevąrd 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų
• . J 1 «

'Perkam Mortgečius ir Bonui. ' . 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir ižmainom visokį turtų. 
Inšiurinam namus' ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBA

Lošt and Found
Rasta Pamesta

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

Purnished Koom&
‘ RENDON ruimas vyrams ar mergi
noms be valgio.

4515 S. Rockwell; St.

KAMBARYS ant rendos def mergi
nų ar vyrams, su visais patogumais, su 
valgiu ar be. 6609 S. Campbell Avė., 
Tel. Hemlock 0010.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BRIGHTON PAK bargenas — gra
sėme ir delitatessen, 4533 So. Rich- 
mond, Tel. Lafayette 4647.

CLASSIFIEO ADS.
Edučational

BUČERNĖ IR GROSERNĖ, vaisių, 
daržovių ir mokyklos reikmenų, arti 
mokyklos; renda $50 su pagyvenimui 
kambariais, karštu vandeniu šildoma, 
tik du storai 71-moj gatvėj nuo Ratine 
iki Ashland Avės. Kaina $3,800.

1281 W. 7 Ist St.,
5 kampas Ada St.

7 MOKYKIS BARBERYSTŽS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘftE, 

672 West Madison Street

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

orramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knyfirvedystiB, stenografijos, ir kitu 
mokslo Saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis menesius: 
augStesni mokslą i yienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokdus. Ateikite 
įsirašyti > šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
risose mokslo šakose apeišviete

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. MokndM 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. HA

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Boulevard 6520 , Re*. Yardirf 440'.
NORKUS & CO.

Pertrauatom Rakandus, pianui Ir vi- 
okiua biznius, taipgi . ii mieuto i 
miestų. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St
CHICAGO

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

PARDAVIMUI farma — 70 akrų, 
geri budinkai, 100 viltų. 7 mylios nuo 
Plymouth, trys mylios nuo Danalson, 
Indiana. Josepb Grandys, 4453 So. 
Sacramento Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žėmė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
’ Perkam, parduodam, mainom namui, 
lotus, farmas, biznius visokios rųiiei 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis ISlygomii Teisingas ir greitas 
patarnavimai

Tel. Laf a Verte 0455

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalow, 2 karų garažas, gatvė 4r 
elė ištaisytos. Mainysiu. 5742 So. 
Whipple St., tel. Republic 8768.

PARSIDUODA du lotai, po 30 pė
dų arti Marųuette Park gatvių. Ases- 
mentai numokėti. Reikia įmokėti 
$300, kaina $1250. Pašalkite savi
ninką TeL -Hemlock 5526.

BARGENAS. 2* nauji mūriniai, karš
tu vandeniu, šildomi, bungalow, South 
West Side daly. Nepriimsiu mainų, 
šaukite M r. Maurice, Lafayette 0115.




