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Kova tarp Lietuvos valdžios 
ir klerikalų eina aštryn

29 darbininkai žuvo 
Indianos kasyklose 

sprogimui įvykus

Sumažėjimas bedarbių 
skaičiaus • Anglijoje

Policijai įsakyta daboti klerikalų mitingus 
• gus ir neleisti priešvaldiškų demonstra

cijų - Vyskupo paskirtas klerikalų agi
tatorius, kunigas Lipnickis, areštuotas 
- Kaune pasibaigė politinių kalinių ba
do streikas

Chicago Daily Tribūne kores
pondentas Kaune savo ka'ble- 

. gramoj sausio 28 d. praneša:
Del konflikto tarp Lietuvos 

valdžios ir katalikų bažnyčios, 
vyriausybė šiandie. įsakė poli
cijai daboti religinius mitingus 
ir neleisti priešvalstybinių de
monstracijų.

Biržų mieste policija’ suėmė 
kunigą Lipnicki, kur*s vyskupo 
buvo paskirtas pasakyti prieš- 
valdišką kalbą “ateitininkų” — 
klerikalinės 
organizacijos

lietuvių jaunimo 
— susirinkime.

organizaciją vy
riausybė stengias panaikinti.

Kunigas Lipnickis kaltinamas 
dėl neklausymo vyriausybės į- 
sakymo, kuriuo jam buvo už
ginta išvažiuoti iš savo Kai
šiadorių parapijos.

Lietuvos / politiniu ka
liniu bado streikas 

pasibaigė
KAUNAS, sausio >29. (Chi

cago Tribūne Press Service). 
— Septyni šimtai komunistų, 
laikomų Lietuvos kalėjimuose, 
pabaigė savo dešimties dienų 
bado streiką, kuriuo jie pro- 
lestitvo prieš aštrų kalėjimo re
žimą ir vertimą politinių kali
nių dirbti.

Streikas buvo baigtas, . vy
riausybei prižadėjus peržiūrėti 
politinių reikalavimą.

Protesto streiko metu strei
kininkai gyveno cukrum, van
deniu ir cigaretais, kurių jiems 
gausiai pristatydavo jų drau
gai.

[Atlantic and Pacific Photo] '

žuvęs žymus švedų lakūnas — Kap. Einar Paal Lundborg, pa
sižymėjęs italų dirižablio Italia katastrofos atšiaurėj aukų 
gelbėjime, ’ sausio 27 d. užsimušė savo aeroplano nelaimėje 

Stokholme

Ispanijos karalius į’ 
spėjamas, kad dik
tatūra turi baigtis

Seni Ispanijos politikos vadai 
duoda Alfonsui pasirinkti: 
konstituciją, arba revoliuciją

MADRIDAS, Ispanija, sau
sio 29. — Premjerui Damazui 
Berengucrai, matyt, nepavyks 
jo misija atsteigti Ispanijoje 
seną šunparlamentinę valdžią, 
ir jis pats, turbut, bus grei
tai priverstas trauktis.

žymiausi seni Ispanijos val
stybininkai davė žinot karaliui 
Alfonsui, kad visi jo, su Be
rengtiems pagalba, manevravi
mai per ištisus metus buvo 
bergždi, ir kad projektas lai
kyti suktus rinkimus ir atsteig
ti šunparlamentinę valdžią yra 
tik tuščios pastangos.

Buvęs premjeras Sanchez 
Guerra, kitąkart konservatorių 
partijos vadas, ir grupė kitų 
galingų politikos vadų, jų tar
pe Miltiades Alvarez, 1923 me
tais likviduoto karalystės seimo 
(cortes) pirmininkas; Francis- 
co Bergamin; Burgos Mažo, 
buvęs konservatorių lyderis; 
Miguel Villanueva, buvęs libe
ralų vadas, etc., laikę vakar 
konferenciją paskelbė, kad jie 
nedalyvaus Berengtiems planuo
jamuose kovo 1 d. rinkimuose. 
Ir, kad karalius aiškiai 
tų ir gerai įsidėmėtų, 
reiškia, pasiuntė notą, 
jie įspėja jį šitaip:

supras- 
ką tai 
kurioj

O RRS.

“Sunki ir pavojinga, politinė 
situacija suvedė mus vėl į daik
tą. Mes reikalaujame, ’kad bu
tų sušauktas konstitucinis •[stei
giamasis] seimas, nes tai yra 
vienintelė išeitis, vienintelis bū
das teisėtumui ir' tvarkai išlai
kyti. Tik tuo būdų bus išveng
ta revoliucija. /

“Tik toks seimas turės pa
kankamai pasitikėjimo ir pres
tižo ramumui atsteigti be smur
to ir patikrinti tvarką, laisvę 
ir teisingumą. O tokioj aplin
kumoj, kokia dabar yra', mes 
laikome savo priederme susi
laikyti nuo dalyvavimo rinki
muose, kaip jie dabar yra pa
skelbti, nes be socialistų ir res
publikonų atstovybės mes busi
me kairysis sparnas parlamen
te, o kadangi mes esame kon
servatoriai, tai tokio situacija 
bus falšinga ir pavojingą.”

/
Galimas daiktas, kad Beren- 

gueros vyriausybė grius vasa
rio 8 dieną, kai karaliui bus 
pristatytas pasirašyti rinkimų 
skelbiaTnas dekretas. Manoma, 
kad karalius atsisakys dekretą 
pasirašyti, ir1 tuo budu vyriau
sybė bus priversta atsistaty
dinti.

Visuotinas Ispanijos 
universitetų studen

tų streikas
MADRIDAS, sausio. 29.—Is

panijoje kilo visuotinis univer
sitetų studentų streikas. Visi 
universitetai dėl streiko tapo už
daryti ir ties jais pastatytos 
stiprios policijos sargybos.
'Streikas yra politinis, at

kreiptas prieš dabartinę valdžią 
ir už respubliką. Madride ir. 
Saragosoj tebelaikomas karo 
stovis ir cenzūra' neleidžia nie* 
ko skelbti apie streiką.

Washingtorias atsi 
prašo Italų dikta-

tornj

Britų konservato
riai pralaimėjo kovą 
su darbiečių valdžia

LINTON, Ind., sausio 29. — 
Dvidešimt devyni darbininkai 
žuvo Little Betty anglies kasy: 
klose, apie puspenktųs mylios 
tolumo nuo čiA, vakar po pie
tų įvykus kasyklose sprogimui. 
Devyni kiti angliakasiai buvo 
išimti iš kasyklų gyvi.

Nelaimę atsitiko pavakare., 
.kai daugumas anglikasių jau 
buvo apleidę kasyklas."

Iš karto buvo manoma, kad 
sprogo parakas, kurio buvo ka
syklose sudėta 600 svarų, bet 
vėliau pasirodė, kad' parakas 
išliko nejudintas, todėl spėja
ma, kad katastrofos priežastis 
buvo užsidegusios dujbs.

Visi kūnai buvo surasti ir 
išgabenti į paviršių, kur ties 
kasyklų žiotimis visą laiką, lau
kė minia' vyrų ir verkiančių mo
terų. Kai kurie iškelti kūnai 
buvo baisiai sumangyti, kiti vėl 
smarkiai apdegę, bet buvo ir 
be jokių užgav.imo ar apdegi- 
mo žymių, kas roįo, kad jie 
nutroško nuodingais garais, 
sprogimui įvykus.
' Per pastarus 6 metus tai jau 
antra čia tokia didelė kasyklų 
nelaimė. 1925 m. vasario 20 die
ną City kasyklose, netoli nuo 
čia, baisiam dujų sprogimui į- 
vykus buvo penkiasdešimt vie
nas darbininkas užmuštas. Gy
vas išgelbėtas buvo tik vienas.
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Vyras ir; moteriškė žu
vo namų gaisre

gen. Butler atiduodamas 
karo teismui už Mussolinio 
garbės užgarintą

Maj. Dvi jų atakos parlamente dėl 
darbo unijų biliaus buvo, li
beralams padedant, atmuštos

LONDONAS, sausio 29. — 
Darbo ministerio ' pia'iiešimu, 
bedarbių skaičius Anglijoje su
mažėjo 27-iais tūkstančiais 
žmonių. Dabar i$ viso krašte 
yra 2,608,000 bedarbių.

Ind i jos kongresas 
nesutinka su anglų 
dominijos projektu
Laiko nepriimtiną dominiją, 

kur Indijos santykius, finan
sus ir armiją kontroliuotų 
Anglija

ba-
pa- 
nei

; »

Kaip žmonės gyvena 
bolševikų ‘rojuje’
Rusų darbininkų leidžiamas 

Chicagoje laikraštis Rassviet 
išspausdino šitokį laišką iš Ru
sijos kaimo:,

“Mes’ nieko neturime, visi 
si. Dagi naginių nėra' iš ko 
sisiuti. N^ra. nei geležies,
muilo, nei popieriaus, nei ma
nufaktūros. Trumpai sakant, 
nieko nėra, nė kokių prekių. 
Džiaugies, kad dar turi duonos 
kąsnelį ir bulvių. Kol kas dar 
turime dvi karves ir kuiną. Pir
kome vieną paršiuką, tai su
mokėjome 110 rublių. Į kolcho
zą [kolektyvų ūkį] nėjome jr 
nežinome, kaip bus toliau. Tų 
kolchozų tai yra daug, bet jiė-

nė kokios tvarkos. Musų vai
kai eina į mokyklą, tik nėra 
nei kuo jų apvilkti, nei kuo 
apauti. Ir dar knygos reikia 
pirkti. O neleisti vaikų į mo
kyklą negali.

“Pas mus sviesto kilogramui 
moka- 12 rublių 50 kapeikų; 
rugių pudui 5 rubliai;. kviečių 
pudui 15 rublių. Už batus, jei 
nori slapta nusipirkti iš spe
kulianto, turi 'mokėt 250 rub
lių. % V;

“Naujienų pas mus daug, bet 
kad rašyt negalima. Antra .ver
tus, jus patys', turbut; žinote, 
koki pas mus paretkai.”

ALLAHABADAS, Indija, sau
sio 29. — Neformaliame visos 
I.ndijos tautinio kongreso komi
teto narių susirinkime šiandie 
paaiškėjo, kad jie nesutinka sti 
britų vyriausybės pasiūlytu 
Londono round-table konferen
cijoje dominijos teisės Indijai 
planu.

šios dienos neformaliame ko- 
mitetininkų susirinkime svar
biausią vaidmenį vaidino pats 
Mahatma Gandhi, vakar atvy
kęs iš Bombėjaus. Jis, ir dau
guma kitų radikalesnių nacio- . 
nalistų vadų, laiko nepriimtiną 
tokį dominijos pasiūlymą, kur 
kontrolė Indijos užsienių san
tykiams, finansams ir krašto 

britų
t

tykiamš, finansams ir 
apsaugai rezervuojama 
karūnai.

Komunistai išduoda
• . a I

savuosius draugus

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

Debesiuota ir truputį šilčiau; 
vidutiniai ir stiprus pietų va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 37° ir 39° F.

šiandie saulė teka 7:06, lei
džiasi 5:01. Mėnuo leidžiasi 
4:25 ryto.

Suėmė 12 tariamu Bu- 
ejios Aires bombininku
• BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 29. — Ryšy su prię£ 
dvi savaitės^ įvykusias bombų 
išsprogdinimais trijose Buenos 
Aires geležinkeįįo vietos ir ke
leto žmonių užmušimu* ir- su
žeidimu, 
asmenų, 
ninku.

policija suėmė'dvyliką 
bombi-įtariamų

t' » - ' ’K-

kaip

S.'

WASHINGTONAS, sausio 29 
— Valstybės sekretorius Stim- 
sonas šiandie per Italijos am
basadorių De 'Martino pasiuntė 
diktatoriui Mussolrniui atsipra
šymą dėl maj. gen. Butlerio 
pasakos praeitą savaitę Phila- 
delphijoj kalbos, kurioj jis fa
šistinę Italiją su jos diktato
rium pavadino “Europos skau
duliu” ir papasakojo, kaip Mus- 
sollni, galvatrūkčiais lėkdamas 
automobiliu ir suvažinėjęs vai
ką, kaip nė kam ko, pasakęs: 
“Ką reiškia' viena žmogaus gy
vybė prieš svarbius valstybės 
reikalus?” y ’ * •

Italijos ambasadorius dėl tos 
gen. ’Butlerio kalbos padarė for
malų Washihgtono vyriausybei 
protestą. ,

Stimsonas dabar ne tik atsi
prašė MussOlinį, bet ir įsakė 
gen. Butlerį aticĮuoti karo teis
mui.

____________ i
t

Lenkų socialistų laik 
raščio redaktorus nu

teistas 6 mėnesiams

VARŠUVA, sausio 29. — 
Stef&n Stefanovgkis, atsakoma
sis lenkų socialistų partijos or
gano “Robotnik” redaktorius, 
tapo nuteistas šešiems mėne
siams kalėjimo dęl tariamo ap
šmeižimo teisėjo Jano Deman- 
t0- '

“Robotnike” buvo paskelbta, 
kad teisėjas Demant kitąkart 
buvęs bolševikų komisaras Ka
zanėj; sovietų Rusijoj.

Jan Demant , yra tas pats 
teisėjas, kuris /nuteisi Brastos 
kalėjiman daugiau kaip dvide
šimt Lenkijos seimo narių, Dih 
sudskio priešininkų, daugumoj 
socialistų.

LONDONAS, sausio 29. — 
Darbiečių premjero MacDonal- 
do' vyriausybė vėl sėkmingai at
mušė dvi konservatorių atakas, 
ir toliau pasiliko valdžioj.

Pirma ataka buvo konserva
torių vado, buvusio premjero 
Ba’ldwino, pasiūlymas atmesti 
vyriausybės bilįų, kuriuo at- 
steigiama darbo unijų • teisė 
strbikudti ir ramiai pikietuoti, 
— tą- teisę buvo panaikinę kon
servatoriai 1927 metais, kąi jie 
paėmė valdžią į savo rankas 
po pirmos darbiečių valdžios. 
Baldwino pąsiulymaįs buvo at
mestas 277 balsais prieš 250. 
Dauguma liberalų susilaikė nuo 
balsavimo, o kai kurie jų, su 
Johnu Simonu priešaky, balsa
vo kartu su konservatoriais.

Konservatoriams pralaimėjus 
pirmą muši, Baldwinaš padarė 
antrą ataką. Jis pasiūlė', būtent, 
kad antruoju skaitymu priim
tas darbo unijų bilius butų svar
stomas pilnosios komisijos, o 
ne mažos nuolatinės komisijos, 
kaip, kad buvo .vyriausybės pa
siūlyta. šį kartą su darbiečių 
vyriausybe ėjo ir liberalai ir 
konservatorių pasiūlymas buvo 
atmestas 306 balsai^ prieš 244.

Nugriuvęs sniegynas 
užmušė 21 Italijos 

kareivi

MILANAS, Italija, sausio 29. 
— Per Italijos kariuomenės žie
mos manevrus kalnuose, neto
li nUo Bardonecchia, nusiuvęs 
nuo San Michęle kalno sniegy
nas palaidojo keletą dešimčių 
kareiviu, kurių dvidešimt vie
nas buvo užmuštas, o keliolika 
■kitų sužeisti/

n'

* 3.; *•/:•;.

:'i

Įf.v,.

’ NEW YORKAS, sausio 29. 
— Gaisre, kuris čia praeitą nak
tį sunaikino vienus penkių aug- 
štų' samdomų butų namus, su
degė vienas vyras, vardu Jo- 
seph Purallo, ir moteriškė — 
Clara Haynes.

Pilsudskio valdžios 
žiaurumus atvaiz- 

filmase
Lenkų laikraščiai praneša, 

kad vienas Berlyno laikraščių 
netrukus pradės spausdinti vi
gą eilę straipsnių, parašytų vie
no buvusių Lietuvos Brastos 
kalinių ukrainiečių. Straipsniai 
bus pavadinti bendra antraštę 
“Iš Brastos pragaro”. Tie 
straipsniai bus išversti ir per
spausdinti dar anglų ir prancū
zų laikraščių. Straipsnius iš
spausdinus, iš jų vokiečių filmų 
gaminimo bendrovė “Stein- 
film” pagamins filmą. Lietuvos 
Brastos ' viršininko Kostek- 
Bierna'ckio rolę vaidins žino
mas ' vokiečių kino artistas 
Klein-Rogge.
, Braštos istorija, kaip “Gaze- 
ta Warszawska” praneša’, pra
deda atsiliepti ir Užsieniuose. 
Kaip pavyzdį laikraštis prane
ša’ Šitokį dalyką iš Berlyno. 
Vienoj svarbiausių Berlyno 
gatvių, prie Friedrichptrasse, 
yra kavinė, pavadinta -“Cafė 
Poland”. Visi tos kavinės, pa
tarnautojai yra aprengti kalinių 
rūbais, o. vyriausias patarnau
tojas —. kalėjimo prižiūrėtojotojas . kalėjimo prižiūrėtojo 
rūbais. Laikraštis pažymi, , kad 
kavinė yra nepaprastai gausiai 
lankoma/ į * x

Emigracijos biurai at- 
' leidžia tarnautoj'uš

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

KAUNAS. — Sumažėjus emi
gracijai iš Lietuvos, emigraci
jų biurai Kaune atleidžiu dalį 
savo tarnautojų. •

I'-
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Katastrof ingas že 
mes drebėjimas 

Albanijoje
KORICA, Albanija, sausio 29 

— Koricos miestas ir visa apie- 
linkė vakar buvo supurtyti 
smarkių žemės drebėjimų, su
griovusių apie du šimtu trobe
sių ir nutraukusių susisiekimą. 
Kiek dar žinoma, keturi asme
nys buvo užmušti ir keliolika 
kitu sužeisti.

Linčavo kalini, užmušti 
6 asmenis

SCHAFER, N. D., sausio 29. 
— Govėda žmonių šį rytą įsi
laužė čia į* kauntės kalėjimą, 
suėmė kalinį Chafiesą Bannoną, 
22, metų anyžiaus, automobiliu 
išsigabeno jį užumiestin ir nuo 
geležinio tilto pakorė.

Bannon buvo kaltinamas nū- 
/ '!

•žudymu vietos fermerio A. Ha- 
veno, jo žmonos ir keturių jų 
vaikų.

Miško pardavimas
• v —...I _ , į

KAUNAS. — Likusiam nuo 
varžytynių miškui parduoti lai
svi miško pirklių pasiūlymai 
miškų departamente buvo pri
imamisausio 7 ir 8 d.
< .PasĮįulyniuose dalyvavo daug 
Kauno ir provincijos miško 
pirklių.;

-Buvo išstatyta miško par
duoti už 2,276,000 lt. Pirkliai 
siūlė /1,640,000 4t. t. y. žemiau 
miškų dep. kainos 24%

Miškui parduoti komisija 
priėmė iš visų pasiūlymų tik 
730,000 lt.,x o miškų departa
mento tas miškas buvo įvertin
tas 857,000 lt., kas sudaro 18% 
daugiau, negu pirkliai pasiūlė.

Priimtus pirklių pasiūlomus 
komisija patieks žem. uk. min. 
patvirtinti arba atmesti.

•V '.'h. ■, ■''-.į , # .
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Lenkų telegramų agentūra 
“Iskra” praneša, kad paskuti
nėmis dienomis Vilniuj ir kito
se rytų srityse buvo išmėtyta 
komunistinių proklamacijų, ku
riose Stalino šalininkai kreipia
si .prieš. komunistų opozicijos 
dalį ir išvardina Lenkijoj gy- 
veitttnčtų komunistų opozicio
nierių vardus, tuo pačiu išduo
dami juos policijai.

Agentūra praneša' toliau, kad 
paskutiniu laiku lenkų komu
nistų partija suskilo. Stalino 
šalininkai pareiškė, kad jie nu
traukia visą bendradarbiavimą 
su opozicionieriais*. Paskutinie
ji sudarė specialius komitetus, 
pavadintus “komitetai Lenino”. 
Kai kuriose vietose skilimas 
toks didelis, kad egzistuoja gre
ta 'kelios komunistų organiza
cijos. Proklamacijose Stalino 
šalininkai opozicionierius vadi
na kontrrevoliucionieriais ir 
lenkų policijos agentais.

z

Sudaryta Klaipėdos 
.direktorija

KLAIPĖDA, sausio 10. (Ei
te).
pėdos Direktorijos pirmininkas 
Bottcheris vakar, sausio* 9 d., 
sudarė Direktoriją, į kurią įei
na iki šiol buvęs Direktorijos 
narys žygaudas ir kun. Puod
žius iš Piktupėnų (Pagėgių ap- 
skr.). . *

Bottcheris gimė 1872 me
tais Klaipėdos apskrity. Jis yra 
ūkininkas ir žemės ūkio koope
ratyvų direktorius, žygaudas 
yra taip pat ūkininkas ir pri
klauso Landwirtschaftspartei. 
Puodžius užima kunigo vietą 
Piktupėnuose iiuo 1925 metų.

Naujai paskirtas Klai

Vyskupų konferencija
Sausio 18 d. Kaune busianti 

vyskupų konferencija. Be ko ki
ta vyskupai svarstysią ir civ. 
metr. jst. klausimą*

LIETUVON
Siunčiame Pinigui 
Paštu Jr Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
CHICAGO. tt»L.

■ i



APŽVALGA

Auksas ir depresija

iš-

neturtas

klausi
as

Vaisi.

Išvyki t Reumatizmą

■>;

taip 
toki

bei
su-

kad
tai buvo tik

Kalifornijoj ir 
Ar ne galime ti- 
laimės ?

Baso
Juozas Kuzmickas-Uktveris

; ko. o s 
sos t; 
biznio 
žmoni 
nigų/

Old Dutch Clcanser, Dept. 1.39, 
111 We8t Monroe St., Chicago, III.

Ęaslto pridėtus . . . Centų Ir ... leibelių, 
už-kuriuos prisiųskite man . . . Old Dutch 
Holderių. Spalvų:
IVORY r~I ŽALIOS — MĖLYNOS Į—i

nes gali jų sunaudoti, o 
kad pabrango auksas, 
matuojama visos kitos

Faktas
miniai pi n

DIDŽIAUSI ' SKAUSMAI IŠ
NYKS Į 10 VALANDŲ ARBA 

NIEKO NEKAINUOS! 1

a tas, kad ne, ga- 
t, bet auksas bran-

germs. Help nature 
. ’ combat them by gar-

gllng every day.with 
full strength Listerine.
lt kilis germs in 15 sec- 
ondSjfind healstissue.

Gargle wlth

LISTERINE

pradėjo įsiskolinti laike 
kad galėjus paskersti

prasiplatino ir yra

Skolos

2 NAUJIENOS, Chicago, Penktadienis, saus. 30, 1931

H rifntinuiinc eiaiaaicii avuDiiio'*) i2 BIZNIO, EKONOMUOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
! Eina kiekvieną penktadienį, bendrrftfarbiaujant feL

--------------------------------- K AUGUSTUI, J. VARKALA1 ir V. RUŠINSKUI ----------------------------- -----
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Visokių visokiausių nuomo
nių reiškiama dėl pasaulinio 
ūkio depresijos. Vieni suranda 
vienokUs priežastis, kiti— ki
tokias. Štai prieš kiek laiko 
tuo klausimu parašė labai įdo
mų sraipsnį Guglielmo Ferre- 
ro, garsus italų istorikas. Fer- 
rėro yra tos nuomones, kad 
vyriausias dabartinės depresi
jos kaltininkas yra auksas. Jo 
išvedžiojimai maždaug sgamba 
sekamai:

Nelaimingi metai
’ 1931 metai gimė nepalankio
se sąlygose. Nuo vieno pasau
lio krašto iki kito visoks biz
nis 1930 m. buvo labai pras
tas; kainos gaminiams nukri
to, nedarbas padidėjo, žemės 

, ukiui teko pergyventi depresi
ją, pramonė turėjo" pasitenkin
ti pelnu, kurį ji uždirbo ger
būvio metais. Nuo to laiko, 
kaip prasidėjo 
mones 
elektros 
tokios plačios skalės 
nio krizio dar nebuvo 
nęs.

Mes
tapo pasalintas, bet 
iliuzija.

Nuo 
stambios pra- 

gelcžinkelių, garo ir 
amžius, pasaulis ant 

ekonomi- 
pęrgyve-

yra svarbiausias 
O kai dėl atsakymo, tai 
bu J abejonės. Svarbiau 
kių laikų priežastis yra

Pradedant 1911 m. <vi- 
miestai, pramonės 
y; ir daugelis' šiaip

skolinosi ir skolinosi pip

karo, 
10,000,000 žmonių.

Laipsniškai kariaujančių ša
lių liga persimetė į neitralius 
kraštus, ir- visos tautos vis 
lindo giliau ir giliau į skolas. 
Atrodė, kad skolos yra pasau
linio gerbūvio paslaptis.

Nežiūrint j kai kurių senų 
skolų panaikinimą (pavyz
džiui, rusų .ir vokiečių), ir ne
žiūrint i skolų sumažinimą pa
galba pinigų vertės nupuldymo, 
šiandien laimingiausios šalys 
yra tos, kurių‘skolos tik pasi- 
dvigubino. Daugelio šalių sko
los padidėjo tris ar 'keturis 
kartus. ‘

Kol visi tautos* ir pavieniai 
žmones, pramonės ir žemdir
biai—galėjo skolinti pinigus, 
negalvodami apie jų sugrąžini
mą atrodė, kad visi gyvena 
aukso gadynėj.

Fiktyvia gerbūvis

Niekam pinigų netruko. Pi
nigų buvo daug ir jie liuosai 
cirkuliavo. Biznis buvo geras. 
Žmonėms nebuvo sunku mokė- 
tis nuošimčius ant užtrauktų 
paskolų ir vis didėjančius mo
kesnius, kurie yra niekas dau
giau, kaip tik skola, — įsisko
linimas piliečių valstybėms.

Daugelyj šalių pasireiškė in
fliacija. Kadangi pinigų vertė 
krito, tai jų buvo vis daugiau 
ir daugiau gaminama. Deliui 
to padidėjo paklausa visokiems 
gaminiams.
pradėjo kilti kainos, o tai su
kūrė fiktyvi (netikrą) gerbūvį

Prieita liepto galas
Jeigu pasaulis galėtų be pa

liovos skolomis gyventi, tai 
krizių neįvyktų. Bet visur 
yra ribos. Atėjo laikas, kada 
gauti paskolų daugiau nebuvo 
galima, ir valstybės priverstos 
buvo stabilizuoti savo pinigus.

Tik tada pasaulis pajuto 
skolų naštos . sunkumą, kurią

Tuo pačiu laiku

jis be jokio apgalvojimo uzsi 
mete sau ant pečių. Per pas 
kutinius dvejus metus jis de 
javo ir prakaitavo vilkdama 
tą naštą.
Depresija pagimdė ne viršpro- 
dukcija, bet, aukso pabrangimas

Kodėl, visos kainos smunka ? 
“Viršprodukcija” — paprastai 
atsakoma.

Jeigu taip, tai kokiu budu 
galima išaiškinti tą reiškinį, 
kad visų produktų kainos nu
smuko? t

Istorija dar nežino tokio at
sitikimo, kad butų buvę priga
minta visokių produktų dau
giau nei jų galima sunaudoti. 
Praeities kriziuose viršproduk
cija paprastai palietė vieną ki
tą pramonės šaką arba žemes 
ūki, bet niekuomet bendrai .vi
są pramonę.

Tikroji priežastis randasi gi
liau. Kainos visiems produk
tams nusmuko visai ,ne dėl to, 
kad vieną gražią-'dieną pramo
nininkai pradėjo gaminti dau
giau visokių produktų nei žmo- 

del to, 
kuriuo 
kainos.

600,000,000 'ar 700,000,000 do
lerių vertės aukso kiekį tai 
auksas atpigtų, kainos gami
niams pakiltų ir mokesnių 
skolų našta automatiškai 
mažėtų.

Europa ir America buvo
gelbėta nuo panašaus krizlo 
laikotarpyj nuo 1848 ir 1870 
metų, kada nauji aukso laukai 
tapo surasti 
Australijoj, 
kėtis tokios . /
Inžinierių ir chemikų užduotis

Tai žymiame laipsnyj pri
klauso mto inžinierių ir chemi
kų. Inžinieriai turi stengtis 
surasti naujus aukso laukus, o 
chemikai patobulinti aukso pro
dukcijos budu.

Prieš keletą mėnesių laik
raščiuose pasirodė žinia, kad 
kažkoks italas, gyvenantis Pie
tų Afrikoj, išrado būdą žymiai 
padidinti aukso produkciją.

Jei tas tiesa, tai tas italas 
užsitarnaus sau “restitutor or- 
bis” (pasaulio išganytojo) Var
dą, kuris taikomas kai kuriems 
Romos imperatoriams.

Sakoma, jog žymiausi Euro- 
po ir Amerikos chemikai dirba 
dieną ir naktį, kad išradus 
naujas nuodingas dujas, naują 
sprogstamą medžiagą. Tai da
roma karo reikalams.
Reikia stengtis aukso produk-C*

ciją padidinti
Chemija kur kas labiau 

sitarnautų žmonijai, jei ji, 
toj gaminusi naujų ginklų 
mi, surastų naujus budus 
didinti aukso produkciją.

5’k ji paliuosuotų pasaulį
..Nepakeliamos

kurios nusikratymui nereikėtų 
panaudoti revoliucinį “tabuiae 
novae”.—K.

Kcdėl auksas pabrango?
Bet kodči auksas turėtų ei- 

vi brangyn, kuomet jo kas me
tą pagaminama už $400,000,- 
000 vertės?

Tam yra kelios priežastys, 
p irmiausia nuolat didėja, žmo
gių skaičius, ir todėl reikalin- 
,a daugiau pinigų. Bet gal 

aibiausi priežastis yra ta, 
kad šiandien žmonės moka dvi
gubai didesnius mokesnius nei 
1914 m. Valstybės ir šiaip 
žmones turi mokėti nuošimčius 
ir mažinti skolas.

Į nesmagią padėtį kai ku
rios tautos buvo pakliuvusios 
ir praeityj. Ilgi ir brangus ka
rai paprastai padidina mokes
nius ir skolas. Na, o to rezul
tate kainos gaminiams* smun
ka, o auksas brangsta,

Šį kartą ta tragedija pasi
reiškė ant daug platesnes ska
lūs, kadangi šiandien tarp 
valstybių egzistuoja daugiau 
ryšių.
Receptas depresijai panaikinti

Liga yra sena ir diagnozas 
paprastas. Bet gydymas?

Tinkamiausias ir paprasčiau
sias vaistas yra mokėjimas 
skolų. Bet tai lėtas ir labai 
varginantis dalykas, štai ko
dėl musų pirmtakunai naudo
jo radikališkesnį vaistą: kada 
skolų našta pasidarydavo labai 
sunki, tai visoks skolos būdavo 
panaikinamos.

“Tabulae novae”
l

Rymoj ta operaciją buvo ži
noma kaipo “tabulae novae”. 
Valstybė paskelbdavo, jog sko
los" daugiau • nebebus mokamos, 
ir viskas prasidėdavo iš naujo. 
Istorijoj galima užtikti daug 
tokių atsitikimų, kada atsikra
tymui nuo skolų buvo panau
dotas panašus būdas.

Bet musų laikais tas vaistas 
butų perdaug radikalus.

Skolininkų ir skolintojų 
skaičius yra labai didelis. Taip 
pat dideles yrą iv skolos. “Ta- 
kulae novae” nesunku Romoj 
buvo Cezariui paskelbti, ka
dangi tai. palietė tik kelis šim
tus žmonių. Dabartiniu laiku 
tai paliestų milionus.

' švelnesnis vaistas
Švelnesnis ir mažiau %pavėjin

gas vaistas butų (neskaitant 
taupumą ii’ skolų mokėjimą) 
padidinimas aukso prddukcijps.

Jeigu' trumpoj ateityj 
liui pasisektų . pamintix 
metus ne $400,000,000/ bet protinga tėvas ų* ačiū tam uz

pa- 
vie- 
ka- 
pa- 
Tą- 
nuo‘ 

skolų naštos,

tokį rūpinimąsi, bet gerai <jeį 
gu viskas - laimingai klosis. 
Kas atsitiks, jeigu tų, Juozai, 
negalėsi sutaupyti tų 85 centų 
į dieną. Duokim sau, jeigu 
tu taptumei paliegėliu nuo li
gos arba susižeidimo irnega
lėtumei nieko uždirbti?

' —Ot, aš kaip tik aš jau ir 
rengiausi jums tai paaiškinti. 
Jeigu mane tokia nelaime pa
tiktų ir aš tapčiau paliegėliu, 
man tuomet nereikėtų mokėti 
nei vieno cento ir mano kon
traktas palieka geras. O jeigu 
aš mirčiau prieš 20 metų, taį 
vistiek jus gaunate pensiją, 
štai kas svarbu: jeigu aš’ jau 
nebetiksiu darbui ir tapsiu pa
liegėliu, tai mes gausime, kol 
aš busiu paliegėlis po $100 į 
mėnesį, pradedant ' nuo dienos 
mano pabėgimo. ’ Matote., kad 
šis kontraktas apsaugoja manė 
nuo tos nelaimės, o jumis po. 
mano mirties.

-v-Juozai, ,tai gražiai skamba. 
Kiek, sakai, kainuoja ta aų- 
drauda ?

—Tiktai 85 ęentai į dien^. 
Tai ką aš vadinu tikru invesr- 
mentu. Jeigu eš jums palik’ 
čiaus 10 tųkstąb’Čių, kurių aš 
neturiu, ir tu, motin, įdėtum 
tuos k pinigus ant 6 procento, 
tai gautum grynų įplaukų į 
metus $300 (šešis šimtus do
lerių), ir dar jus nebūtumėt 
tikri, kad tie pinigai tikrai ap
saugoti. čia, šitame mano pla
ne, jums yra garaiituojanfa 
100 į mėnesį, kas sudaro $1,- 
209 per metus. Jus gautumėt 
kas mėnesį čekį ant šimto do
lerių, kol vaikai pilnai bžaup, 
nes tas skyrius pilnaį gvaran- 
tuotas. Aš jums negaliu pilnai 
paaiškinti, kaip aš jaučiuosi.

—žinai ką, Juozai, šis visas 
dalykas, kurį tu mums išdės- 
tei, atrodo, lyg pritaikytas mu
sų reikalams. Ištikrųjų mes 
galime tuomet ir savo mažą 
šeimynėlę dailiai užauginti-iš- 
auklėti. Mums1; rūpės kūdikių 
auginimas ir jų prižiūrėjimas. 
Todėl, Juozai; Paimkime tąap- 
draudą ir aš padėsiu tau su
taupyti tuos 85c į dieną.

» » 
pasikalbėjimai įvyks- 

dieną. Kol sveikas ir 
tuomet / laikas, nes

vjia Dutdi <.ieanser nebrai- 
žo; padarykite šį garsų ban
dymą su pinigu. Paberkite 
biskutį Old Dutch ant jūsų 
sinkos parcclianinės nusisun- 
kimp lentos; uždėkite ant 
miltelių lygų pinigą ir švel-' 
niai trinkite. Jus nejausite 
ir negirdėsite jokio žvirgždų 
braižymo. Vengkite žvirgž- 
duotų valytojų. Vartokite 
Old Dutch dėl viso valymo: 
Jis saugus.

Valo Greičiau
Nebraižo

• (JAUGUS VALYMAS... ipoder- 
^niniąi namai turi jį turčįi. Del 
viso valymo saugumą teikia Oįd 
Dutčh Gleauser. Priežastis yra 
paprasta: OldDutch nebraižo; 
neturi savy kietų, aštrių žvirgž
dų. Apsaugo švelnų paviršių; iš
laiko grožę ir žvilgėjimą; ir yra 
švelnus rankoms.
Old Dutch nuvalo greičiau, negu 
kas kitas. Jo plonos, plokščios 
plcskelės, su vienu greitu,/švel
niu patrinimu, pašalina visą 
purvą^-matonią ir nematomą. 
Ojd Dutch apsaugo jūsų nairius 

• su Sveiku Švarumu.
; Vartokite šį niodernipį valytoją dcl porceliano, enamelįo 

tile, marmuro, puodų įr skauradų, refrigeratorių, pečių, 
langų ir pialevofų sienų. Old Dutch padaro daugiau—il
giau jo išteuka ir mažiau kainuoja jį vartoti.

; LAĘAS RYTAS KIEKVIENAM! Pasiklau
sykite Old Dutch Mergaitės, radio naujos, gy
vos asmenybės, gyviausiame rytmetiniame pro- 
grąpie ore—Panedėliais, Seredomis jr Pėtny- 
čįornis visu Columbia Broadcasting System 
tinklu. Klausykitės stoties WMAQ 7:45 vai. 
rytą. < ,

Old D įlieti Holderiai, Spalvuoti!
Lengva yra gauti vieną šių holderių! Pirmiausia iškirpkite iš trijų Old 
Putch Cleanser kibelių baltus panelius su malunu esančius virš vartojimo 
nurodymų. Prisiųskite juos, kartu su 10c ir jūsų vardu ir adresu. Išpil- 
dykite kuponą šiandie.

SAMEPRlęc 
J FOROVER ’ 
40 YEAR>
2$ ounces for Zscents 

pure,
IZ/*BAKINC 
rIVPONDER 

erricient
ITS DOUBLE ACTING

MILUONS Of POUNDJ UfF.D BY 
OUR GOVERNMENT

The fellows 
that cause

SORE
THROAT
Colds and sore throat 
are infections caused 
by gęrm». The above

Išmintingas pasikal
bėjimas

Vyras, parėjęs namo ir pasi
stiprinęs maistu, prabila:

—Pačiute, eikš čionai sėsk 
ir jlis vaikučiai: Ele,na,‘ Ka
ziuk,—jums ir turi rūpėti šis 
dalykas. Klausykite. Aš. šian
dien nusitariau dali savo už
darbio apdrausti, tau, motin, ir 
vaikučiams. Jeigu mane patik
tų nelaimė ir aš jumis apleis- 
čiau, tai reiškia, kad' tu mo
tin, turėtum patogų gyvenimą 
ir vaikučiai galėtų gauti—pa
siekti atatinkamą mokslą. Ir 
žiūrėk, kaip tai galima padary
ti! Nuo šios dienos aš taupy
siu po 85 pentus į dieną ir į- 
mokesiu į taip vadinamą “šei
mynos Pensijos” kohtraktą. 
Pagal tą kontraktą, jeigu aš 
mirčiau pirm 20 metų nuo sius 
dienos, tai tu, motin, su vąiKu- 
čiais Elena ir Kaziuku gautu
mėt pensijos po $100 į numest, 
pradedant tuojaus. Pabaigus 
20 metą, gautumėt dar $lu,- 
000 (dešimtį 'tūkstančių) vie
noj surhoj,'arba, jeigu panorė
tume!, tai tą. 10 tūkstančių 
galėtumėt gauti mėnesinėmis 
pajamomis. Ir štai, motin, tie 
pinigai duotų jum pragyveni
mą ir kada Ęaziykas butų 26, 
o Elenutė 24 nąetų, jię Jau pa
baigę mokyklas ir dėr gautų 
10 tūkstančių kartu, arba mė< 
nosinėmis pajamomis. 0 jeigu 
aš nemirčiau prieš 20 metų, tai 
mano apdrauda yra gera ir aš< 
jąti nieko nemoku toliaus ir 
man mirus kiek’ < vėliau jums 
vįstiek bus išmokėta tie 10 tū
kstančių.

, _-t-Aš nenorėčiau, kad mes 
kalbėtume apie tokius dalykus, 
Jūc&aį. Aš suprantu, kad tu

Tokie 
ta kas 
jaunas, 
kiekviena užvilkta''diena mums
trumpina gyvenimo kelionę.

Ir jus su savo šeimynomis 
pakalbėkite apie šiuos dalykus, 
—ateitį. O pakalbėję šaukite 
arba rašykite į “Naujienas”, 
reikalaudami tokios apdraudos.

• Jus negalite pašalinai -reumatizmu, pakrik- 
dydami savo viduriui*, ar pažeisdami - savo 
širdį aštriais vaistais. Bo to tai pavo
jinga. Vieton to, pabandykite Rhuma-Jell, 
tepalą; kuri tukltančiaį rado, veiksmingu.

Tiktai užtepkite ant lininio skuduro ir 
prieš einant gulti uždekite ant skaudančios 
vietos. Pamatykite' kaip didžiausi skaus
mai Išnyks per naktį. Jeigu jus .negau
site pagelbos nuo aštriausių skausmų reu
matizmo, nourltls, lumbago, seiatiea ar nm- 
skulinių dieglių j 10 valandų, jūsų ųdnį- 
gai bus sugiljžmti.

Jus galite gauti Rhuma-Jell visose WAL- 
GĘEBN APTIEKOySE Chicagojo. Už Chica- 
g<>8 rybų mes prisiusimo gavę $1.25, arba 
C. O. D. $1.QO.

HlMųna-Jcll Chemical Company, 1440 
Broadvvay, Dept. , 48, Now York City.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu; ,
TAI yra piuku jeigd gali taip

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai' (koka mažas 
dalikas gali neleisti jums ffci 
pirmin. ' . ’ t .

Pavyzdžiui, jeigu' žmogaus 
dantis yra nešyąruS, tai jus no* 
roms ar nenoram?', turėsite ta 
kaipo užmetimą tąm žmogui, p 
tuo tarpu gabbut toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

. Listerine, dajųtų tepalu, ye|o. ■ 
dantis nauji? budu. Musu che* 

kurs istjkro svęicia nedrasky
damas dantų emales -- tas slin
kus uždavinį# pagalios tapo iš- 
riStas. y

Didelė tūba Listerine, dąntu 
tepalo kainuoją tik 25 centai; 
gausite per. savo aptiekonu. 
Lambert Pharmacal Cc^ Saint

Vardas
Gatvė

I Miestas
GARSINKITES 
NAUJIENOSE7
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“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

Detroit,
lik pavalgėme, bet ir “nuvo 
.šjnonic.”

menams
tas'. .Eagle River miestukas jau 
turi nąuj.j rotušę, kurios pa
statymas kainavo $80,0d0. Be
je, planuojama uždrausti stir
nų . šaudymą penkiems metams.

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
•J. SPITLIS. Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

S Darbus darbas.
mus

Lietuvių Moterų Kliubas ir 
Lietuvių Vaizbos Butas atliko

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

bą. Tiek viena, tiek kita orga
nizacija paaukavo po šimti
nę sušclpimui lietuvių bedar
bių, kurie kenčia'vargą.

Moterų komisija praneša, 
kad ji jau sukėlusi apie pus-

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

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

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI
' 840 W. 33rd St.

Tel. Yards 2790

IR

G. BURBA
Mošų moterų rūbų krautuvėj' 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainolnis

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

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom it renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894v .. .... ------ ■/

W. J. KAREIVA 
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899 k ‘ , .... /

Metropolitan Wet Wash* 
Laundry Co.

Vienatinė lietuviu skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939l r J

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St.
Tel. Canal 1678 it 1679 k----------—-.... Z

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

J. NAMON & CO, 
Po valstybės priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

V ,, /

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS. Sav.

2435 S.’Leavitt St. « I
/ Tel. Roosevelt 3352

JOHN J. ZOLP’S
Ręal Estate, Laivakorčių ir Pinigų 

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St.
. , Te! Yardu 0141 • a. .

vo nelengvas darbas. Bet tuo 
dar ne viskas užsibaigė. Mo
terims reikėjo pereiti per vi
sas draugijas ir gauti iš rašti
ninkų informacijas, kam ir 
kokia pagalba yra reikalinga.

I*o to jos turėjo eiti į nuro
dytas vietas ir surinkti dau
giau žinių iš pačių bedarbių, 
o paskui , jiems krautuvėse 
pirkti visokių reikalingų daik
tų. Tam darbui reikėjo pa
švęsti tris dienas.

Musų moterys tikrai parodė 
savo pasišventimą ir 
nuoširdumą. Vaizbos
irgi prisidėjo su savo darbu. 
Jis buvo išrinkęs specialę ko
misiją, kuri supirktus 
lūs pristatė bedarbiams.

Moterų Kliubas 
paprastai surengia 
šaunius bankietus,
sukviečia biznierius, profesio
nalus ir inteligentus. Jų pa
rengimuose daug kartų ir 
man teko butir Visuomet vis
kas yra rūpestingai atliekama. 
Ir susirinkusieji smagiai laiką

Pono Ambrozo vasarnamis 
susideda iš trylikos kamba
rių,, yr;\ garu šildomas ir luri 
visokiiis parankumus. Stovi 
jis prie pat ežero. Todėl vasa
ros, metu čia labai patogu 
maudytis. Gražesnio vasarna
mio man neteko matyti.

P-nas Ambrozas yra senas 
“Naujienų” skaitytojas ir 
stambus biznierius. Jis turi 
sodes fabriką ir kelias saldai
nių krautuves, Tai labai geros 
širdies ir malonus žmogus, su 
kuriuo visuomet yra smagu 
laikas1 praleisti.

Ant- ežero • buvo prisirinkę 
devynios galybės žuvininkų. 
Jie iškerta eketį ir žuvauja, 
pasistatę prie jo pečiuką ran
koms susišildyti.

Bet tą dieną žuvys, matyti, 
pakėlė revoliuciją, ii* pradėjo 
ant ledo< vandenį 'pumpuoti. 
Vandens atsirado apie pusant
ros pėdos gilumo. Todėl
žuvininkai priversti buvo bė
gli ant kranto.

Atrodo, kad šią gadynę 
žuvis išgudrejo ir jas sunku 
bėra pagauti. — Vandupe.

’*W*z

vicuinis ausiu ganytojas ar 
dvasių valdytojas, kaip ir vi
suomet, ' išsiuntinėjo laiškus, 
prašydamas pinigų. Bet pra
šo jau nebe $45, ;ale tik $27 
per metus. Sutinka, kad butų 
mokama po $2.25 per mėnesį. 
Kai kurie sako, jog mokant 
tiek j apdraudos kompaniją, 
galima susirgus gauti bent $10 
per savaitę ir $1,000 pamirti- 
nes. Bet dvasių ganytojas ža
da tik dangų, o pinigus sau- į 
kišenę sukrauna.

JIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 

TIK TRUMPAM LAIKUI
NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi-1 

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
$2.50Pusei Metų už

visi

IHaeiHc and Atlantic Idioto]

' HELEN S. EATON ...
kuri DeWitt, Ark., teisme an
dai nušovė Jack’ą Worlsą; tei
siamą dėl nužudymo jos tėvo. 
Čia pat suimta, ji ramiai pa
sakė teisėjui: “He*killed my 
daddy.” ,

savo
Butas

<Nors jr atsirado daugiau 
darbų
30 nuošimčių nukapoti. Tačiau 
tokiais sunkiais laikais nįeko 
geresnio ir, negalima tikėtis. 
Man ne, kartą, teko matyti 
žmogų, 'kuris prašė užveizdos 
duoti bilez darbą, nes kitaip jis. 
busiąs , priverstas savo vaikus 
atiduoti į beturčių namus!.

t J. Sharka.

bet uždarbiai liko ant

daik-

kas
po

į kuriuos

meta 
kelis

Worcester, Mass
Ligos.

net

Iš Sekamo Sąrašo

Iš moterį turėtų imty pavyz
dį ir kitos draugijos, ypač be
darbių šelpimo reikale. Ta
čiau čia reikia pridurti, jog 
rengiami bedarbių naudai 
parengimai nėra labai sėk
mingi. Ir štai kodėl: pelną pa
siima svetainė, muzikantai ir. 
groserninkas; o bedarbiams 
mąžai teatlieka. % v

Lietuvių Moterų Kliubo ko
misija susidėjo iš šhj narių:

P. Ųvick, pirmininkės, P. 
Dorin, A. Bernotas, H.v Stepo- 
nauskas, A. Maiga, S. Kudir
ka, M. Siurbis, S. Bukšnis ir 
A. Valūnas. ,

Į Vaizbos Buto komisiją įė- 
o: J. P. Uvick, Dr. J. P. Šiur
pis, D. Brazis ir K. Stepon.au- 

skas. ,

Sausio 25 d. išėjau pasi
vaikščioti. Tai buvo gražus 
nedėldienis, nes saulutė malo
niai švietė. Sutinku p. Maigą. 
Pasisakėm viens antram labą 
rytą. Ponas Maiga tuoj pa
klausė manęs, ar aš esu užim
tas. Atsakiau, kad ne. Tąsyk 
jis mane 
Aš net 
žiemos 
vanduo

pakviete , žuvauti, 
nustebau, — kaip tai 
laiku žuvauti, kuomet 
ledu apdengtas!
tik . tuo laiku priėjo 
draugas A. Stočkus.

Daug žmonių serga. Užėjo 
tikra epidemija. Musų koloni
joj susirgo ne mažai ir vei
kėjų, kaip lai: Krasinskas, 
Babraitis, Lukšys ir eilė kitų. 
O Rauktis susižeidė.

/

Darbai.
Kur, kur, bet pas mus siau

čia didelis nedarbas. Miestas 
jau dabar maitina apie 6,000 
šeimų. Ir vis dar jokio page
rėjimo nesimato. Kaip tik 
priešingai, — užsidaro dau
giau dirbtuvių. Nedarbas pa
lietė ir didelį lietuvių skaičių. 
Daug yra tokių* kuriojau ne
beišgali užsimokėti draugi
joms mokesnius. Padėtis ' tik
rai rimta.

Bijosi prisipaži ui i.
Vienas komunistų, kuris da

bar pas tąvorščius yra didelis 
veikėjas, atėjo jias SLA. 57 
kuopos sekretorių Jankauską 
ir užsimokėjo savo duokles. 
Bet apie tai sužinojo koks tai 
čekistas ir pranešė, kur reikia. 
Komunistai pareikalavo, kad 
jis tuoj per jų organą pasiaiš
kintų. Ir tasai jų reikalavimą 

pareiškė, kad 
jis niekuomet jokių duoklių 
fašistams nemokėjęs. Vadi
nasi, užsigynė, kaip šv. Petras 
Kristaus.

Tai atrodo labai vaikiška. 
Padaro ką, o paskui ginasi ir 
operuoja melagystėmis. /

— SLA. Narys.

Pasveikinimas
“Naujie- 

metų/ su- 
noriu jas 

Norėčiau, kad
kada, nors galėtų

išpildė: viešai

Eagle River, Wis.
w 1 '} "

Visko po .Viskį

Kadangi neseniai 
nos” šventė savo 17 
kaktuves, tai ir aš 
pasveikinti. 
“Naujienos”
Švęsti 100 metų sukaktuves, .

Nuo pat “Naujienų” gimimo 
dienos aš buvau jų platintojas. 
Tada jos buvo tik savaitraštis. 
Aš taip pat buvau “Naujienų” 
korespondentas. Vėliau, ap
linkybių verčiamas, palioviau 
rasinėjęs. Bet/ ir dabar esu 
įsitkinęs, kad “Naujienos” yra 
reikalingos lietuvių gyvenime. 
Todėl aš širdingai ir sveikinu 
jas su jų 17 metų gyvavimo 
sukaktuvėmis. / ' ,’i

P. A. Dėdynąs.
Worcester, Mass.

No,
Grupė I. $2.50

24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Jyo- 
kzi .........

25 DR. ’ KARALiuŠ ' Barbdra
Ubryka arba klioštorius ir

- Jėzuitai .....................................
26 MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus .........
28 ERKMANO ŠATRIJONO 

Laikrodininko Atsimįnimai

' Viso .........................J............ $2.50

Grupė II. $5.00
6 ISTORIJA CHICAGOS. -------------- .... . .......... $r.75

_______ ______ Airija ........
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
lioni į‘ Tolimą šaurę ..........
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
dėjo pastumejimui Gamtos 

’ mokslų .priekyn ....................
31 OLSZEWSKIO Pasaka apie

Kantrią Aleną ............................20
45 R. J. STEVENSOS NAK

VYNĖ .......:................................... .35
50 SOCIALIZMO MINTIES

BLAIVUMAS .............  $1.00
71 LIEPUKO Peklos Kančios.

20

LIETUVIU 
7 JANULAIČIO
8

14

Kaina No. . Kaina
Grupė V. $5.00

7 A. JANULAIČIO Airija .........25
8 S. MATULAIČIO Dvi kc-

lioni į Tolimą šiaurę ..........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ...............
L TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas .................................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai ........ . ...............................
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda ........ . ...............................
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas _____
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį? ............ ....... ....................
Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niski Nuopelnai ir Juodesnis

už Pragaro Pavydas ..........
KL. JURGELIONIO Dekle-
matorius ................   .75
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ...................
H. ISBENO Šiaurės Karžy 
giai 4 veiksm. Tragedija ......... 35

Viso .................................  $5.05

3,1

38

37

49

53

55

60

68

84

93

.15

Dainos. ................................
73 VIŠKtoSKOS Gyvybė — 

Poemos ...... .. ......................
78 BR.. VARGŠO Gadynės

Žaizdos ....... ...............................

40

41

54

SLA. 318 kuopa.
Ta kuopa rengia vakarienę 

minėjimui savo šešių metų 
gyvavimo. Tikisi turėti svečių

trečias
Nutarėme važiuoti į p. -S. Am
brozo vasarnamį, kuris ran
dasi apie 28 mylios nuo Det
roito. Susėdome į du forduku 
ir išvykome. Maigienė su sū
numi važiavo viename fordu- 
ke, o mes kitame. Pataikėme 
pas p. Ambrozą kaip tik pie
tų. Dukrelė ir tarnaitė paga
mino šaunius pietus ir mes 
visi gardžiai pasivalgėme. ]tfe rezultatai.

SLA. 358 kuopa.
» *

Kuopa turėjo vakarienę 
gerbimui savo nario Viktoro 
Verkausko, kuris buvo atvy
kęs iš West Point. Parengi
mas pavyko gerai. < Svečias laz- 
bai patenkintas. Tai buvo jo 
pirma proga dalyvauti tarp 
Susivienijimo narių. Jis, kaip 
įstojo į mokyklą! tai neturėjo 
progos su Susivienijimo na
riais matytis.

Verkausimas-.yra. labai malo
nus vyras ir lietuviai turėtų 
juo didžiuotis. Iš jo galima 
tikėtis gero veikėjo, kai baigs 
mokyklą.

SLA. kontestas.
Kiek man teko patirti, tai 

kontestas čia 'gana gerai seka
si. Kalbama, kad trys kuopos 
jau gavo 50 naujų narių. Atsi
žvelgiant į dabartinius sun
kius laikus, tai visai neblogi

pa-

Wisconsin valstijos gyvento
jai, kurie nori priveisti savo 
upeliuose ir ežeruose žuvų, pri
valo dabar paduoti prašymus 
i State, Conseryation . Commis- 
sion of Wis. Ta komisija ran
dasi Madison mieste. Tam ti
kslui yra padarytos speciales 
blankos, kurias galima gauti 
pas. vietinius “game wardens”. 
Tose vietose, kur 
auginamos, reikia 
kokios “hatehery” 
gauti. Valstijai 
tiems ežerams ir I
galima gauti dykai.

nėra žuvys 
pažymėti iš 
norima jų 
priklausant 

upėms žuvų

k. Geresnių kelių konferencija 
nepaliauja veikusi. Kaip rašo 
vietiniai laikraščiai, ateinančią 
vasarą Eagle River- bus su
jungtas su Chicaga cementi
niu keliu. Dedama pastangos, 
kad visi pavietai turėtų nors 
po vieną cementinį kelią. Už 
kokio' desetko metų to pilnai 
bus atsiekta. < -

žiema pas mus yra daug 
lengvesne, negu būdavo pra
eityj^ Sniego prikrito vos keli 
Coliai. Šaltis- dar nebuvo pasie
kęs žemiau zero. '

Pastaruoju laiku - pas mus 
pagerino pašto patarnavimą. 
Dabar visiems lietuviams far-..

STAR DUST Copyright Midwest Fęatute Servteey.

realiame. 
MARY KIDD 

BORN- • 
Rot springs 
ARKANSAS

LATER-IN 
-DALIAS - 
ADOPTED 

BY WIFE OF 
LOCAL MINISTER

Skilvio gyduole 
dėl kiekvieno 

f .

Daugelis žmonių nemėgsta aliejų ir 
mielių, daugelis žmonių' susivyle pilė- 
mis ar tabletėmis,- bet kiekvienas su 
smagumu ir tikromis pasekmėmis gali 
imti '

Trinerio Kartųjį 
Vynų

“Pittsburgh, Pa., Lapkričio 12, 1930 
— Aš vartojau Trinerio Kartųjį Vyną 
per šešis mėnesius ir aš dabar esu Kuo
sas nuo skilvio ligų, kurios mane var
gino per ilgą laiką. Charles P. Puzio”.

PASEKMĖS, ^tai ko jus tikitės iš 
gyduolių jūsų ligoje.- Ir Trinerio Kar
tusis Vyųas turi junginius, kurie ga
rantuoja tikrą pagelbą nuo prasto ape
tito, konstipaęijos, galvos skaudėjimo, 
gasų, hepoilsingo miegų;. Pas 'tvisus 
aptiekininkus. Dviejų dydžių.

Viso ..........................   $5.00

Grupė III. $2.50
21KL. JURGELIONIO Mįslių 

Knyga -............................ $1.00
30 V. GARSINO Karėsi Lau

kuose (kareivio atsiminimai) .35
39 A^ J-TIS Kaip Žmones su

Ponais kovojo ....... ....... .
40 FRAįlK HARRISO Pasako

simas Apie Jėzų .. . ,..............25
57 J. ABENO Kaip Žmogus

Mąsto ........................................ u .20
70 KL. JURGELIONIS Gludi-

• Liūdi

Viso ..............................  $2.50

Grupė IV. $5.00 ‘
18 D-RO GRAIČUNO' Sveika

ta ......      $2.50
42 DR; A. J. KARALIAUS 

Pasikalbėjimas Amerikono su
su Grinorium  ........................ 20

48 S. K. KRUKOWSKĮS Cbi- 
nija .............  40

52 JOHN M. WORKS Kas yra 
Taip O kas ne Taip? ..
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ........ . ...........
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija ...........
W. SHAKESPEARE’O

64

66

.75

20

61

93

80

82

22

3'5

Pavojus!
GREITAI 

.SUSTABDYKITE’ 
U GERKLĖS ' 
tik SKAUDĖJIMĄ

•^JREITAI—sustabdykite tą ger
klės skaudėjimą pirm negu išsi- 

vystys į rimtą ligą. Sustabdykite jį 
pradžioj su Severa’s Antisepsol. 
Per 5 0 metų užtikimas gerklės plo
vimas. Apsaugokite sveikatą plau
dami juo kasdie. Pas aptiekininkus. t

SeveraVI
ANTISEPSOL

ON'NARO 
cUfclStlAN 
sęi.p!fcRS

TAUGHT CHURCH 
HYMNS-AFTER 
EIGHT YEARS 

OF THlS LIFE 
RAM AVYAY

STAYEO WITH 
FRIENOS IN 
UT<LE ROCK 
FORYWO YEARS

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka
rės Metu, kaina ............ . ......
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ......................
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis paš įvairias Tau
tas ......................... .......................
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia 35 
H. IBSENO. Siautės Karžy
giai ..............    35
M. GRIGONIO. Katriutės 
Gintarai .........    .20
BR. VARGŠO Milijonai 
"“Vandenyje ................  20

Viso 4

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visokių PaslapsČių 
Knyga, kaina .................... $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka .........
GYVENIMO VAIZDE- 

* -f f

J. A. FREDRO ČONČlL- 
LIUM FACULTATIS .... 

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija ............... ..........................

44
LIAI

76 ,

$2.50

94
meilija

95 J. S. TURGENEVO *Pini-
; gų Nėra ......................... . ........

96 BALČIKOWSKIO Pono Fe-BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom.........

97 J. GURAUSKIO Šalaputris 
Komedija ......  ...

99 A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija .

69 V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza

Viso

• 72
Machbeth

Viso ......................................... $5.00

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

’ Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00,

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas, šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuo jaus ir siųskte savo 
užsakymus

.75

$5.00

.. -4

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago,Dl

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
BY WESTPHAL

AT SEVENTEEN 
LEFT > 

WITH MUSICAL 
SHOW <

IN LOS ANGELES 
TOINED AL 
.CHRISTIE 

COMEDIES FOR 
SIX MONTHS ,

THEN - 
NEW YORK 
ANO THE 
GRESIM'CH 
' FOLLieS'

SOON PRIMA DONNA 
OF ZIEGFELD FOLLIES 
TW0 YEARS LATER 

MAGE. DE&UT AT THE 
METROPOLITAN - N0W 
CHIRPIJ1G IN TALKIES

HM
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NAUJIENOS
Tht Lithuanian Daily Ntw» 

Published Daily Bxcept Sunday by 
the Litbaanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Haltted Strttt 
TelephoM Rooavtlt 8500 •

Bditot P. GRIGAITIS

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

3c per copy
--- -

Enteted as Second Class Matter 
Marcb 7tb. 1914. at the Post Office 
df Cbicago. UI., under tbe act of Marcb 
Ird 1879

Naujienos eina kasdkn. iiskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė. 1739 So. Halsccd St.. Cbicago. Iii. 
Telefonas Roosevell 8500.

ULbakymo Icafar
Chicagoje — paltui

Metama --------------1,—  $8.00
Puaei metų .......------------------------ 4.00
Trima minetiams ...... 2.00 
Dviem raineliame --------............ 1.50
Vienam mineaiai ------------- ------------ .75

Cbicagoj pet HneiiotOjne:
Viena kopija  ------ ------------------3c
Savaitei -----------------r, , j8c
Minėtini -------------- --------- ................ 75c

Suvienytose Vataijoee, ne Chicagoj, 
paimt

Metams 87.00
Pisti mtra 3.50
Trims? raineliame 1.75
Dviem' raineliame --------------------- 1.25
Vienam minėsiu! ____  .75

Lietuvon ir kirui užeieniuoee 
(Atpiginta)

Metama $8.00
Pusei metų 4.00
Trima minesiame-------- 2.50

/
Pinigus reikia eiųsti palto Money

Orderiu kartu in užaakymu*

■to
.• f - <7 Į’'1*'
(M—m ivr--- •

Apžvalga
M

KRIKŠTYS KITU VARDU

Lietuvoje dar vis tebėra ka
ro stovis, kuris buvo paskelb
tas gruodžio mėnesį 1926 m., 
po perversmo. Dabar vidaus 
reikalų ministerija rengiasi 
{nešti ministerių kabinetan įs
tatymo sumanymą apie “su-, 
stiprintą krašto apsaugą”. Pri
ėmus tą įstatymą, karo stovis 
busiąs panaikintas.

Tikrinus sakant, karo stovis 
bus pakrikštytas “sustiprinta 
krašto apsauga”.

ULTIMATUMAS DIKTATŪRAI PAPA REMIA LIETUVOS 
KLERIKALUS

Ispanijos diktatūra vėl bėdoje;''
Pereitą mėnesį Ispanijoje buvo respublikonų suki

limas, kuris, tiesa, nepavyko, bet visgi įvarė daug kin
kų drebėjimo karaliui. Dabar karalius Alfonsas gavo 
naują smūgį: 'seni, konservatyviški politikos veikėjai, 
kurie pirmiaus ištikimai tarnavo monarchijai, įteikė 
jam reikalavimą, kad butų sušauktas steigiamasis sei
mas, su pilna galia nuspręsti, kokia valdžios forma to- 
liaus turės būti Ispanijoje. -

Tąrpe šitų politikos veikėjų yra garsus Ispanijos 
konservatorių vacįas, Sanchez Guerra, buvęs premje
ras; taip pat Miltiades Alvarez, buvęs parlamento pir
mininkas, ir kiti.

Jie pakėlė savo balsą dėlto, kad Ispanijos socialis
tai ir respublikonai nutarė nedalyvauti parlamento 
rinkimuose, kuriuos žada netrukus paskelbti dabarti
nis karaliaus premjeras Damaso Berenguer. Kadangi 
kairiosios partijos atsisako eiti į parlamentą; netikė- 
damos, kad jisai bus teisingu budu išrinktas, tai par
lamentas, susidedąs vien iš dešiniųjų partijų, neturės 
autoriteto krašte. Ir senieji politikos veikėjai bijosi, 
kad tuomet Ispanijoje bus neišvengiama revoliucija.

Karalius Alfonsas dabar yra pastatytas prieš pa
sirinkimą: arba laikyti toliaus valdžioje Berenguerą ir 
laukti, kol įvyks žmonių sukilimas — arba leisti žmo
nėms išrinkti steigiamąjį seimą, kuris ramiu budu nu
spręs monarchijos likimą. Kaip vienam, taip ir antram 
atsitikime Alfonsas vargiai bepasiliks savo soste.

Vienas klerikalų laikraštis 
įdėjo tokią žinią iš Kauno:

“Lietuvos Vyskupai gavo 
iš šv. Tėvo laišką, kuriame 

, Jo šventenybė sakosi su di- 
’ dėlių širdies skausmu paty

ręs apie vyskupų Sutinka
mas kliūtis Katalikų Akci
jos darbe. šv. 'Tėvas sako, 
kad tas darbas vyskupams 
ir bendrai dvasiškiams bū
tinas ir neišvengiamas. Laiš
ke raginama kiek galima 
daugiau žmonių patraukti 
prie Katalikų Akcijos, kad 
katalikiška dvasia persunk
tų visą tautos gyvenimą.

“Visokios kliūtys negali 
būti liūdesio ir nusiminimo 
priežastimi ar atgrasyti nuo 
K. V. C. darbo. Laiško pa
baigoj raginama visus mels
tis, kad Kat. Akcijos darbe 
sutinkamos kliūtys butų pra
šalintos.”
Romos > papa, vadinasi, kiša

si į Lietuvos politiką, remda
mas klerikalų veikimą. Jisai 
net. liepia žmonėms > melstis, 
kad klerikalų politikos niekas 
netrukdytų.

ŽIOPLA IR ATŽAGAREIVIS 
KA POLITIKA

BOLŠEVIKŲ ROJUJE

Prie visų bolševizmo bėdų — maisto trukumo, va
liutos infliacijos, nesvietiško gyvenimo brangumo —- 
prisidėjo ■ da ir kuro bei šviesos trukumas. 

A

Maskvoje dabai' siaučia baisus šalčiai — 22 laips
niu žemiaus zero, bet trobas nėra kuo šildyti. Viešbu
čiuose ir šiaip gyvenamuose namuose šilumos duodama 
daugių daugiausia 55 laipsniai, t. y. 15 laipsnių žemiau 
tos temperatūros, kuri yra reikalinga x žmogaus pato
gumui. '

Bet kodėl gi tenai pritruko kuro? Juk sovietų val
džia ir jos pasamdyti agentai užsieniuose nuolatos 
skelbia “milžiniškus progresus” visose Rusijos. pramo7 
nes šakose. Argi valdžia negali parsitraukti, kiek rei
kia, anglių iš Donbaso arba malkų iš begalinių Rusijos 
miškų? i . ' •
U Vienas korespondentas praneša iš Maskvos, kad 
svarbiausia kuro stokos priežastis tai •— geležinkelių 
suirimas Rusijoje. Pasirodo, koks “gudrus” yra dikta
tūros šeimininkavimas: ji stato milžiniškas geležies ir 
plieno liejyklas, automobilių ir traktorių dirbtuves, o 
tuo tarpu leidžia geležinkeliams taip suirti, kad nega
lima net privežti anglių iš kasyklų į miestus!

O štai kitas bolševikų diktatūros “gabumo” pavyz
dys. Kartu su kuro trukumu Maskvoje pasireiškė ir 
stoka elektrikos jėgos. Kad elektriką butų taupomą, 
valdžia įsakė vidurnaktį gesinti pusę šviesų, ę antrą 
valandą nakties gesinti visas šviesas; ir kuomet val
džios inspektoriai, eidami per namus, užtinka po nu
statytos valandos bent vieną šviečiančią elektrikos lenh 
putę, tai namų užveizdos būna traukiami tieson.

Kaip šitą faktą suderinti su sovietų pasigyrimais, 
kad Rusijoje progresuojanti neregėtu žmonijos-istori
joje greitumu “elektrofikacija”? Atrodo, ka.d tie jog 
pasigyrimai tai -v- tuščias blofas. « /

Tečiaus tuo pačiu laiku, kai valdžia draudžia ži
binti' eletriką namuose, ji nesigaili elektrikos jėgos 
propagandos tikslams, vartodama šviesas iškaboms ant 
trobų, sienų ir gatvekarių stogų.

Valdžios išsilaikymas sovietų Rusijoje yra svar
biausias dalykas, kuriam nesigailima jokių ląšų. Bet 
žmonių patogumas ir sveikata tai —- menkniekis.

‘socialistus’ 
ir visose kitose dar- 

organizacijose, ir 
apskritai.”
yra žiopla agitacija.

“Laisvė” rašo: .
“Kovoj, todėl, prieš impe- 

. rialistus, besirengiančius už
pulti Sovietų Sąjungą, turi 
būt vedama neatlaidžiausia, 
įtūžusi (! — “N.” Red.) ba
talija ir prieš 
unijose 
bininkų 
miniose 
Tai juk

Jeigu komunistams tikrai ru
pi apginti sovietų Rusiją nuo 
imperialistų puolimo, tai vedi
mas “įtužusios batalijos” prieš 
socialistus yra visai nepateisi
namas, kadangi socialistai yra 
priešingi imperialistų kampa
nijai prieš Rusiją. Visose šaly
se socialistai reikalauja, kad 
su sovietų Rusija butų palai
komi taikingi santykiai, ir 
kiekviena šalis, kur socialistai 
turi / daugiau įtakos, tokius 
santykius su Rusija yra už
mezgusi, pavyzdžiui: Vokieti
ja, Anglija, Francija ir t. t. .

komunistų “įtūžusi batalija” 
(pasiutusi kova) prieš socia
listus nieko kito neduoda, kaip 
tik fašistų sustiprėjimą. Taip 
buvo Lietuvoje, kur dėl ko- 
muhistą “įtužusios batalijos" 
galėjo įvykti fašistiškas per
versmas; taip buvo Vokietijo
je, kur komunistų “įtūžusi ba
talija” suskaldė darbininkų ju
dėjimą ir' išaugino Hitlerio 
partiją. .

Streikas Veiverių 
Seminarijoje

1 / (1905 m.)

Vienas buvęs Veiverių Mo
kytojų Seminarijos mokinys, 
S; Bųkevičius, paskelbė “Lie
tuvos žiniose” (sausio 16 d. 
1931 m.) savo užyašus apie 
įvykusį 1905 metais toje se
minarijoje 
Kai kurias

mokinią streiką.
{domesnes ištrau-

Bolševikiška diktatūra taip pat, kaip ir kiekvie- žemiau paduodame
nas kitas despotizmas, yra baisi nelaimė įmonėms, t> Streikuot mokinius sukurs-

? T ’’ J,
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te, anot S. Bukevičiaus, “trys 
vyrukai t’, atkeliavę iš ,Mariam-' 
polės į Veiverius, lapkričio 25 
d. Buvo sušauktas seminarijos 
II. kurso- patalpoje mitingas, 
kur mokiniai išrinko po Ž at
stovu nuo kiekvieno kurso ir 
sudarė komitetą. Komitetas 
pagamino peticiją (jos turinio 
S. B. nepaduoda).

Sekančią dieną peticija bu
vo įteikta mokytojams. Inspek
torius MalėVanškis bandė mo
kinius suvilioti, švelniai su 
jais kalbėdamas ir žadėdamas 
mokinių peticiją nuvežti į 
Varšuvą, apskričio mokyklų 
globėjui. Kai mokiniai nesida
vė perkalbėti, tai inspektorius 
pranešė jiems, kad visi jie yra 
pašalinti iš mokyklos.

apkričio 28 d. atvyko į 
Veiverius 4 Lietuvos Mokyto
jų Sąjungos .atstovai ir, pada
rę mitingą su mokiniais, pa tar
ne jiems išstatyti kuo griež
čiausius reikalavimus. Dabar 
mokiniai išvijo iš Veiverių In
spektorių jr taip pagąsdino ne- 
prisidėjusius ’ prie streiko vo
kiečius (jų buvo 12): ir ke*e- 
tą rusų bei lenkų, kad jie iš 
Veiverių dingo. Toliaus jie iš-z 
vijo vieną biauriausių 
mokytojų, tūlą p. K.

“3 svečiai”
Bukevičiaus. užrašuose 

liaus pasakojama taip:
“Penktadienis, 2 gruodžio, 

šiandien apie 10 vai. atvy
ko į Veiverius 5 ginkluoti 
vyrai; dalino atsišaukimus, 
nuėmė nuo monopolio iška
bą ir prie durų prilipino po- 
pierą, ant kurios buvo pa
rašyta: ‘Monopolis uždary
tas, — niekam nevalia ati
daryti’. Paskui visi nuėjo 
pas žemsargius, paėmė iŠ jų 
revolverius ir ‘branktus’ 4r 
liepė jiems tuojaus kraus
tytis .iš Veiverių. ‘Drebuli
niai’ (taip juos praminė 
žiurys) tuojaus iš Veiverių 
dingą • _
/‘Po.pi^tįų Sugrįžo iš ke

lionės inspektorius. Vakare 
buvo sušauktas seminarijo
je susirinkimas, kad išgirsti 
inspektoriaus pranešimo. Po
nas inspektorius' atėjo ’j su
sirinkimą ir pradėjo taip 
gražiai kalbėti, kad kitus 
mokinius jau spėjo įtikinti, 
kad viskas bus gerai, tik 
reikia paduoti inspektoriui 
prašymą, kad priimtų atgal 
į seminariją ir, kuomet bai
gęs savo pranešimą inspek
torius ėjo iš klasės, daugu
mas mokinių pradėjo šaukti 
‘ura’, bet tuo laiku mokinys 
Galickis garsiai ką tai suri
ko, visi nutilo; tuomet jis 
pradėjo kalbėti ir’įrodinėt,/ 
kad inspektoriaus žodžiai' 
tai grynas prasimanymas įr 
melas, kad jis toliau Kauno 
nevažiavęs, Varšuvos nema
tęs ir t. t.:- ■•/

“Taip mums ' bemitingūO- 
jant, į klasę įėjo 3 svečiai... 
tai buvo Mokytojų Sąjungos 
atstovai (? — P. G.); labai 
visi apsidžiaugėm? Sužinoję 
apie viską, jie, pranęšė, kad 
inspektorius stengiasi Viso
kiais budais sulaužyti dnusų 
streiką, _ kad nereikią, klau
syti valdžios atstovų, o tvir
tai laikytis savo reikalavi
mų../ Tie vyrai atvyko į Vei- 

• verius kaip tik tuo laiku, 
kada, musų tarpe jau buvo 
prasidėjęs^ svyravimas... Mi
tingui pasibaigus, išėjom 
visi j gatvę „įę;. pilni pasiry
žimo, linksmai daimiųdumi 
‘Marselietę’, ' ėjom per VeL 
verius.” ,
Mokiniai nutarė streikuoti, 

ild ijębus- įšplftytąs jų reika
lavimas, kad Veiverių Mokyto
jų Seminariją/ butų lietuviška 
mųkykla. . einaiit
dauguma mokinių išvažinėjo 
iiata/ -'■■•?;/■ * . r• 

Tai tiek iš Bukevičiaus Už
rašų. Nprs užrašų autorius sa
kosi vįską dėjęs į savo dieny
ną taip, kaip dalykai įvykda
vę, bet jisai kai ką užrašė ne
tiksliai. z.

tenfttafliems, saus. 30, 1931

savo

to-

Socialistų agitatoriai iš 
Mariampolės

Gruodžio 2, dieną netikėtai 
atėję į mokinių mitingą semi
narijoje ir sugadinę inspekto
riaus Malevanskio politiką. “3; 
svečiai” buvo ne Mokytojų Są
jungos atstovai, bet — trijų 
sdiciialistinių Mariampolės drga- 
nizacijų atstovai: lietuvių so
cialdemokratų — P. Grigaitis, 
rusų maksimalistų — Cypin, 
ir lenkų socialistų — černiav- 
ski.

Mariampoiėje, mat, buvo 
gauta nuo kai kurių seminari
jos mokinių lietuvių praneši
mas, kad seminarijoje eina 
streikas, bet mokinius viso
kiais prižadais stėngiąsis su
vilioti inspektorius, ir jeigu 
niekas streikininkams nepadė- 
siąs susitvarkyti, tai streikas 
pakriksiąs. Tada buvo nutarta 
pasiųsti iš Mariampolės vieną 
arba daugiauS agitatorių į Vei
verius. Sulig Seminarijos mo
kinių patarimu, parinkta po 
vieną atstovą nuo trijų tautų 
— lietuvių, lenkų ir rusų, ka
dangi seminarijoje mokinosi 
įvairių tautybių jaunimas ir 
buvo manoma, kad agitatoriai 
turės daugiaus pasisekimo, jei
gu jie kalbės j kiekvienos tau- 
tis mokinius jų gimta kalba.

Pasisamdę vežiką, trys ma- 
riampoliečiąi — universiteto 
studentas P. Grigaiti^ ir du 8 
klasės Mariampolės gimnazijos 
mokiniai, rusas Cypinąs ir len
kas černiavskis, gruodžio 2 d. 
po ^piėt atkeliavo į Veiverius 
ir tuojaus, susiradę vietinius 
streiko vadus, padarė su jais 
slaptą pasikalbėjimą. Vietiniai 
jiems pranešė, kad vakare 
įvykšiąs seminarijoje, visų mo
kinių mitingas, kuriame in
spektorius paaiškinsiąs, kokių 
žinių jisai parvežęs iš Varšu
vos nuo “popečitelio”. Taigi 
buvo sutarta, kad mariampo- 
lieČiai ateis į seminariją mi
tingo laiku ir pasakys po kal
bą — -lietuvišką, rusišką ir 
lenkišką, sugriaudami inspek
toriaus argumentus ir ragin
dami mokinius foliaus tęsti 
streiką.

Du negeistini incidentai
Po slapto pasikalbėjimo, iki 

atėjo vakaras, įvyko Veive
riuose pora “revoliucinių inci
dentų”, su kuriais aukščiaus, 
minėtieji svečiai iš Mariampo
lės neturėjo nieko bendro. Vie
nas brauningu apsiginklavęs 
vyrukas (jo pavardė buvo 
čėsna) uždarė monopolį Vei
veriuose, paskui bandė nuginK- 
įūbti seną Veiverių žemsargį,i 
‘ir . sukėlė tokį tHukšmą žėm- 

' sargio name, kad Grigaitis, 
tuo laiku ėjęs gatve, išgirdo ir 
atėjo tą “revoliuciją” stabdy* 
ti. ' '

Iš žemsargio “branktai” ne
buvo atimti,' kaip rašo • Buke- 
vičius savo dienyne; tik jam 
buvo pasakyta, ‘ kad jisai iš 
Veiverių pasišaliritų, — ką ji
sai, rodos, ir padarė.

Tie incidentai šu monopolio 
uždarymu ir užpuolimu ant 
žemsargio buvo heatsakomingo 
vyruko savavališkas darbas, 
kuris galėjo įnešti komplika
cijų į seminarijos mokinią 
streiką ir c bereikalingai už
traukti didelį pavojų ’ ant at
vykusių įš Mariampolės agita
torių. Juk iš" tiesų valdžiai bu
tų buvę nesuhkū sujungti vis
ką į/daiktą ir apkaltinti vado
vaujančius' streike mokinius 
bei '/pašalinius agitatorius dėl 
tų ginkluotų užpuolimų ant 
valdžios įstaigų, ir jiems butų 
tuomet grasinęs karo lauko 
teismas ir sušaudymas.

x Bet toki vyrukai, kaip V. 
čėsna, Xapie šitokius dalykus 
negalvojo. Jie sau “darė re
voliuciją” ir gana, čėsna buvo 
be galo nustebintas, kada jam 
besitąsant už krūtų su žem- 
sąrįiu pastarojo bute, įėjo iš 
gatvės P. Grigaitis, išgirdęs 
moters (žemsargio Imonos) ir 
mažos mergaitės klyksmą, ir 
pareikalavo, kad čėsna liautą-

įf skandalinęs įr nešdintųsi 
laukan/'

f Mitingas seminarijoje
Netrūkus po to sutemo, ir 

mokiniai ėmė būreliais rinktis 
prie šehiinarijos namo. Strei
ko komitetas ' patarė mariam- 
polįečiams palūkėti kokį pus
valandį po mitingo, pradžios 
ir tUomet įeiti į salę. Taip bu
vo ir pasielgta.

Agitatoriai iš Mariampolės 
£tėjo, mitingui^ prasidėjus, 
prie salės durų antrame semi
narijos namo‘aukšte ir laukia. 
Ūž durą girdėt skardus in
spektoriaus balsas. Jisai karš
tai kalba, ragindamas moki
nius beklausyti kurstytojų, bet 
biokiritis, “tėvynės naudai ir 
caro garbei”. Baigdamas kal
bą, inspektorius, sušuko (žino
ma, rusiškai): “Tegyvuoja jo 
Imperatoriškoji Didybė, visos 
Rusijos caras!” Ir kad suriks 
visa minia mokinių “Ura! Ura! 
Ura!”. — kad net seminarijos 
sienos sudrebėjo. *

Tūrii momente aš, kaipo vy
kesnis ■ mariampoliečių būryje, 
staigiai atidariau duris, ir-mes 
visi trys įžengėme į vMų. In
spektorius, dirstelėjęs į mus, 
dar kartą iškėlė abi rankas ir 
suspiegė “Ura !” ir pilnas kam
barys stačių mokinių paskui jį 
subliovė: “UraH Tai buvo de
monstracija prieš mus. Inspek
torius, visas nušvitęs džiaugs
mu, atsisuko į musų pusę ir, 
nė žodžio netaręs, tik nusišyp
sojo ir šonu pro mus išėjo iš 
kambario.

Tuo tarpų, matyt, atsipeikė
jo kai, kurie streiko vadai. 
Vienąš 
kis, kurį mini savo, užrašuose 
Bukevriąus — garsiai pasakė: 
“Dabar, draugai, laikysime 
antrą mitingą.” Daugelis rėku
sių “Ura” dabar, lyg susisar
matiję, pradėjo ieškoti vietų 
atsisėsti, o streiko vadai pri
siartinę ėmė mums smulkiau. 
Aiškinti’, ką susirinkimui me
lavo inspektorius. Po 
pasitarimo, ' prasidėjo 
bos.

Man teko pasakyti 
žodžių rusiškai (kadangi rusų

M

lietuviška kalba, 
ilgiausiai.
revoliuciją
mano kalbų, ru-

lietuviškos, mintis

kurie streiko
— gal tai buvo Galic-

trumpo 
prakal-

keietą

kalba buvo suprantama vi
siems) ir aš pakviečiau kalbė
ti rusą Cypiną. Jisai tečiaus 
buvo labai susinervinąs ir, vos 
ištaręs keletą sakinių, prašė, 
kad aš kalbėčiau už j j. Lenkas 
černiavskis vėliaus paklausė, 
ar daug susirinkime yra len
kiškai kalbančių; ir kada pa
sirodė, kad jų tik du ar trys, 
tai lenkiška prakalba buvo ap
leista, taip kad po rusiškos kal
bos buvo tik 
kuri užsitęsė

“Ura” už
Svarbiausia 

siškos ir
buvo tokia: Mokytojų Semina
rija Veiveriuose turi būt gry
nai lietuviška mokykla; rusai, 
lenkai ir vokiečiai, kurie nori 
mokintis,* gali važiuoti i kitas 
mokyklas; o jeigu jie rengiasi 
mokytojauti Lietuvoje, tai ir 
jų pareiga yra išmokti lietu
viškai, nes Lietuvos žmonės ki
tokių mokyklų, kaip lietuviš
kų, nepakęs. Kalbėjau taip pat 
ir apie revoliuciją, apie kovą 
prieš carizmą, ir kuomet, pa
baigoje, pasakiau Lietuvos So
cialdemokratų Partijos tų me
tų obalsius:^ “Tegyvuoja revo
liucija! šalin caro valdžią!” — 
tai visas susirinkimas, kaip 
įšmuštruotų kareivių pulkas, 
užgrovė: “Ura! Ura! Ura!..”

Išėję iš seminarijos, moki
niai sustojo, į eiles ir, pūškuo
dami purvina gatve, perėjo per, 
visus Veiverius, giedodami 
^‘Marselietę”. Tokio sutartino 
dainavimo mums pirmiaus ne
buvo tekę niekur girdėti. Tai 
buvo dabar musų demonstraci
ja prieš seihinarijos vyriausy
bę!

Vėlai vakare, grįždami į Ma- 
riampolę, mes, trys agitatoriai, 
kalbėjomės tarp savęs, kad 
Veiverių seminarijos mokiniai 
turi: geras gerkles, bet proto 
— nepepdaugiausia. Mes bijo
jome, kad, inspektoriui juos 
dar kartą, sušaukus ir gražiai 
pakalbėjus, jie vėl su tokiu 
pat ^entuziazmu šauks “Ura” 
už carą, kaip po musų kalbų 
Šaukė už revoliuciją. 
. - P. Grigaitis.

PANAIT ISTRATI / ‘ v įvertė K. A.

KIRĄ KIRALINA
- .... .. . X-.-, i į  — — - — i 

(Tęsinys)

“Na, Kirą .Kiralina, gyvatė 
su saldžiais nuodais, ištvirkė
lės duktė, tegul buria taip, kaip 
'nori!... Nuo tavo troškimo už
sidegė mano kraujas!..; Mes 
bandysime Šį vakarą... Tu ri
tavo brolis busite /jauku”?

Kirą atsiklaupė ir pabučiavo 
jb r&riką. Aš pasekiau ją ir 
pabučiavau kito brolio ranką; 
jis paklausė manęs:

“Tu irgi . reikalauji ^keršto, 
Dragomirai ?”

“Aš neapkenčiu tėvą jr bro
lį*, ‘atisakiau aš. .

Vyrfen^sis užsuko ant ark
lio ir, pakėlęs Kirą, pasodino 
ją šalia savęs,' jaunesnysis pa
ėmė mane ir prisirišo prie 
diržo. &fes jojome per lauką 
žingsniu, bet , kai, pasiekėme ke
lią, rtįj vyresnysis paaikstino 
arklį, , kuris pasileido bėgti zo
vada; mris irgi neatsilikome,— 
Skyrė mus kokie dvidešimts 
žingsnių. x

Taip mes jojome tiek laiko, 
kiek reikalinga tam, kad suru-. 
kyti papirosą. Paskui, prijoję 
miestą, pasukome į kelią, kuris 
vedė* j Dunojų, ir kelias minu
tes jojome tokiu 1 greitumu, 
kad aš maniau, jog mane vel
nias neša. Kiros plaukai, pa- 

apsiausto, plevė- 
žibėjo mėnulio 

auksinis verpe-

leidomės atkalne,

siliuosavę iš 
savo ore ir 
Šviesoj, kaip 
nys,

Greit mes
ir kada sužibėjo prieš mus Upės 
juosta, arkliai pradėjo bėgti 
lėčiau ir, ant galo; prie kark
lyno sustojo kaip įkasti: mes 
atsidūrėme toj vietoj, kuri va-

dinasi Katagacu ir nuo kurios 
;reikia eiti apie valandą laiko 
iki uosto ir musų namų. Ten, 
nenulipę nuo atklių, broliai 
prisiartino vienas prie antro ir 
apsimainė keliais Žodžiais, ku
rių > aš nesupratau; po to vy
resnysis, įkišęs a du pirštu j. 
burną, išdavė ilgą ir spiegiantį 
Švilpimą ir, po trumpos per
traukos, dar du kartu sušvil
pk

Minutei praėjus, tarp me
džių pasirodė senas su žila 
barzda turkas ir, vilkdamas 
savo medinius pantaplius, pri
siartino prie musų. Jis sudėjo 
ant krutinės rankas ir nusilen
kė. . 2!

Dėdės atsakė turkiškai: 
“Gerą vakarą, Ibragimai.” 
Jis paėmė vesti arklius, o 

mes sekėme paskui jį. Neto
li, kitoj karklyno pusėj, pu
siau apgriuvusi nuo potvynių 
riogsojo jo lūšnelė. Jis užsi
ėmė vėžių gaudymu ir arbūzų 
auginimu. Nesunku buvo da- 
siprbtėti apie jo trečią užsi
ėmimą. Jis pririšo arklius ir 
nuėjo į savo lūšnelę, o paskui 
jį sekė vyresnysis dėdė; neuž
ilgo dėdė išėjo vienas, paėmė 
Kirą ant rankų, ir nužingsnia
vo dideliais žingsniais. Jo brolis 
tą pat padarė su manim. Pa
upiu jie ėjo į uęstą, nešdami 
mus, kaip mažus vaikus. Jų ko
jos grimzdo į dumblą. Sausos 
šakos braškėjo' po kojomis.

(Bus daugiau)

"KOVA”, Lietuvos social
demokratų užsieny laikraš
tis. Galima gauti “Naujie
nose”.
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Roselando Žinios
Savižudystė. Nusišovė Stanis 

lovas Venskus

Sausio 26 apie 10 valandą ry
to ištiko baisi tragedija lietu
vių šeimynoj. Nusišovė Stanis
lovas Venskus. Kūną rado apie 
ketvirtą vai. po piet. Minėtą 
dieną einu Michigan Avė., bū
rys žiopsotojų susirinkę ties 
namais, buvusiais daktaro Pet
raičio; stovi patrol vežimas ir 
geltonas /liveris; keletas poli- 
cistų sukinėjas. Klausiu vieno 
kito, kas atsitiko, — nieko tik
slaus sužinot negalima. Prasi- 
spraudžiu arčiaus vežimo. Tuo- 
jaus nuneša du policistai ku-

Mahatma Gąndhi, Indijos nacionalistų vadas ir kovotojas už 
nepriklausomybę. Sausio 25 d. jis buvo paleistas iš Yerovdos

kalėjimo PunojA Indai jį vadina “šventu žmogum”.ną, įkiša i vežimą, klausiu kas 
atsitiko? — “Nusišovė,” atsako 
policistas; ir nuvažiavo gelto
name flivery įsėdę. Moteriškė 
vos gyva, vienas man pažįsta
mas sako “Išrodo, Luize”. 
Tuom tarpu detektyvas įžen
gęs ko tai paklatisė. Moteriš
kė pakėlus galvą, susiėmus'ran
kas verkdama ką tai atsakė. 
Mano pažįstamas: “Taip, tikrai 
Luizė Venskiene. Tai kur jos 
vyras, kad ji čia sėdi?” Sakau, 
nuvežė negyvą. Kitas sale pa
aiškino, kad nusišovė pats. Taip 
tikrų žinių nebuvo galima gaut. 
Nors mėginau atsiklaust ir po
licijos stotyje.

Meilės varžytinės
Užėjau pas gerą pažįstamą 

biznierių, tuoj pirmutinis ma
no klausimas: Ar girdėjai, kad 
koks ten Venskus nusišovė, ir 
tai tik skersai gatvės jūsų kai
mynas, ar pažįsti tamsta?

PO 40 
Vidurių pakrikimai 

yra pavojingiausi
Konstipacija lengvai • gali 

patapti chroniška po 40 metų. 
Besitęsianti tuo gyvenimo lai
ku konstipacija gali iššaukti 
pilės atakas — ir daug kitų 
pakrikimų.

Dabok savo vidurius viso
kiame amžiuje. Saugok juos 
su ypatingu rupcstingumu po 
ketdrių dešimtų. Kada jie 
būna reikalingi pagelbos, atsi
minkite, kad daktaras žino, 
kas yra geriausia dėl jų.

“Dr. Caldwell’s Syrup Pcp- 
sin” yra daktaro receptas dėl 
vidurių. Išbandytas 47 metų 
praktikos, jis tapo rastas pil
nai veiksmingas pašalinime 
konstipacijos ir nuo jos paei
nančių nesmagumų pas vyrus, 
moteris ir vaikus visokio am- 

, žiaus. Jis pasirodė pilnai 
saugus ir kūdikiams. Pada
rytas iš šviežių liuosuojančių 
žolių, tyro pepsino ir kitų ne
kenksmingų priedelių, jis ne
gali gnaibyti; nesusirgins ir 
nesusilpnins jus; gali būti 
vartojamas be žalos taip tan
kiai, kada tik jūsų kvapas 
būna prastas, liežuvis padeng
tas; kada tik galvos skaudėji- 
pnas, aitrumas, gasai įspėja 
konstipaciją.

Sekamą kartą jus tik paim
kite šaukštą šio šeimininio 
daktaro liuosuotojo. Pamaty- 
kit kaip jis yra skanus; kaip 

-Švelniai ir nuodugniai jis vei
kia. Tada jus žinosite kodėl 
jis patapo populiariškiausiu 
liuosuotoju pasaulyje. Dide
lės bonkos — visose aptie- 
kose.

Dr. VV. B. CALDVVttL’S

SYRUP PUPSI N
A Doctor's Family Laxalive

(Atlantic and Pacific Photo]

—O taip, per daugelį metų, 
atsakė. Tai, aš manau, jis pa
darė klaidą, sako biznierius.

— Gal žmogų bėdos prispau
dė? Gal nebuvo kitokio < išėji
mo?

— Tai meilės varžytinės, at
sako. Keli metai buvo vedęs, jo 
moterį kitas paveržė, jis pa
veržė nuo kito, su kuria gy-’ 
veno iki šiol, o dabar ir šią 
vėl kitas paveržė, tai žmogus 
negalėjo tokių, varžytinių par- 
nešt ir atėmė sau gyvastį. Bu
vo pasiturintis, dirbo dženito- 
rium tarne pat name, moteris 
aikė minkštų gėrimų ir ciga
rų krautuvę, biznis ėjo gerai, 
tiktai nelaboji meilė, kuri su
kelia didžiausias varžytines, kad 
žmogų priverčia net saužudy- 
stę papildyti.

Metinis susirinkimas
Lietuvių Geresnės Valdžios 

diuba’s laikys metinį susirin
kimą penktadienį, sausio 30 d., 
7:30 vai. vakare, Strumiloj sve
tainėj. Visi1 nariai malonėkit 
pribut į susirinkimą, taipgi at- 
sivest naujų narių, bus meti
niai raportai; nauja valdyba 
užims vietas, bus svarstoma ką 
turėsim remt per ateinančius 
rinkimus, ir kitoki kliubo rei
kalai. Po susirinkimo bus vi
siems nariams duota užkand
žiai ir minkšti gėrimai, “re- 
freshments”. Tad nepamirškit 
visi būti ir atsivest naujų na
rių. 1

Kliubo korespondentas.

r1- k r*. .
Paaiškinimas Pusta- 

pėdžiui
Kadangi kįla ginčas tarpe 

Pustapėdžio ir Pilnapėdžio dėl 
kukulių dainelės, aš nemiaty- 
damas didelės svarbos, maniau 
viskas užsibaigs, neą vienas pa
sakė, o kitas a įsakė ir bus baig
ta. Bet kas tau! Pustapėdis 
pereitą šeštadienį sausio 24 d. 
“Naujienų” laidoj šoka vėl į 
akį Pilnapėdžiui.. - *

žiuriu trečiadienį sausio 28 
d. “Naujienose” Nebuvęs, kon
certe, rašo ir reikalauja tei
singo paaiškinimo apie ginčą 
tarpe Pustapėdžio ir Pilnapėd-' 
žio dėl kukulių.

Man būnant chore ir dainuo
jant taipgi ir to vakaro pro
gramą turint po ranka, tai tur
būt patikės “Naujienų” skaity
tojai.

Mat Pustapėdis išbarė Chi
cagos Lietuvių Vyrų kvartetą 
(susidedantį iš Jakavičiaus, Ba
landos, Kežo ir Ažuko), apra
šydamas Chicagos Liet. Drau
gijos Savitarpinės Pašelpos 
koncertą, kuris atsibiivo sau
sio 4 d. Wicker Park svetai
nėj.

Virš minėtai draugijai visą 
programą pildė Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn”,, Pats 
choras yra maišytas, bet suda
ro vyrų kvartetą, merginų trio, 
vyrų chorą, merginų duetą; at
skiri solistai-ės ir sykiu koope
ruoja simfonijos orkestras.

Su kokiais tai sumetimais p.

Pustapėdis užsipuolei ant vyrų 
kvarteto, sakydamas kad ■ vien 
tik kukuliais peni publiką ir 
ginčijies su Pilnapėdžiu, net jį. 
išvadindamas čigonu arba mo- 
tere ir net melagium.

Aš pasakysiu kad vyrų kvar
tetas tos dainelės visai nedai
navo tame vakare.

Tą dainelę “Verda’ boba ku
kulius” dainavo vyrų choras, 
susidedantis iš virš trisdešimts 
dainininkų. Taigi man rodos p. 
Pustapėdis turėtum 'atskirt 
chorą ir kvartetą.

Man rodos, rašant žinutę rei
kia rašyt teisybę, o ne kad ką 
nugirdai ir pleškink, o dar pa
skui ir į ginčus įsileist, tai jau 
perdaug.

Choro pirm. A. Vilis.

PASTABA

Aš skaitydama “Naujienas” 
pastebėjau tokius nereikalingus 
ginčus tarp Pustapėdžio ir Pil
napėdžio dėl Savi t. Pašalpos 
Draugystės koncerte vyrų kvar
teto. Aš tikrai buvau tame kon
certe ir girdėjau dainuojant 
šitą dainą “Virė boba kuku
lius”. Tai tikra tiesa Pusta'pėd- 
žiaus, o ne Pilnapėdžiaus. Tai 
Pilnapėdžius turbūt negirdėjo, 
o gal neregėjo, kad taip gali 
neteisingai rašyti.
Teisybės mylėtoja M. Butkienė.

Užbaigai: Kaip ir gaila bu
tų,. bet tenka' baigti šiuos dis
putus. Stovint bešališkoj pozi
cijoj, tikrai įdomu buvo sekti, 
kaip visa ta “audra kukulių puo
de” prasidėjo ir vystėsi. Iš šio 
pavyzdžio teko patirti, kad skai
tytojai nėra kokie nors pasy
vus liudininkai to,‘ kas laikraš
ty parašoma, bet progai pasi
taikius ir patys imasi dispu
tuose aktingai dalyvauti. Kei
kia pasakyti, kad “byla dėl ku-/ 
kulių puodo” suteikė tris su
gestijas : viena, kad teisybės 
butą abiejosė pusėse; kita, kad 
abi pusės diskusijose laikėsi 
pakankamai mandagios taktikos 
ir šiek tiek jumoro, ir trečia 
— kad žmonėms labiau patinka 
kontestuoti lengvuose ir jumo- 
risitiniuose 'klausimuose, kaip 
sunkesniuose perdaug rimtuose.

Tenkindami tą skaitytojų ūpą, 
pasistengsime ateityje suruošti 
kontestą jau nebe tarp vienų 
Pusta — ii* Pilnapėdžio, bet tar
pe visų, kurie nori ir turi gero 
ūpo išmėginti savo gabumus len
gvoje jumoristikoje.

Red.

Bridgeport
• Ką tik gavo iš Lietuvos nau
jų baravykų, sviesto, saldainių 
“Birutės” ir kitokių valgomų 
dalykų; taip pat prigavo D.L.K.

Kam Būti Be Darbo?
IŠMOKITE SIUVAMOS - MASINOS OPE- 
KAV1M4. Puikus Darbas Del Moterų*
Ima Uk trumpą laikf 
ifimokti. Gerai moka. 
Praktiškos pamokos,
Mes padedam gauti dar
bą. Atsišaukite tuoj aus. 
Pigiau su šiuo skelbimu 

Jos. • F. Kasnloka, 
- Principais*

MASTER S£HOQL 
li>0 N. STATE Sto

NAUJIENOS, Chicago, UI.
II,,,....          11 III >*>»■«■ W .r* -i-.—■

Vytauto taurių, labai gražių li
ninių 'abrusų, staltiesių, kald- 
rų, gintaro ir kitokių Lietuvos 
išdirbinių. Norinteji pamatyti, 
gali irasti- pas Lietuvos prekių 
importerį V. M. Stulpiną.

Tautiškų kunigų 
tąsytos

Varžytinės dėl parapijos dar 
nebaigtos?

------------ ;— ■ f

Vakar vėl pranešė Geniočio 
advokatas p. Lane, kad Genio
čio, Zalinko ir kitų byla prieš 
Li'nkų vėl bus svarstoma pas 
Municipal teisėją Fetzer, vasa
rio 5 d. 10:30 vai. ryto. Teis
mo vieta, City Hali, room 902. 
Bylos tikslas esąs — dėl para
pijos valdymo.

,/ •

Radio kontestantams 
dovanos

1 ■ "**r

Pastebėjau, kad “ aprašytojai 
Jos. Budrike radio kontestan- 
tų koncerto Ashland Auditori
joj, praleido keletą svarbių pri
zų, duotų kontestantams. Bū
tent, be kitų, gavo prizą p, 
Jakavičius — čekį koncerte ir 
piano, o Pažarskis gavo, čekį 
ir ra'dio setą. Papildau aprašy
mą dėlto, kad šių dalykų ne
mačiau minėtų aprašymuose.

Koncertų Lankytojas.

“Birutes” šokiai
“Birutės” " šokiai atsibuvo 

pereitą trečiadienio vakarą,, 
West Englewood Masonic
Temple svetainėj.

Šokių vakaras buvo gyvas ir

Saugumas -Tvirtumas-Patvarumas

net ir 
ašaras

JŪSŲ BANKŲ. • Mandagumas,

Marcelės J^nielienčs 
laidotuvės

sakė 
buvo 
pašaliečiams. Ir 
braukė nuo veidų

smagus. Vienok publikos į šo
kius susirinko ■■ neperdaugiau- 
siai. Bet kurie atėjo, tai turė
jo progos smagiai pasišokti prie 
didelio orkestro., P-ios Misevi
čienė ir Šuolienė vaišino sve
čius su skaniu “grape juice”.

. —Svečias.

H. H, BAUM, 
Iždininkas, Harris Brothers Company 

L. OSCAR CHALLMAN, 
Banko Prezidentas 

ROBERT D. GORDON, 
Bartletl & Gordon, Ine., Investments 

CHARLES LASKER, 
Prezidčntas, Lasker Boiler & Engineering 

Company
E. A. LEį)NARD, 

Sekrelorius-Iždininkas, The Lehon Co. 
JOHN T. LOVE,

Elektros Kon kak torius 
JOHN R. O’CONNOR, 

- Real Estate

apeigų ark. Geniotis pa- 
pamokslą, ko ištikrųjų 
įdofnu paklausyt

Seredoj, sausio1 sausio 27 d., 
graboriaus J. Liulevičio koply- 
čij, kur buvo pašarvotas Mar
celės Jonelonienės kūnas, buvo 
įrengtas altorius, kur ark. Ge
niotis pribuvęs su kitais dviem 
kunigais atlaikė gedulingas ap
eigas. Apeigų laike žmonių 
prisirinko pilna koplyčia, ofisas 
ir dar dauguma turėjo laukt 
už durų pakol viskas užsibai-

įŠ Kapitalas ir Perviršis $350,000.00

Direktorius, E
Pirmininkas Tarybos, Central 

Terminai National

ADVISOKY KOMITETAS
J. W. EMBREE, ARTHUR MEEKER,

\ ■>

Prezidcątas, Rittenhouse xSc Embrce Co. Prezidentas, Arcady Fanus Milling Co.
H. E. PORONTO, . <

" Trustee, Central Manufacturing District
< x Prezidentas, United States Cold Storage Corporation 

Vice-Prezidentas, The Union Stock Yard & Transit Cųmpany^

Tai yra žmonės; kurie savo didžiausiu teisingumu ir gabumu 
yra augštai iškįlę biznio ir- finansinėse įstaigose. . Jų parama už
tikrina SAUGUMĄ, TVIRTUMA ir PATVARUMĄ, kurie yra 
taip svarbus šiai augančiai apielinkei. THE MIDLAND 
NATIONAL BANK didžiuojasi turėdamas Direktorių Tarybų iš 
taip-žymių žmonių. ' , - ■ ■ ,

šis NAciONALIS BANKAS yra narys FEDERAL RESERVE 
SYSTEM ir yra po JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA. Padarykite šj banką — JŪSŲ BANKU. • Mandagumas, 
saugumas ir asmeninis patarnavimas kiekvienam: ■

The Midland National 
Bank of Chicago

. Archer Avė. prie Sacramento

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 
ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
KAINA TIKTAI ............ $1.25

Mums smagu yra pristatyti mūšų kostumieriams ir drau
gams šioje puikioje apielinkėje, tuos žmones, kurie sudaro musų 
Direktorių4 Tarybą, — ir jų biznio ryšius, — atstovaujančius vie
nas'didžiausių, stipriausių ir galingiausių induštrinių ir finansi
nių ištaigų'Chicagoje. . .

DAVID E. SHĄNAHAN, 
Real Estate ir Bonai 

Essley Machinery Company 
Manufacturing District Bank 
Bank of Chicago '
/ HUBERT S. SILBERMAN,
Prezidentas, S. Silberman and Sons 

CHARLES N. STANTON, 
Prezidentas, Stock Yards National Bank 

V. I. VANICEK,
Banko Vice-Prczidentas h* Kasierius 

JOHN WAJER, 
KontraktoriOs ir -Būdavotojas 

FRANK L. WEBB, 
Prezidentas, The Terminai National 

Bank of Chicago
Veikiantis Vice-Prezidcntas, Central

, Manufacturing District Bank 
FRANK WOZNIAK, 

Real Estate

P/Conrąd
COMMERCIAL FOTOGRAFAS

730 West 62nd Street
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINMIII^

-.i i ■< ... .......................... ..... i minni "ji. ...m.......»>»-*.
/ • - ’ .

J Tautines Kapines išlydėjo 
virš 50-automobilių. Pribuvus 
į vietp buvo nufotografuota 
grabas su dalyviais ir prie duo-

Turtas viršija $2,000,tOO.OO

Šnekant, kad patarnavimas tiek 
graboriaus, tiek kunigų buvęs 
labai geras. Su tuo posakiu aš 
irgi sutinku. —Pijuodetis.

bes arkivyskupas ir dar vienaB 
iš nepažįstamų kunigų pasakė 
pamokslus.

Iš šalies žmones, girdėjau

1OTU FLUOR
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Illinois Vaikas Yra
Sveikiausias

‘•tyJANO mažasis sūnūs Bud kentėjo 
K nuo konstipacijos”. sako Mrs. M. 

Kcillor. 5078 Ėighth Avė.. Maywood. 
Chicago. ‘‘Jis turėjo sunkius laikais 
iki daktaras rekomendavo California Fig 
Syrup ir aš gavau ji dėl Bud. Pirmos 
kelios dozos sureguliavo jo vidurius, 
pastebėtinai padidino jo žvalumą, tarsi 
pridavė jam naujų spėkų,

‘'AŠ nuo to laiko duodavau 
vaikui Fig Syrup laike šalčių ir 
kimų. Jis buvo stebėtina man 
ba: pagelbėjo padaryti jį stiprų berniu
ką kokį matote — galbūt sveikiausį vi
soj musų apielinkėj”.%

Per daugiau kaip penkias dešimt me
tų motinos gyrė California Fig Syrup. 
Žymiausi gydytojai pataria jį duoti tu
rintiems aitrumą. galvos skaudėjimą, 
užkietėjimą vaikams, arba kad palaikyti 
vidurius atdarus laike šalčių ir vaikų 
ligų. Vaikai mėgsta jo tirštą vaisių 
skonį. Jis sutvarko ir sustiprina silp
nus vidurius: padeda užauginti vaikus 
tvirtus.

Žiūrėkite vardo California kada per
kate. Tai pažymi tikrąjį.

mano 
pakri- 
pagel-

CAOFORNIA:
FrtMBYlVIJTP
LAX ATI VE-TONIC for CHILDREN

Lietuvių 
Valanda 
Iš radio stoties WCFL 
970 kyl. kas nedėldie- 
nj nuo 1 vaL iki 2 

valandai po pietų.

Negirdėtai žemos kai
nos ant radios

Philco Phonografas ir 
dio krūvoje už

$99.50

Ra-

Ahvater Kant Radio ir Pho
nografas krūvoje už 

$99.50
Majcstic Radio ir Phonogra- 

fas krūvoje už 

$99.50
Day Fan General Motors 

Radio ir PhoncJgrafas

$99.50
1931 Brunswick Radio

$99.50
1931 Zenith Radio už

$99.50
1931 RCA Radiola už

$99.50
Baby Grand Radios po

$36.00
Duodame ant lengvų išmo
kėjimų, taip, kad kiekvie
nas gali be jokio vargo pas 

mus radio įsigyti.

Šių metų naujasis Chevrolet Six sedanas, didesnis, gražesnis ir žymiai pagerintas, palyginant su pereitų metų karais, 
nors ir anieji pasižymėjimo savo gerumu. Nežiūrint daugelio pagerinimų, jų kainos tapo numažintos'— nuo $20 iki 
$40. Naujuosius karus galima matyti dabar einančioj automobilių parodoj Coliseume, arba pas visus Chevrolet pardavėjus.

Naujas Chevrolet Six Dviejų Durų Sedanas
. 4 . ’. I

Kuomet Patarnauja 
GRABORIUS EUDEIKISDar apie Tautiškų 

Kunigų Teismus
-------—

Apie teisėjo spręndimus aš 
nekalbėsiu, nes tame reikale ra
šo mano draugai reporteriai — 
Pustapėdis ■ Senas Petras — 
Pasaulio Vergas ir kiti.

Aš mėginsiu pažiūrėti, bei 
praskleist drobulę ir skaityto
jams parodyt kitą pusę los Vi
sos tautiškų kunigų mali-ma- 
lienės.

Vienatinė Tautiška Katalikų 
bažnyčia, kuri randami prie 35 
ir Union gatvių, yra žinoma 
kaipo tokia' nuo mirties 'vysku
po Mickevičiaus. Mirus vysk. 
Mickevičiui daugiausiai šventi
no į kunigus (lietuvius) arki
vyskupas Carfora, Villate, ar
ba Lloyd.

Nei Carfora nei Villate ' ar
ba Lloyd savo bažnyčių netu
rėjo ir neturi. Jie prišventino 

‘.kunigų, betzjiems vietų nėra; 
kas daryti? Iškeptas kunigu ir 
jaučiasi kaipo toksai, na ir po 
šimts pypkių koks gali būti ku
nigas, jeigu neturi bažnyčios; 
nejaugi laikysi “mišias” bedrui- 
my arba beizmonte, kur. prie 
pečiaus. Kokiu nors budu rei
kia gauti bažnyčia, kad tu nors 
galą gauk, bet reikia. Statyt 
naują nėra iš ko. Pinigai ne* 
plaukia, pasekėjų nėra; o ir jei
gu randasi, tai jau ir tie “ne- 
tokie kokie turėtų būt” — ne- 
paklusnųs-^neduosnųs ir kar
tais mano, kad jie lygus su ku
nigu !

Dabar aišku, kad nėra baž
nyčios. Vyskupai,- na tegu jie 
bus ir arkivyskupai arba ir 
kardinolai; ant galo, kas iš to, 
kad titulas, pasak Hayvvood’o, 
“neužmoka burdo” — neduoda 
pragyvenimo. Jie turi galią “mo
kinti, įšventinti” arba trum
piau sakant dirbti, kunigus. Jei
gu žmogus gabesnis, tai už 
$200.00 ir kunigas.

Dabar frakcijos: Carfora — 
(vadinasi) Seno Rymo kata
likas — jis berods yra įšven
tinęs į kunigus P. P. Zalink, 
P. P. Zelink, P. P. Zalinkevi- 
čių vėliau Villate įšventino 
į pralotus Liukų, Baršį ir “a. 
a. Vėtyklos” leidėją, • ir keletą 
kitų. Nuo- a. a. Mickevičiaus 
laikų pasilikę X. Žukauskas, A. 
Mikalauskas ir Geniotis — da
bartinis arkivyskupas. Apie šią 
ypatą pasakojama šitokių daly
kų: Jį įšventino Mičkevičius. 
Jis klebonavo Bostone. Mažai 
algos ir nesugabus darbe, pri
verstas j ieškoti ko kito. Kokiu 
tai budu gavo pas Metodistus 
pryčeriu. Pasakoja', kada jam 
buvo pranešta, kad Geniotis ga
li eiti į Metodistų bažnyčią, — 
jis pasiėmė su 
kataliko kunigo 
rengėsi “mišias” 
distai _ pamatė, 
trūksta pažinties, leido jį į mo
kyklą. Kiek pabuvojęs ant vie
tos tapo perkeltas į Chicagą, 
čia jis lankė universitetą' ga
na ilgą laiką. 'Metodistai čia 
nužiūrėjo, kad jis yra 
slow”, atsisakė jį šelpti, bet 
jis “mokslo” daugiau turėda
mas už kitus musų Tautiškus 
kunigus, nenorėjo pasilikti 
liniu, paprastu kunigu. Jis 
vėl pereina į katalikus ir 
pasidaro kokiu tai budu 
ne kunigu, bet net arkivysku
pu ir whoopee! Jis turi galią, 
na ir kas jam užgins.

Vyskupas Villate taip pat 
Seno Rymo Katalikų — (bu
vęs Romos Kataliku) pabuvo
jęs Amerikoje — dėl ko tai 
išvyko į Franci ją ir ten atgal 
grįžo į Rymo kataliką. Porą 
mėtų atgal pasimirė.

■Lloyd yra' Amerikos katali
kų Vyskupas.

Dabar delko jie pešasi: Car
fora — Seno Rymo Katalikas. 
Geniotis, — jis negali būt se
no Rymo, nes tą vietą užima 
Carfora. “Lietuvių Katalikas?” 
Berods 
poravęs tokiu vardu savo baž-

pats. Jis 
užleidęs, 
indusu.
bažnyčią

net 
kad

ap- 
kle-

nyčią, kurios jis yra pirminin
ku. “Lietuvių Tautos Bažny
čia” yra Mickevičiaus paliki
mas. Tiesa, Geniotis sakosi esąs 
katalikas, bet koks? Keletą me
tų atgal man teko girdėti jo 
“pamokslą”, kuriame jis mėgi
no įrodyti, kad indusai ir lie
tuviai tai yra tas 
ir buvo “peisus” 
daugiau atrodyti

Kada Tautišką
leido vyskupas Mickevičius, 
bonystė teko X. Žukauskui, ku
ris dabar irgi yra vyskupu 
Philadelphijoje. žmonės-parąpi- 
jonai pabųVę su kunigu kiek 
laiko, užsimanė permainos.

Vieton kun. X. Žukausko 
tampa klebonu P. P. Zalink, ir 
vėl čia nepasitenkinimas ir vėl 
permaina. Nusibosta Carforos 
kunigai, “komitetai” pasikvie
čia kun. Tautą (dabar daktarą 
dentistą, metęs kunigystę) vy
skupo Griteųo frakcijos; ir tas 
neilgai buvo. Ką tu darysi, kad 
žmonės čia nenori duoti kuni
gui giliuoti. St. Linkus iš ant
ro karto dabar klebonauja. Vie
ną kartą žmonės jį prašalino, 
o kitą kartą jį atgal pasiėmė. 
Kun. P. P. Zalink buvęs *— kle
bonavęs, vėl norėtų grįžt, bet' 
Carfora nepriima. Tadą Zalink 
eina pas Geniotį ir jau kaipo 
su “lietuvių” arkivyskupu at
imt lietuvių Tautišką bažnyčią 
nuo 'italų vyskupo. Su savim 
daY pasiima “didžiausią para
pijos pirmininką” p. Juozą Na-, 
krošių, bet gaila, kad tas žmo
gus visai “negramatnas” jokioj 
kalboj. Tai dabar ir kįlo intry- 
gos ir atsidūrė jie visi teisme.

Prie reikalo bus galima dau
giau pasakyti.

Buvęs Kunigas.
-------------------- tr—

Brighton Park

tekantieji likosi valdyba: 
Matthevv Wabol, Pres.; V. Ba-‘ 
liūnas, Vice-Pros.; Anthony 
Naugzemis, Sec’y.; K. Pakeltis, 
Fin. Sec’y.; B. R. Pietktewicz, 
Treasurer.

Po rinkimo valdybos nariai 
nutarė, kad kliubas padarytų 
balių arba vakarėlį ir visi vien-, 
balsiai nutarė, kad butų ba
lius ir kad nariai butų Įeidami 
per “iMcmbership Card” veltui. 
Nutarimas buvo priimtas ir 
kliubiečiai yra kviesti atsilan
kyti su savo draugais ir drau
gėmis ir galėsime pasilinksmin
ti šiame vakare, Vasario 7, 1931, 
G'ramanto salėje, 7tą valandą 
vakare.

Taipgi valdyba, praneša, kad 
tie nariai, kurie neturi “Mem- 
bership Ca’rd” galėg gauti su
sirinkimo vakare, kuris įvyk
sta vasario 5, 1931, Graman- 
to salėje, 45*35 So. Rockwell 
St. Lietuviai, kurie dar nėra 
nariai, galės tą vakarą atsilan
kyti ir prisirašyti kliubon.

Valdyba. '

Naujoje vietoje

savim altorių, 
rubus ir jau 
laikyti. Meto- 
kad jam dar

Lithuanian ’Republican Club 
of Bright°n Park laikė metinį 
susirinkimą Gramonto salėje, 
4535 So. Rockwell St. ir visi 
vienbalsiai nutarė, kad butų se
na valdyba ant ateinančių me- 
tų. (

Lietuvių ' Politikės Organizaci
jos Cook Apskrity susirinkimas 

šios organizacijos eilinis su
sirinkimas įvyko naujoje vie
toje, tai yra Lietuvių Audito
rijoj, pereitą- 'pirmadienį, sau
sio 26 d. Vieta perkeista dėl
to, kad organizacijos nariams 
tapo pranešta, kad Ažuko sve
tainė bus užimta. Matyt, kad 
keli organizacijos nariai dėl sa
votiškų išrokavimų sumanė at
skilti, tuomi nukrypdami nuo 
tos organizacijos svarbiausio 
tikslo— Chicagos lietuvius jung
ti ir vienyti politikos reikaluo
se,, kadangi lietuviai gali tik 
tada ko nors atsiekti,/kada jie 
mokės laikytis vienybės. Tačiau 
didžioji didžiumą narių supras 
to vienybės reikalą ir pereitą 
pirmadieni prisirinko su virš 
100 narių. '

Prieš susirinkimą atidarant 
buvo gražios; muzikos programė- 
lis. Wixi. Dambrauskas pasis-

tengė pakviesti muzikantus ir 
prižadėjo, kad ir ateityje su-, 
sirinkimams bus parūpinama 
programėlės. .

Adv.*R. Vasalle atidarė susi
rinkimą. Sekretorius Jos. Se
reika perskaitė pereito susirin
kimo protokolą, kurs čia pat 
tapo priimtas. Tada pirmininkas 
pakvietė Dr. Graičiuną pakal
bėti susirinkimui, ir daktaras 
savo gražioj prakalboj pagyrė 
jaunus lietuvius, kurie šį nau
dingą darbą pradėjo, ir pats 
prižadėjo jų darbą remt kiek 
tik išgalėdamas.

t

Toliau buvo nutarta pakvies
ti visų frakcijų atstovus kal
bėti sekančiam susirinkimui, 
kurs įvyks pirmadienį, vas. 2 
d., 1931 m. Lietuviu Auditori
joj, 8 vai. vakaro.

Susirinkimas taip gi endor- 
savo Adv. J. Mockų į aldermo- 
nus, kurs kandidatuoja 11 var
de. Endorsavo dėlto, kad p. 
Mockus yra lietuvis ir kad lie
tuviai turi remti verčiau savuo
sius.

Trumpai pakalbėjo Adv. Olis, 
Ižd. Voidatas, p. Valentinas, 
p. Stulpinas, p. Norkus, p. No- 
vakauskas ir kiti kliubo nariai.

Susirinkimas pasibaigė labai 
geru upu ir visi nariai prisiža
dėjo atsivesti naujų narių į at
einantį susirinkimą. —Rep.

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

Musų graboriškas ’ patarnavimas yra nebrangus.

F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 ir 1742
- ‘ SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue • 

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS 

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
Auburn Avenue z Tel. Boulevard 32013201

BIZNIERIAMS

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DUOKITE JUSI) VAIKUI ŠIĄ PROGĄ/
‘too

kun. Baršys yra įkor

... $10
$ 8

ei- 
čia 
jau 
jau

Vardas t,.......
• Adresas .........

Vaiko amžius

Mes* pristatysime į jūsų namus 
naują Grand Pianą dešimčiai 
savaičių' už $30 — arba Gable 
Grojiklį už $18. Jūsų vaikas 
gaus dešimtį muzikos lekcijų

Garsinkitės “N-nose”

kokį jus patys pasirinksite—-mo
kytojas ateis į jūsų namus. 1 
Jeigu jus nusitartume! pirkti vė
liau, visi $30 — ar $18 
kredituoti prie pirkimo kainos,

Chicago, UI

*?P^w
!$»lx

Dykai Muzikos Lekcijos 
Naujas Pianas Išbandymui

Naujas Grand 
$2 į savaitę rendos per 

|0 /savaičių ...i.... $2() 
Atvežimas   ........  >$ 10

AT 1 M ! • 1 A • Viso JUS MOKATE $30DYKAI pas bile kurj mokytoją, p . . Grniiklk 
IrnL-i iiis nnfvfl nnsirinksifp—inin- V.. VrlVjllVliM

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės

v Pasveikinimai, etc.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3417-21 S. Halsted St.
Tcl. Boulcvard 4705 

Chicago, III.

(Pilna kombinacija Piano 
ir Grojiklio) 

5 $1 į savaitę rendos per
io savaičių ..............c:;

bllS Atvežimas

' VISO JUS MOKATE $18 
JUMS NėRA JOKIOS PAREIGOS PIRKtl * 

Prisiųskite kuponą dėl smulkesnių žinių t 
F. DAUSONAS

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš- 

4kais antgalviais/' ■

‘^Piano ~Coiripany
301 South Waba»h Avė., kampas Jackton 

Meldžiu man prisiųsti smulkias žinias apie jūsų pbn?
...................... .................!...;.............. .

(į^J) o
* ' ' ’ . . I » ’•.

1739 South Halsted Street,

MM.

,h...



■g
■ . ....................... . ......y.mii Hm u aii—i ........ ....... f m ii

Benediktas Karolis Alsimantas

PRIE LIETUVYBĖS PROBLEMOS 
PIETINĖJE AMERIKOJE

Pav.

dengdami kuKutinių organiza
cijų vardais/ . < .
- Dabar mums paskirti švie 
tėjais kunigai— inkvizicijų ir 
Lietuvos lenkinimo apaštalai!

Tokia griežtą jjUtu- 
vių visuomenei nėra sveįką: jį 
stipriną ir didiną komunistė 
nių pritarėjų skaičių, ji kejia 
neapykantą susipratusiuose lie* 
tuviuose prieš tuos, kurie ma
no, kad vergiški yątifcąpo 
agentai gali kultūriniai |r tau
tiniai sucementuot lietuvišką 
elementą. \

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

Kada j čia atvyksta komu
nistiški' gastrolieriai, tai jų da
vatkos gauna įsakymą jį uoste 
sutikti. O kunigo Jhnilionio 
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 z 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' 
trėpnas kunigas ugdins lietu
vystę, kultūrą ir brolybę. Ne
jaugi didvyrių žeme negali at
siust mums nė vieno 
valstybinio vyro?! • I

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

Baigdamas šj rasinei; norė
čiau išreikšti pageidavimą, kad 
savo šalies ir savo piliečių ger- 
bųviu 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

KonsUpaclia ir pakriko inkstai Icidila kū
nui sugerti nuodus, kas pagimdo inkstų ar 
puslSs įdegimą, virlklmmo palalkimus, su- 
rugusiue vidurius, aitrumą, galvos ekaudOįl- 
mą, vem|mą, nerviškumą, bemieges naktis., 
netekimą nervinio ir ntuskulinlo stiprumo ir 
abelną menką sveikatą.

Nuga-Tone sureguliuoja vidurius ir nu
gali konsUpaclją, tuo išvalydamas kraują 
nuo ligas gimdančių nuodu. Jie priduo
da naują gaivumą ir jėgas visiems orga
nams ir funkcijoms, suteikia poilsingą, at
gaivinantį miegą ir priduoda naują smagumą 
gyvenimui. •

8us galite gauti Nuga Tone bilo kurioj 
ekoj. Jeigu, jūsų aptieklninkae neturi 
Jų. paprašykit ji uisakytl jų iš savo dua- 

bėrio.
(Apgarsinimas)

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 kąsnį nuo 
savo išbadėjusios burnos, jie 
randa galimybės jau ir dabar 
pav., iš vieųos Argentinos, bent 
po keljs šimtus tūkstančių litų 
kas mėnesis saviems Lietuvon 
pasiųsti. Tas pasiuntimas 
greit pasidvigųbintų ir pasitr/- 
gubintų; jeigu savo piliečius iš 
Lietuvos į čia išleidusi 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
lima. ; Man prisimena ktf r tai 
skaitytas premjeravimo laikais 
padarytosf 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 tdri 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 
ištantėjimo 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^-^jkotarpyje..,.

Nesenai buvo tas ląikas, 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-

Apiunkintas atkėtavinuM
Nors stambioji Pietų Ameri

kos speųde savo edįtorialuose 
nuolatos tvirtina, kad naujos 
šąjys, tipripjios milžinįškus der- 

ir neapgyventos žemės 
plotus, jeigu nori prosperudt, 
privalo, patraukti iš Europos 
kuoskaitligiausi imigrantų kon- 
tingentfj.

Bet tuom paMu laiku, dėlei 
politinių perturbacijib uoliai 
praėjėjo klasifikuot imigrantus, 
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 ž pezų—75 pezus!

Iš antros pusės, laivų ben
drovės neduoda agentams nuo
laidos ir laivakorčių . pirkėjai 
turi mokėt pįlną 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 L

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

ta įtaka ilgam pasilieka, 
neseniai man teko dalyvauti 
Lietuvos žydų draugijos pikni
ke Olivos pakrantėse. Nekurie 
jaunuoliai jau gerai ispaniškai 
kalba, bet “liudymas” leidi
mas”, “daboklė” ir “ponas vir
šininkas” vis dar lietuviškai pa
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, įcad pažymėt, kaip 
greit emigrantas užmiršta žo
džius, kuriais savo šalyje da
lykus vadino. Tai apsireiškia 
visų tautų eiliniuose emigran
tuose.

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

—Musų ponas yra huiz (juez 
—teisėjas), o senora profesorei. 
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, fedingas, papas, easeitę 
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. Penkias1 ken- 
sinas išdirbau ir gavau špendi- 
do. Dabar dirba tik albaniliai, 
karpenterai ir peonai. Pedro 
nuėjo Į seguro—vis ‘gauna pu- 
čerai.

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

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

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

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

trum- rimto

v

Amerikos

DiapepsiN

namelio 
raidėm

sakoma 
žodžiu

Kushl<

Kuomete Lietu- 
stotis at- 
rusicizmo

Albany Park Motor Saleą, Desplalnes Motor Salei, „T DeąFlalneą, IHinole. k 
DesPlalnta Valler Motors, 

I^mont, ĮUlnois.

■ esi

(Tęsinys)
Tūli lietuviai perša žmonėms 

žemes Mendosa provincijoje. 
Bvt ten beveik visi verčiasi tik 
vynuogių ūkiais, o tokiam 
ukiui įsisteigti reikalinga daug 
pinigų. Ten yra ir niekam ne
vertų žemės plotų, kuriuos 
agentai gauna po 50 centavų už 
hektarą, o bando pardavinėt po 
50 pezų už hektarą, duodami 
“išsimokėjimui”. 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 šarančiai 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 Chacoprb- 
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 
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. Tr 
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 kokį tūkstantį pezų pa
našesnio namelio pasistatymui. 
Valentui 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- 
rrtingas 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

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

Bet kuomet North
lietuvaitė pasakoja, kad jos 
sūnus “Džianukas išrunija ant 
stryto 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 ir 

gyventojų kalbas.

GIRTA DAKTARĄ NE
VIRŠKINIMO SKAUS

- MAMS'IŠNYKUS.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvšjų atvejais 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 laikraštį. Tokia ddvana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikrattis

“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 pinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasl- 
, rengimo. .

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

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščioI *

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ųkininkuį” 
50 centų ir savo giminių 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 išsiraš;
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 do.

AtsižvelgKite į Šias Nepalyginamas 
Chevrolet Vertybes

■<■11 II ■ 

■»iwįl

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

*510 *535
*475

Th*
Phaeton . <

The
Roadster ,

Sport Roadster $ K 
ttdfth rumble seat ♦. *

^.....,.....•545'
Special 
Sedan

Special»quipmentextra. ĄUpricesf.o. b. Flint, Michigan

Standard
Coupe

Standard Five- $ B? B?
Window Coupe * • . .

Sport Coupe $ K fif
teith rumble seat • • .

*635Standard 
Sedan . . •

. *650

■ ■

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 K ir 
Pietų Amerikos lietuvių, visuo
menės veikėjų ir abelnai tarpe 
gyventojų.

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

Tokis “kontaktas” neduoda 
naudos nė Lietuvai, nū Pietų 
Amerikos lietuvių visuomenei. 
Jis tik blėdį neša abiem pu
sėm, izoliuoja geriausj elemen-

Pirm negu investuoti jūsų pinigus į naują au
tomobilių, jums pilniausia apsimokės pirmiau- 
s ja iš|irt| ką Chevrolet turi jums pasiūlyti.

• I * .. • ' A

Kiekvienas ,iš devynių naujų modelių yra 
puikus karas—perdėm kokybės produktas. 
Kiekvienas yra papuoštas, pabūdavotas, baig
tai ir įrengtas sulig standardftis, kuria yra vi
siškai -nauji žemių kainų automobilių srity. 
Betgi Chevrolet nupigintos- kainos yra netik 
žemiausios Chevrolet istorijoj, bet yra tarp pa
čių žemiausių šiandieniniame automobilių 
markele.

• i .

Ąleikite. Pamatykite- naująjį ' Chevrplęt Six. 
PasįvąšiįėkHe juo, Peržiūrėkite kainas 7 ir
jus supraste kodėl jis yra vadinamas Pidžiąja 
Amerikos Vertybe,

Front Vietc of Chevrolet Sport Modcl

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 <jię ne
užmiršta atsidėkoti savo gim
tinei šaliai už .tai, už ką kiek
vienas jaunuolis turi atsidė- 
kuoti savo motinai, — to ge
riausias darodymas yra. tame,

z “t?er septynias metus aš be* poįiovos 
bandžiau vaistus tikėdamosi gaifti pagel
bės nuo nevirškinimo”, sako Mrs. Grace 
Wheelea 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 į kelis mė
nesius ir jaučiuos puikiąi. Beveik nie
kas man nekenkia. Jeigu kas pradeda 
kenkti, Diapepsin tabletė pataiso mane 
už minutės laiko.

“Mano daktaras įsakė man, imti šias 
pastebėtinas tabletes ir aš tikrai dėkuojii 
jam už šį patarimą. Jos yra kaip sal
dainiai valgyti; bet jos veikia1 geriau 
kaip visi k.iti vaistai kokius aš galėjau 
rasti”? -

Per daugelį metų žymiausi gydytoja 
pataria Pape’a Diapepsin. Visos aptje- 
kos pardav|nėja patogias dėžutes. Gau
kit vieną ir sekamą kartą zkai širdie? de
ginimas, galvos skaudėjimas ar vėmimas 
užeis, nuraminkite savo pilvą ir padary
kite virškinimą pilną su vienJ 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.

Argo, nąnoųi,

• ; • Chlcago, .Illinois, . . 
Baumann Chevrolet Salei,

, t CtUey'.brother*,/ 
10524 S. Mlchlgąn Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Clar&e-Hulett Chevrolet Ujo., 

Mldlotliįan, Illinois.
Clarh-Maple Motor Sata,

1

|QuickRelieffor Stomach Uis

ATLANKYKIT ARČIAUSI CHEVROLET VERTELGĄ
. '.  ■ ' • " _ t. r_, _

. Nieburger Chevrolet Co.,
7744 Stoney Island Avenue,

Chevrolet, 
lengo. Ave«, 
IJUnols. 
rolet Sales, 
oądway 

. ..cgfo, IIUnplB. 
Lcwls Auto 8ale«,

McĮneriįev Motor Co., 37|5 N. Cicero Avenue, 
Chlcago, Ultaois. 

McManus Motor. Sales, 
6711 S. Vestom Avenue, 

Chloago, UUnolo.
Milwai|keo Avenue Motors, 
2504 Milvvaukee Avenue, 

Chlcago, Illinois. 
» Murray ■ Service & Motor, 

. . 652 Madlson ■ Street, 
Oak Forh, Įtllpols. 

Nelson Chevrolet Sales, 
2840 N. Clark Street, 

™ UUnols.
Nlckey Chevrolet Sales, Ine.

TAIPGI PARDAVĖJAI CĮIEVROĮ-ET ŠEŠIŲ CILINDERIŲ TROKŲ, :

Clievroiet Co.,

KImvvood Parir Motor Sales,

*

„Chevrolet ’ SsAes, 
2482-40 S. Avenue, 
”■ 'umS/Hia’*"7'

■ Cicero, lUinols.

x Čhlcago, IlUnoia.
Kay --O’Connell Motor Co., 
4625 W. Madkon Street, 

Chleaso, lUlSols.
A, J. Oostorbeek Motor Co., 

7541 8. HaUted Street, 
Chlcago.' Illinois.

Orine & Sheets Motor Co.. 
6522 Cottare Grove Avenue, 

Chleago, Illinois.
Kldęeway Motor Sales, 

Lansing, Illinois,
Roosevelt Motor Sales Co., 

3888 Roosevelt Road, 
Chlcago, Illinois.

Ross Chevrolet Sales, Yno., 
1832 Irvtng Park Blvd., 

Chlcago, Illinois.
Scluiller.llafner Chevrolet, 
4741 Cottoge Grove Avė., 

Chlcago, Illinois.
8eip Chevrolet Sales, 

8622 Commerclal Avė., 
Chlcago, Illinois.

$335 iki $695, f. o. b. Flint,.. Micbigan

Snperlpr Motor Sales, Ine., 
6048 8. Halsted Street, 

Chlcago, Illinois, 
Trl-Clty Motor Co., 

Park Kldge, Illinois.
Uplown Motors Corp., 

4880 Broadver, 
Chlcago, Illinois.

Vanderploer & Keltveld, ' 
South Holland, Illinois. 
Wcscott-8chonlau, Ine., 
1845 Chlcago Avenue, 

Evanston, Illinois.
IVest Auto Sales, Ino., 

511 8. 5th Avenue, 
Maywood, Illinois.
Witto Motor Sales, 

402-6 Weet«ro Avenue, 
Bllie Island, Illinois. 
Yanson Chevrolet Co.. 

Chlcafo Udgbto, IHlnois.
Young & Hoffman Chevrolet, 

0220 8. Ashland Avė., 
Chlcago, Illinois.

G. W. Zunder Motor Hales, 
Arlingtou Hclgbto, UI.
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GARSINKITĖS "NAUJIENOSE

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija į Lietuvą
musų

BIRŽELIO

KOTTERDAM

IBY WĘSTPHAL

socctss

FFANY

tAWYER

Iš Liet. Advokatų Są
jungos susirinkimo

bECIDEB 
TO 0ECOME

Linijos 
laivu

EDUCATED 
IN PUBLIC 
’SCHOOLS

Iš New Yorko 
j Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

išpildymas
specialybe

Archer Avė
Lafayette 1155

4193
Tel.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

BORN - 
N6W YORK

CITY
1390

Tai prmutine 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

Adresuosit Marvel 
106 Marvel Buijding,

nevisi
—Rep. V

J. MACKIEWICH
MORTGAGE .BANKER 

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

ATSIKRATY
KITE JO!

SKAUDANTI 
GERKLĖ YRA

PAVOJUS. .

Englevvood 
64-th ir 
“Birutes” 

Pradžia $ vai. 
žinia

Pustapėdžio ir Pilna 
pėdžio ginčas 3 sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite 

Naujienų ofisas "atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE COMPANY

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

bagažais. . Klaipėdoje pasitiks 
sutyarkys kelio-

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

501 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St. 

Tel. Republic 8899 •

APDRAUDA. PASKOLOS 
PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

grapuaTed
EROM AMHERST 

COLLtGE

Tarp Chicagos 
Lietuvių

iqio 
HEARKENED TO 
THE CALL OF 

THE STA6E

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

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
TeL Grovebill 1038

BAGDONAS BROS.
EURNITURE 3 PIANO MOVING 

Local 55 Lonį Distance Removal 
3Z44 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 32-39

THE BRIDGEPORT
- CLOTHING CO.

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

Tel. Boulcvard 1162

IATER MO/IB 
CONTRACT 
-\NENTTO 
H0UYW0dD

• “Naujienų” skaitytojams, be 
abejo, teko pastebėti, jog “N- 
nų” nūm. 16-me, Pilnapėdis i- 
taria Pustapėdj, kuns dažnai 
rašinėja i “N-nas” įvairias ko
respondencijas bei žinutes, kad 
pastarasis neteisingai • aprašęs

Malonėkite paais 
kinti!

Kun. Linkaus byla 
neišmesta

Bilionai Liliputų Jūsų 
Patarnavimui

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus

3700 S. Spaulding Ave<
Tel. Lafayette 25 8$

Savas Pas Savą
— sako biznieriai

APPEARING 
IN SEVERAI.

MlNOR 
RČLES

Bulgariška žolių Arbata
. Saugokitės tų šalčio ligos perui

Išgerkit puoduką Bulgariškos Žolių 
Arbatos šįvakar. s

Jų - riebi ^sunka šubudavoja jėgą ir 
pasipriešinimą jūsų kraujyje ir pagelbs-/ 
ti išvalyti jūsų sistemą nuo nuodų. 
Šildo sustingusį kraują, padidina cirku
liaciją ir priduoda, naują gyvenimą.

Bulgariški Žolių Arbata yra pardavi
nėjama aptiėkininkų visur už 35 
$1.25, arba per pastą didelio šeimininio 
didumo už $1.25 
Product Co., 
Pittsburgb, Pa.

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai 
“Vienybė” ir “Amerikos Lietuvis”, — i 
vpn kokia kada yra buvus.v Patyrę laikraštininkų palydovai prašalyš visus 
rūpesčius-; kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. .7' * * 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis 
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų. — Užsisakykitį kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsikreipti prie Naujienų, kad

......................................... auti per-
; vakaro. •/

——

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

W. J. KAREIVA
Green Valley Products t 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą

4644 S. Paulina St.
TeL Boulevard 1389

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

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.

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

^Pereitą šeštadienį, sausio 24 
d., Lhicago Bar Association rū
muose, Lietuvių Advokatų Są
junga, >kuri angliškai vadinasi 
American Lithūaniah Lawyers 
Assocation, laike. , susirinkimą. * -b
Susirinkime buvo- išrinkta val
dyba, į kurią įėjo šie advoka
tai: Olis, pirm.; žiūrįs, pirmas 
vięe-pirm.; šlakis, antras vice- 
pirm.; Mockus, trečias vice- 
pirm;; Grisius, . sekretorius;- 
Ęorden (Bagdžiunas), kasie- 
rius.; Grigaliūnas, sergeant at 
arins,

šiame susirinkime j Advo
katų- Sąjungą įstojo šie jauni 
•advokatai: P. Adomaitis, R. 
Vasalle ir -Dubiske.

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 į Republikonų ir de
mokratų partijų centro valdy
bas Chicagoje ir reikąlaiiti, 
kad butų priimti du lietuviai 
advokatai į kiekvieną partiją 
kandidatais i teisėjus ateinan
čiuose rinkimuose,. < Demokratų 
tikietui siūloma adv. Grigalis

PETERBARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

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

nebuvo 
daug girdėti apie lietuvių 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

pėdis, nW, rašo, kad tame kon
certe Vyr Kvartetas dainavęs 
dainą—“Virė „ boba kukulius”. 
Gi Pilnapėdis sako, kad jokis 
kvartetas apie jokius- kukulius 
nedainavęs, ir priduria: “Tur
būt Pustapėdis nebuvo Savitar
pinės Draugijos koncerte, o -jei 
buvo, tai miegojo’.

Dabar, Pustapėdis atsikirs
damas Pilnapėdžiui už įtarimą 
jį miegojime laike koncerto, sa
ko: “Pilnapėdis' esi arba čigo
nas arba moteris”. Ir dar be to 
įtaria Pilnapedį miegojime, sa
kydamas : “Tamsta 
pats miegojai, o ant manęs vi- 
są^bčdą 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 nė.

Apkaltinimas Pustapėdžiui. 
yra gana sunkus. Nors pats 
dalykas dėl kurio kilo ginčas 
neturi dideles svarbos, tačiau 
jis iškelia kitą daug svarbesnį 
klausimą, būtent, jeigu Pusta
pėdis nebuvo minimame kon
certe ir negirdėjo programo, 
tai jis neturėjo moralės teisės 
apie jį, rašyti nei ginčytis su 
Pilnapėdžiu. ' Antra, jeigu jis 
nebūdamas koncerte ar negir
dėdamas programo rašė aukš
čiau minimą, žinią, tai jis ga
lėjo ir visas kitas žinias, iki 
šiol' rašytas, parašyti būdamas 
namie ir kur kitur. Ir trecia, 
kaip mes žiūrėkime į Pustapė
džio žinias ateity?

Iš kitos pusės žiūrint, jeigu, 
ką Pustapėdis rašė yra teisin
ga, tai kur save pasistato ta- 
da Pilnapėdis I 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 visą 
koncerto programą? Jie galėtų 
būti šio ginčo jury-teisėjai ir 
išneštų nuosprendį tam, kuris 
bando neteisingai informuoti

“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
delė klaida padaryta, kad ne
buvo rūpinamasi palaikymu sa
vo darbininkiškos dailės. Už
taigi ir musų laisvas gyveni
mas buvo pradėjęs eiti že
myn”...

Kai.deJ “darbininkiškos dai
lės”, tai aš maniau, 'kad 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 
daūg ginčų dėl “darbininkiš
kos dailės” ir buvo norima ją 
įzoliuoti 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 n.e? v •

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

Man skaitant Seno giesmi
ninko “linksmą žinią”, kąip ma
tote, daug neaįškumų 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-

...
j uodvieju, be abejo, yra; kalti 
njnkas.—Nebuvęs koncerte.

DALENO APTIEKA
Receptą

^KAUDANTI ilgesnį laiką ger
klėj yra pavojus sveikatai. Var

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

Severą’s "

fui...adv., BordeiT
4) Remti' adv. Mockaus kandi
datūrą į/’aldėrmonus JI warde 
(Bridgeporto .kolbnijoj.)

Iki šio laiko, rodos

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

P. Conrad
COMMERCIAL fotografas 

730' West 62nd Street

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

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St į.
T<1 Yaąfe 0145 .

6,1931
TTollandu
Amerikos

("Gu.’Ziuerio Kelionėse” Jo-
• natban Sušilt tašo apie Lili

putus, kaipo rasę žmonių tik
tai šeįių colių augštumo).

DVIDEŠIMT KKTVRIAS valandas I dienu 
bvKitliniui mnftos. vieihitf-s elektros ener- 

ios beghicjn I visas puses, mylias neSdamos 
Just) bnlsa telefono vielomis. Jos yra kaip 
mHioiiai Liliputi) ntidtiul dirbančiu K a <1 
Perduoti Ž i nl U . NenuvarastanMos. 
nepulsuiičlos oro or. lulko, Jos visados stovi 
unt sunc.vbos laukdamos pakėlimo jūsų tele
fono rceel verto... ženklo, kad atsirado rei
kalingas atlikti darbas — perduoti 
žinia.

Miliūnų dolerių dirbtuvės Ir Įrengimas su
daro kelius, kurie' nešu iusų balsų. Už 
tų dirbtuvių ir tų nematomų Liliputų yra 
žmonių jėga, kuri sukuria tas dirbtuves ir 
tvarko jų veikimų. Arti 30,000 vyrų ir 
moterų dirbu Illinois Bell Telcplionc organl- 
zaeijoj. 4u.|ų tikslas yra pagelbėti jums kal
bėtis Aiškiai, greitai ir pigiai su bllc kuo. bile 
kur ir bile kokiu laiku. įmonių ir elektros 
jėgos yra subendrintos su milžiniškais įren
gimais telefonų sistemos, kad duoti dau
ginusia telefono patarnavimo, Ir geriausi, už 
mažiausius galimus kaštus prisilaikant fi
nansinio saugumo.

Birutės” šokiai ši 
vakarą * ,

Kairi Būti Be .Darbo? 
IŠMOKITE SIUVAMOS ‘ MAštNOS OPE- 
RAVJMĄ. Pulkus Darbas Del Moterį].
Ima tik trumpą laiką 
ISipoktL Gerai < moka. 
Praktiškos pamokos. 
Mes. padedam gauti dar- 
bą. Atsišaukite tuojaus. a ■ -Žr |A 
Pigiau- su Šiuo skelbimu A \

Jos. F. - Kasnlcka, 
Prlncipalas

MASTER SGHOOL ,
100 N. STATE ST., 10TH FLOOR

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

’ M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
. namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

mito sugryžimui 
. Kreipkitės ypatiškai arba laišku

Chicago, III
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Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 

, ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
! KAINA TIKTAI ........... $1.25

STAR DUST rCopyrlght Midwe»t Fėature Service

ANTISEPSOL

- '• '-'"i \
V ?• • . f.'-

NOW WITH 
STAHL STliDIOe 
PLAYS IN-VJHEN 
VJE TWENTY 

ONE *
IS MARR1EO
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Editor P. GRIGAITIS

by
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Sabscription Rate j:
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Naujienos eina kasdien. Hskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujiena” Bendro
vė, 1739 So. Halsted St.» Chicago, III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kalnai 
Chicagoje — paltai

Metams
Pašei metq

.Trims menesiams
Dviem menesiams ...H...n.M
Vienam minesini

Chicagoj per išneSiotojns: 
Viena kopija 
Savaitei' 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ha Chicagoj, 
palto:

Metanu .........................................  $7,00
Pašei metų —,...w 3,50
Trinu mlnetiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
» (Atpiginu)

Metams ••••••••••A*** 
Pusei metų 
Trims mėnesiams
Pinigas reikia siųsti palto Money 

Orderio kartu so užsakymo.

u $8.00
— 4.00
— "2.00
— 1.50

.75

3c

$8.00
4.00
2.50

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 ir išleido knygą “What H'appens 
Upon Death” (Kas atsitinka nuniirus). Matyt, knygos 
leidėjai daro gerą 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 tiesą apie tai, kas dedasi 
po mirties. .

Valdžia kaltina juos, kad jie skleidžią mfius apie 
prekę, kurią jie norį parduoti, ir tuo budu darą, nesą
žiningą kompeticiją tiems, kurie pardavinėją savo pre
kes be apgaudinėjimo.

Visai teisingas kaltinimas. Kadangi žmogus negali 
žinoti, kas bus po mirties, išimant tai, 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 biznį kunigams, pranašams ir pana
šiems “žmonių mokytojams”, kurie pasakoja apie dan
gų, pragarą, 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 biznį”.

VALDŽIA DALYVAUS CHICAGOS PARODOJE

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 Chicagą iki 1933 metų 

suplauks nemaža pinigo. Parodos metu 
centras viso pasaulio.

Chicaga bus

VETERANŲ BONAI

Jungtinių Valstijų senate jau seniai 
apie karo veteranų bonus. Jų išmokėjimo 
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 tuo j aus, .sulig dabartine jų verte, kuri apskaičiuo
jama į du bilionu ir šimtą, milionų dolerių.

Šitokią sumą išleisti tečiaus butų ir Dėdei Šamui 
nelengva. Todėl yra pasiūlymų, kad valdžia , duotų karo 
veteranams paskolą iki 50 nuošimčių bonų vertės, .^as 
reikštų vidutiniškai apie $300 kiekvienam veteranui.

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

Taigi matome, kad ir Amerikai pereitas karas 
dėjo nemenką skolų naštą.

eina ginčai
laikas ateis

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

Apžvalga
PRASKYNĖ KELIĄ

“N.” Red.),

Ir rubsiuvių “Darbas” bando 
interpretuoti įvykius Susivieni
jime Lietuvių Amerikoje. Ra
šo:

“Ištikro SLA. padėtis ne
jauki. ‘Tėvynės’ redaktorius 
Vitaitis vartosi mikliai (bai
siai mikliai!

' orientaciją veda link ‘Nau
jienų’ # už tai gauna vėjo 
nuo v’ienybininkų ir dirvlnin- 

, 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, o Gri
gaitis demonstruoja (prieš 
ką? — “N.” Red.).
Tai yra vienas iš tų naivių 

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 ^ra kada nors turėjęs, —iš 
Apšvietos Komisijos pirminin
ko vietos.

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

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

INFLIACIJA SOVIETIJOJE

Trečiadienis, šaus? 28, 1931

PANA1T ISTRATI - liuertė K. A.

KIRĄ KIRALINA
tikrų pinigų apyvartą tarp 
valstybės įstaigų tranzakci- 

\ jomis ant popieros Sovietų
Rusijos valstybės 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 
kiele sidabro arba vario, yrą 
baudžiami.

“Dauguma areštų, apie ku
riuos su pasigerėjimu 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 vadovauju Moisej Jako- 
vič Gubelmah, kurio revoliu
cinis vardas yra Jaroslavs- 
ki.” . ' ' _ '■''l

Šitie keli korespondento Ju
nius B. Wbod paduoti iš Mask
vos faktai nušviečia ekonominę 
padėtį sovietų Rusijoje gana 
aiškiai.

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 akių 
metalinių pinigų išnykimui iš 
apyvartos. Nors metaliniai pi
nigai (išskiriant auksinius) ne
turi pilnos vertės, bet jie vis
gi turi šiek tieji ikros vertės, 

 

kaipo gabalėliai/ sidabro arba 

 

vario, tuo tarpu kad popieriniai 
pinigai jokios: užtikrintos ver
tes neturi. Popierinių pinigų, 
verte ^priklauso nuo to, kiek 
valstybes banke yra" 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 tu- 

(ri 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/ j'au 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 
budii nyksta iš apyvartos, kas 
labai apsunkina prekybą, nes 
be sidabro ir vario negalima 
atlikti smulkių pirkimų, nega
lima duoti grąžos (čenčiaus) 
ir t.t. ; ’

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

Antra bloga infliacijos pa
sekmė yra bendras pinigų tru
kumas. Juo pinigų vertė da
rosi mažesnė, juo daugiau Jų 
reikia apyvartai. Tas verčia 
valdžią, daugiau “bumaškų” 
spausdinti, o nuo to jų vertė 
dar labiau pųpla. 4 To išvengti, 
valdžia bando t dirbtinėmis , prie
monėmis sumažinti pinigų apy
vartą. Kaip matėme p. Wood 
pranešime, sovietą valdžia iš
leido dekretą, uždraųsdama 
stambiomis valstybės organiza
cijoms (trustapis) laikyti daug 
f,cash”. Be to, ji įsakė, kad

[Pacific and Atlantic Photo]

T. B. PARKS 
Kongresmanas iš Arkansaso, 

Atstovų bute jis pasiūlė parduo
ti pirmininko | Longwortho au
tomobilį, o 
dcl sausros nukentėjusiems far- 
meriams šelpti.

daigus ..suvartoti

, • i i
algą amerikoniškais doleriais* I 
skundžiasi gyvenimo • brangu-1 
mu Maskvoje, tai galima įsi
vaizduot, kokia, padėtis tenai 
yra rusų, kuriems už darbą 
mokama Sovietiniais popieri
niais rubliais!

* Sovietų finansus suardė Sta
lino sugalvotoji “piaiilėtką’J. 
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 yra priversta 
spausdinti popierinius pinigus, 
ir juo daugiau ji jų spausdina, 
tuo šitų popiergalių vertė daro
si mažesne. ’ , ’ : :

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

ĮVAIRENYBĖS

Žiogai kyla

Kai mudu pasirodėva, tai ji 
su‘apraišiota skarmalais galva 
stovėjo, o jos sudraskyti dra
bužiai vos dengė likusį kūną. 
Mudu pagelbėjova jai slidžiais 
laiptais išlipti iš skiepo. Tik 
viršuj* mes pamatėme, kas pa
sidarė su mųsų motina, 
taip neseniai dar skaitėsi 
gražiausių moterų. Mes 
leme jai po kojų, kaip 
kankinamąją. Viena akis 
aprišta, veidas su suplota no- 
pia ir sudraskytomis lupomis 
buvo baisus, o kaklas ir krū
tinė buvo apdengti šūkterėju
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 j 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 kuij gelbėjosi tiek daug 
“musafirų”. Matomai, ir pa
čiai namų savininkei buvo lem- J 
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,žoles, 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 pąsitęnkjpimo,. rikaip j is 
sutvėrė’ kurmį tam, kad kurmis 
gyventų be saules; ir kaip tas 
gyvūnėlis turi yi^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... »Aš gydysiuosi toli 
nuo namų. Jei man pasiseks 
išgelbėti akį it gražumą, tai 
aš gyvensiu ir 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 dura, 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, Dragomiral, jeigu negali 
būti doras, tai buk toks, kaip 
tavo motina 
vagimi, bet 
ries žmogus 
vaikai, tai 
kliudo f gyventi gyviesiems, <— 
tai jūsų tėvas... Dabar jus pa
siliksite Šioj vietoj, kol nenu
sileis sąule. 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 žmonč^l 
Aš t negaliu jumis tuęj paimti 
go juos, nes jus dar vaikai ir 
priešė šayo |ririrą gąlėtute.iš<įuo- 
Ji 'juos/ ’ Jeiįu jie neatvyks 
ikivpėnlitos1 valandos .vakaru, 
tai grįžkite kį miestą ir nuo ma- 
.nęs prašykite prieglaudos “10- 
kandoj”, bet neikite iš savo 
kambario tol, kol neatvyks jus 
paimti mano broliai.

motina jau išbuvo 48 ‘Valandas. ’ - * (Bus daugiau)

F—"J" 111 i'
(Tęsinys) ,

•
Iki pusiaudienio man nieko 

nedavė vąlgyti. Nepratęs dir
bti, aš tiesiog sudribau nuo : 
nuovargio. Brolis apstumdė 
mane, o sena tarnaitė atnešė 
man duonos, ąlyvų ir van
dens. Sunkiausia man buvo 
tai, kad aš supratau, jog mane 
daboja, ir kad pabėgti negali
ma. Dieną aš vis dar suk^u 
girnas, ir kada nuvergdavau, 
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 jižimas 
instrumentų ir kartas nuo 
kąrto 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 huvo dar nelaiminges
nės nei aš.

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

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

Tarnaitė atnešė pietus ir 
piktai paklausė:

‘Čia .blogiau, neg^ namie, 
a?... Kaip matai, gyvenimas 
nesusideda' vien tik iš pasiten-. 
kinimų, pasitaiko ir nesmagu
mų* cha, cha!...”

L 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 atidariau 
langą ir su stipiųp pagalba 
truputį palenkiau piifučius. 

I Kieme aš suradau įkirstą į 
medį kirvį. Aš ištraukiau jį, 
pakišau po 
kopėčias, o 
ant sienos 
pusėj, Po 
kojos išnešė, aš pradėjau bėg
ti link uosto.

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

“Tai tu, Draponurai?’(,'
Išgirdęs balsą brangios sesu

tės* užrakintos į “jataką’’< aš 
surikau, visas drebėdamas: '

“Tąį aš... Aš atėjau jus pa- 
liuosuoti!,..” 4

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 skjepe”, atsa- 

kląu aš, ‘Veiklą ją iš ten kUo- 
greičlaųsįa ištraukti ir bėgti”.

Prtešąkmės dųnys buvo.užra- 
i kytos ąnt rakto. ' Aš atidariau 
langą iššokau į kwhh Kir
viu aš numušiau spyną ir kar
tu su Kirą kopėčiom^,npsilei- 
dauZįlskl&^JąpUfetęys^me-

k yri 
viena 
puo- 
prieš 
buvo

pažaste nedideles 
kitomis užsikopiau 
ir atsidūriau kitoj 
to, kiek tik mano

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

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

Už mažiuką kambarį kotely
je, 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 panašiu budu. 
Maistas esą gaminamas taip 
bjauriai 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 teikiami 
šitie “patogumai”, nesą ?ka. pai
šyti, nes “jie vistiek yra sve
timšaliui”. ' '

Maskviškis Daily/ News ko
respondentas sayo telegramoje, 
kurią sulaikė sovietų cenzūrą 
ir kurią jisai tądel pasiunti

Iš. šiaurės Afrikos, iš Sacha
ros .dykumos, eina’ neramios ži
nios, kad ima kilti pirmieji 
žipgų pulkai, traukiantieji į 
šiaurę. į Alžirą. Maroko, Tu
nisą, o iš čia net į Egiptą ir 
Palestiną, žiogai yra žalingas 
vabzdys, -nes nepaprastai ‘ ėdrus. 
Kiekvienas žiogas per dieną su
ėda lig septynių javų varpų. 
Kadangi žiogai lekia šimtų 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. Lekiantįeji žiogų pul
kai padengia plotą lig 50 kilo
metrų ilgumo ir ,15 kilometrų Į 
platumo. Iš to matyt, kad šiau-: 
rėš Afrikos derlingiems Vidur
žemio juros 'pakraščiams žiogų 
anpludis yra tikra Dievo rykštė, 
sunaikinanti visą derlių. Lig šiol 
dar nerasta būdų sėkmingai ko
voti su žiogais, žiogus žydo nuo
dingomis dujomis iš/lėktuvų* 
degina ugnimi tam tikrai pa
ruoštos kariuomenės dėlys, už
pila* žemėmip grįoviuoser takiau 
visa" tai neduoda didelės naudos, 
žiogų pavojaus tomis priemo- 
ųėmįs negalėti lięyyksta.• • Pas- 
kųtįni uo j u . laik u: ‘ migi narnąs 
naujaą kovos būdas; būtent, no
rima rasti vietos, klĮf ' žiogai 
deda kiaušinius, iš kurių ? vė* 
liąii išsirita' žiogai^ yh įs
tebėtą, ' kad lėkįąptięjU žiogąi

ir sesuo, buk nors 
vagimi su širdžia, 
be širdies, mano 
numirėlis, kuris

uz-

VOKIETIJOS FAŠISTŲ GRASINIMAI

uždraHsdama

»

Kainos, auga, gyveni
mas darosi vis brangesnis. Jei
gu net amerikonas, gaudamas

su-ja" sąskaitas valdybės' bąil- 
H'/ £/ ■ / > ■ : i

1 O betgi tos visos priemonės 
negelbsti. Infliacija didėja ir 
didėja. Kainos auga, gyveni-

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 vicląus reikąlų, miųįstaiui Šęye’ 
Į-in^įii. •' \ . * ‘ y / ■ . ■ $ '7 $ ■1

Vokietijos fašistai, Hitlerio 1 vadovaujami, žada 
tuos asmenis išžudyti, paėmę valdžią V savo rankas ar
ba, kaip jie sako, įsteigę “trečią imperiją”. Hitlerinin
kų “trečia imperija”- primeria Rusijos stalincų “trečią 
periodą”. . ..

Jeigu fašizmas Vokietijoje laimės, tai'tik su ko

mas. yra viena 4šx bergždžių 
pastangų pasivyti rublio var
tės puolimą dėl infliacijos. 
Neveizint dekretų, keiČianfyų 
valstybinės prekybos mėto- 

• dus, ir paėiryžimo pakeisti

tįj ’ ir • supąikiųU’ žįpgųV pę^u.s, 
taį kpva butų Ja meta". Dab^r dyi 
prancūzų komi? jos tyripėj^Sa- 
ctyftoj viejap.
Jei J ta* <dąrWs W at
eityj žįpgąi bUft 4^0' Z

fr mųnps /plėšiaiŲr *,supUv§ 
vaisiai ■ątąčioį .* užėmė kvapą, 
žėme slankiojo vėžliai, .o ant 
pienųmatėsi jų kiaušiniai? ku
rie buyo kiek. didesni nei pau
kščių. Tose apystovose mano



'v

I

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šauks socialistų koh 
ferenciją

rengti eilę 
dienos

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

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

metams nutarta palikti tą pa
čią.

Apsvarsčius bėgančius kuo
pos reikalus, svarstyta abelmis 
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, kitėjant aplin
kybėms, jau ir mažesnės 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 
LŠS. 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 
#alb, 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.

West Pullman
Prisipažįsta negavę čarterio

Jau nepatenkinti suklaidinti 
raudonojo sojuzo nariai. Čia 
buvo atsilankęs vyri^usis komi
saras, jiems paaiškino, kad ne
galį gauti čarterio dėl raudo
nojo sojuzo, ir kol čarterio ne
turį, negalį daryti biznio. Be 
biznip komisarams šlemai. Ko
misaras dejuoja, kad jam pras
tai, niekas neįdėjęs ne cento. 
Bet nepasako suklaidintiems 
nariams, kad jiems daug pras
čiau. Juk eiliniai nariai daug 
sumokėjo pinigų, bet nieko ne

idavo 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

-į r i '
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nemano • gauti pašalpos. Komi- 
sarai; manę, kad nariai pasiga
li ėdi ns pagrrsinijnh narių ko
misarų gazietoje, kuomet jie 
serga. Nariai nępasiganSdina 
tuo; kuomet jie sirgo, nori

thisnrų 
serga. N 
tuo; kuomet jie 
gauti ir pašalpos. To jie buvo 
Išmokinti sename susivienijime, 
tas ir natūralu: jei narys rqo- 
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 gadynes? Tiems 
slankunams nariai turi parody
ti duris; jie čia. atsibaladoja 
ne dėl tavo, nary* gerovės, bet 
dėl savęs. Priskyrė tuzinais or
ganizatorių ir atsibaladoja 
kiekvieną savaitę ir pakviečia 
atsilankyti paklausyti jų spy- 
čių. Tie spyčiai neverti išval-, 
gyto kiaušinio. Kurie negali 
sakyti spyčius, nuo komisarų 
yra pavelyta rašyt gazietoje 
nesąmones. Pastaruoju laiku 
teko matyti gazietoje, kaip 
vienas sente už fonĮįaninę 
plunksną šmeižia parapijonus. 
Vieni žodžiu ir raštu šmeižia 
para pi jonus, o kiti vakartis ei
na prie tų parapijonų prašyti, 
kad rašytųsi į raudoną'"sojuzą. 
Butų gerai, kad tie parapijo- 
nai tokiems veidmainiams 
imtų šluotą. -—K.

pa-

Roseland
su komunistų garažuBėdos

Eiliniai nariai iš komisarų 
buvo iškovoję dienomis laiky- 
fi garažą atdarą. Garažo savi
ninkas skundėsi Pusžemaičiui, 
kad m dienomis laikyti garažą 
brangiai kainoj’a, reikia duoti 
šilumos. P^sžemaitis, Kilbas- 
ninkas ir Balčiūnas prižadėjo 
savininkui vėl laikyti garažą 
uždarą dienomis. Bet kaip tą 
padaryti, kad paprasti komu
nistai nesuprastų. Męs pirjną 
padarysime štaL kokį šposą. 
Mes lipdinsime ant garažo 
langų, kad nemokėti savinin
kui rendos^ O paskui už kelių 
dienų uždarysime garažą die
nomis ir pasakysime nariams, 
kad valdžia uždare.

Atsirado ir iš komunistų, 
kad reikia eiti paklausti vald
žios ar jus ištikrųjų uždarėte 
garažą 1 dienomis. Komisarai 
atsakė, ar tu esi buržujus pę- 
formistas,' kad reikalausi val
džios, kad atidarytų garažą? 
Atyda nariai, kurie šiek tiek 
proto turite, jeigu zvdldžia bu
tų uždariusi garažą dienomis, 
ji butų galėjusi uždaryti ir 
vakarais. Juk vakarais dau
giau susirenka komunistų. Jei
gu Valdžiai yra pavojinga ta 
liežuviij “rrrevoliucija,” ji ga
lėjo visai uždaryti v garažą. 
Komunistai šventai tiki tam 
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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, y 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. Kojnunistai 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 įkartais ir gazietoje 
neužsimena* Jeigu kartais

jiems užsimena, atsako 
nežinojome kad sergi? '

Burnside

PlCS
MM

O', ■

Pereitą šeštadienį Liposybės 
svetainėje įvyko maskių balius, 
surengtas kitataučių Legijonų. 
Oras buvo gražus, nešalta, ga
lėjo bo pverkaučių 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 Roselando 
lietuviai. Ši grupe geriausiai 
visiems patiko. Kitos grupės 
susidėjo iš kelių asmenų. Buvo 
ii- pavienių apsimaskavus^ų. 
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. Legionieriai kiek
vieną metą rengia maskių ba
lių ir toje pačioje svetainėje. 
Komisija^ visada išrinkta iš 
rimtų vyrų, teisingai išdalina 
daiktus. Verta, lankyti jų pa
rengimą. Po visam skirstomės 
namo, gerame^ upe.' Teko nu
girsti, kad kazokai^ dar 
nežinau ar tais pačiais kostiu
mai, rengiasi eiti į kitą mas
kių balių, kuris bus ateinantį 
šėštadienį K. P. svetainėje.

—Buvęs.

ALMA RUBENS ' . 
žymi' rusų aktorė Ąmerikos fil- 
mose, sausio 21 (I. mirus Los 
Angelese plaučių uždegimu.

The English tolumu

Iš 18-tos kolonijos
. . ą . 1 ..

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 direktoriais J. 
Valentinas, F. Margevičia ir X 
Bogvila. j x

Bogvila išrinktas į. A. Gur
skio vietą, v. šėrininkai perma
tė, kad p< Gurskis pradėjo pa
vargti, tai į jo vietą ir išrihko 
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. šėrininkas.

Laiškai Pašte
‘ z. . • . . •

Šie laiškai yra atėję iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausįji paštą / (Clark ir Adams 
gatvjų) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobčj. nuo Adams gat< 
včs, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina, . .

908 Braknis Jonas
918 Grusch Therese
925 KaTalauskis yinicas

■ 926 Kasuba Michal
927 Kernagis Valser / - 
933 Maskoliūnas Frank „ 
940 Raginis! ‘ Konstantin 
947 Skiba Šta“nislaw 
953 Trainis M-elle—Julė 
954- Viesnauskas Klemensą 
955 Valka John 
960 Zitna ?Anna

• z t. fk. 
' į- !j &
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, rMarquette 'Maroons 
•Royce ' '/
Knistoft1’ ; ■>'
Markūnas z .
Jūrgil/ '
Simohas \ , *
Jamrog t

Buckaroos (1 
Jod M.
Art. R. i . . '*
Vince - •' . ; “V- c

Frank 
Herbert 2

0 0
0 o

.---- . r- .

seore of 21—7, 21—14 and K a ton 
V 21, 2V-7, 21-25. Some įoy. 
.. Who’ą, Jurgil? Why*-one Ca- 
pone’s Bels of course.'

MaywoOd A.A. Thur 
at Armour. 6 P. M.

oy ,

JLSĮJ PATOGUMUI

CLASSIFIED ADS
Business Service

...I
10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 

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

Gab Se«:v. '.. _ ' . (.
Le CapiVain, A. Knistoft, con- 

įinues to wa’de thręugh the op- 
position. Likęs-‘em, rotigh. .

4 Refetee Springer. sure loves 
tp-call ‘em on. Jamrog.
^Eycn Pansy Corken got sore. 

Now. smokeš cheap cigars.
Sorrie K of L. bqy shoved the 

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

“Lefty Plata'k has reachcd 
the ųuarter finais in, the big 
hahdball' tourpey downtown. 
He defežtted two of Chicago’s 
leading playęrs

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

SUTAUP1NKIT ant anglių Boulevard 
1035. Garsui Radium' Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimu lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump. $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS

Post by a

PRANEŠIMAI
Birute

It’s here! The thing you’ye*- 
all bėen waiting for. Birutė is 
giving her Annųal Winter 
Dance^ Wedncsday, January 28 
at 8 o’clock at the Wcst Engle- 
wood Masonic Temple, 64 and 
Loomis Blvd. The admission is 
one dollar inęludipg wardrobe.

Everyone’is cordially invited 
and we 'all hope to sec you 
there. The dahce is informal, 
the music hot/the crowd peppy 
and sociable, and the time and 
place desirable so, you havė 
every reasoii to believe tha't 
you can have a lot of fun there; 
And remember — we are al- 
ways glad to welcbme in new 
members, so )doii’t hesitate to 
join us. 7’11 be seeing you.

— BerniČe Tverionas. *

you’ye*

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 •
gaukite, pagelbą nuo jūsų diegimų 

skausmų paimant vieną iš musų mok-

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio .svarumo.

THE SIXT,Y THIRD « ASHLAND 
K . HEALT SYSTEM

6327 S% Ashland Avė. Republic 9101

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS 
ŽINOTINA

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

•ir 
ir 
sliriio masažo treatmentų.

ri pirmiau buvo 3210 So. Haltscd St., 
daugiau čia nėra, persikėlė į ųaują zvie- 
tą —7 3653 So. Halsted St. Taipgi čia 
persikėlė ir' didžiausias lietuvių knygy
nas “Aušra”..- ' t '

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

“Naujienų” Bridgeporto agentūra ir 
“Aušros” Knygynas

3653 So. Halsted St. Tel. Yards 4754

Marąuette Murmurs
The Marąuettė Maroons of 

the S.L.A. Gir. 260 split a-duo 
of basketball' games lašt wcek. 
Dropped a hėcti^iilt »at Armour 
Squarc lašt Wednesday to the 
Marąuette K of L, 22 to 21, 
and, the following night redeem- 
ed 1 themselves by shading the 
Buckaroos in one of the fašt- 
est. games played to-date at 
the Salvation Army Gym— 20 
to 17. ’ •

■■■■■■■■■■■■■■■ii
The Cinema Art Guild

Rodo' ' 
MAKSIM. GORKIO

Realistinę Dramą ;;
“Cain and Artem” 

Sujudinanti, Audringa ir Žavėjanti 
filmą....,

'< Veikalas suvaidintas ? - 
Maskvos Dailės ■ Teatro 

Veikalas žmogaus širdies. Pilnas 
tragingumo ir juoko. Atpasakotas 
su atvirumu ir dramatiškumu vie
no iŠ pasaulio didžiųjų poetų... 
Nepalyginamojo MaksitnO Gorkio!

į '........ . . r ■„

Cinema
ŠEŠELtŲ TYLOS DAILĖS 

TEATRAS , 
Chicago Ave„ <

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

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

. Nedėliomis 75c
Scores:

! Maroons (21) 
Pos.
RF.
LF

C

Mafquette 
Name ‘ (
Jurgil 
Knistoft 
Markūnas 
Royce 
Jamrog* 
Simonas ' '

Marąuette Kof L. 
Name 
Aleskis 
Mickuzis 
B’alsis 
Juzaitis ? 
Kazrgis

PRAKALBO S 
Su paveikslais

Temoje: Kokiame laike daljar 
gyvenant? Kode! :visas,^pasaulis 
yra taip labai prispaustas ir 
nusigandęs? bus toliausi

Ketvirtadieny,

o
2
2

0 4

2 0 
01 
0

RG. 1
0 0 1.3

L. < (22) > 
Pbfer Eli Ft.( P. 

RF. 3l 2 1

1 3t 0
■RG? 1 3 3 

oi' 1
..................... ....

3142 So. Halsted St. ’
• Kalbės

nuo 7:45 vai. vakare 
Rengia ir kviečiai B. T. S 
įžanga liuosa, nėra kblektų

* . x . n -I

PILDOME 
INCOME 
TAX K • 
BLANKAS

Raštynė atdara, kas- 
. dien nuo 8—8 vai. . 
vakaro.? Sekmadie
niais nuo Q

Naujienos.

ĮGALIOJIMUS
'(DoviernSstis) ' •

galite padaryti pas- 
mus pigiau ir gėriau 

negu1 kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
v . rašykite ■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

? .i CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
? 12th STREET

' Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti JLoufo Avė. 
CHICAGO, ILL.

•v į '

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEK A

' 2832 W. 63rd Stl

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

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

Roseland ir Pullman
WAITCHĘS’ B.:os. CORP.

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

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

•>

Financial
Finaneai-Paskoloz

PINIGAI
Mes stotinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuotimtiu mokamas ant neftmokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

----- o•—
. PIRMAS MORGIČIUS $9,000.

išduotas ant puikaus 3 augstų mūrinio 
namo su bcismantu, nešančio. $270 į 
mėnesi. Morgičius baigsis į 2 • metus. 
Nulcisiu $900.

Kreipkitės .
2310 S. Central Park Avė., 

tel. Lawndale 8652

M®
EUrnitibre & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

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

3040e,W. 62nd 'St.

Personai • 
Asmenų Ieško

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

' Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U 
gų.. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ISegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums eugryfi. Ei- 
kit pas tikrą specialistą,, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

20

galutino ISegzaminavlmo—kae jųme

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

„Kambarys 1016 ,
i Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

yra

St.

Ofiso valandos: nud 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
___________ — __________

po

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Baulevąrd- 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus.. . 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus' ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bai 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

iMKaon
. * ‘ v

CLASSIFIED ADS.
Edučational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTtS 

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

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 West Madison Street

GREGAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

srramatikos, sintakses, aritmetikoj, 
knyiervedysUs, stenografijos, ir kHq 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i pienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti / šiandien ir jums padėsime 
Isisryti abelna mokslu. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę

Amerikos Lietuviu 
, Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. UJA.

sbStinai neitai užbaigiama

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Boulevard 0520 . Re*. Yardif 440“.
NORKUS & CO.

Perkrauntpm rakandus, pianus ir vi 
okius biznius, taipgi iž miesto I 
miestą. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St.
CHICAGO

-

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

' CHAS PETROSKI. < 
2033 N, Wodd St., Chicago, III.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia J

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

Lošt antį Found 
Rasta Pamesta

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

b urnished Koomb
* RENDON ruimas vyrams ar mergi
noms be valgio.

4515 S. R6ckwell; St.

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BRIGHTįON PAK bargenas — gro- 
serne ir delitatessen, 4533 So. Rich- 
mbfld, Tel. Lafayette 4647.

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

1281. W. 71st St.,
5 kampas Ada St.

. Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

Real Estate For Sale 
Namai-Žemč Pardavimui

Paul M. Snuth & Co.
REAL ESTATE 

LOANS y INSURANCE
• Perkam, parduodam, mainom namui, 
lotus, farmas, biznius visokios ' rųlies. 
Nėra„ skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis Išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. LafaVette 0455

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalow, 2. karų garažas, gatvė ir 
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. Pašaillite savi- , 
ninką TeL 'Hemlock 5526.

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

j <
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,K"jšin žiavimas jvyko. zTam suvažįa-nclip dlbircllių ŲU1 vimui vadovavo Abramavičius,
ševikai

Iš mano atsiminimų*

Rašo A. Kundrotas
Daugelis žmonių nesupranta 

ir nežino, kas tai yra bolševi
kai ir iš kur jie atsirado. Dar 
gi patys lietuviai bolševikai 
tvirtina, kad bolševizmas Rusi
joj atsiradęs 1917 metais, ir 
man teko daug 
karštai susiginčyti 
vikų atsiradimo. Tad aš čia. 
ir noriu faktais parodyti, iš 
kur ir kaip, ir kada bolševikai 
atsirado.

Pradėsiu iš pradžios. Dar 
1895 fnetais aš apleidau Lietu
vą ir išvykau į Pietinę Rusi
ją, j Ekaterinoslavo guberni
ją, į bažnytkiemį (selo) Ka
minsko], kur buvo didžiausias 
fabrikas visoj Rusijoj ,vadina
mas Dnieprovsky Zavod. Tame 
fabrike dirbo apie 24,000 dar
bininkai, tarpe kurių ir aš 
siradau darbo.

Iš pradžių viskas buvo 
mu, niekas apie politiką nė 
svajojo, tiktai 1898 metais iš 
kur tai pasirodė taip vadina- 

. mos proklamacijos, agitatyviš- 
ki lapeliai, raudonu rašalu 
spausdinti, su parašais Socia
listų Revoliucionierių Centrali- 
nis Komitetas. Tuose lape
liuose aštriai buvo smerkiama 
caro valdžia ir kviečiami dar- 
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bininkai prie sukilimo.* Kaika- 
da tuose lapeliuose
vo atvirai raginama
bininkai vartoti terorą, 
dyti valdininkus, ne išskiriant 
paties caro.

Darbininkai skaitydavo tuos 
lapelius su didžiausiu atsargu
mu, kad niekas nematytų, nes 
ir policija nesnaudė, o šnipų 
buvo devynios galybės. Nors 
ir prie didžiausio atsargumo, 
policija vis tik sužino, kūne 
darbininkai . tiems lapeliams 
simpatizuoja ir pritaria ir dau- 
g^iųi darbininkų reikėdavo* ei-

* tiems ir pusėtinai teko nuken
tėti: išbūdavo po kėlės dienas 
policijos kalėjime ir gaudavo 
mušti už neprisipažinimą, ir 
kuo toliau tuo drąsiau pradė
jome skaityti tuos lapelius, o 
jau 1899 metais pasirodė ir 
Socialdemokratų Partijos lape
liai.

kartų gana
dėl bolše-

su-

ra-
ne-

bu- 
dar- 
žu-

Socialdemokratų atsišauki
mai buvo daug švelnesni for
moje ir tokius lapelius pradė
jome beveik visai atvirai skai
tyti. Nors policiją ir persekio
jo ir areštuoti nesiliovė, ta
čiau lapelių platinimas vis di
dėjo ir beveik kiekvieną dieną 
jau pasirodydavo vis nauji at
sišaukimai.

Nuo 1900 metų prasidėjo ir 
slapti susirinkimai, kuriuos va
dindavome . “letučki” (skrajo- 
nės), kadangi tokie susirinki
mai būdavo šaukiami netikėtai 
ir vis naujose vietose, kur nors 
raistuose, balose, kur niekas ne
galėdavo prieiti. Tokiems susi
rinkimams vadovaudavo stu
dentai. Kai kada tačiau ir to- 
kius susirinkimus policija už
klupdavo.

‘ Nuo 1901 m. pradėjome ren- 
gtfNr masinius 
pradėjome 
tuoti f
Nors tas viskas buvo daroma 
slaptai, bet nuo policijos ir 
šnipų ir čia buvo sunku pasi
slėpti. Darbas buvo nesvietiš
kai sunkus ir pavojingas.

. Taip traukėsi ligi 1903 me
tų. Visi dirbome sutartinai, 
pasišventę darbininkų labui, o 
daugiausia buvo dedama pa
stangų apšviesti 
bininkų mases.
11903 metais 

Socialdemokratų 
re šaukti partijos 
nrą. Vieta buvo paskirta Suo
mijoje (Finlapdijoj) 
tais laikais buvo la 
pasiųsti delegatui į 
žiavimą, nes ir/ čia 
tinėjo kiekvienų^ijjJ 
žiūrint visų

susirinkimus; 
eiti i sodžius agi- 

rgamzuoti ūkininkus.

kur šiuo laikui gyvęna Berlyne, 
Vokietijoj. Tame\pačiame su
važiavime jau dajyvavo ir Ul- 
janovas (Leninas), kaip Abra- 
mayičiaus oponentas, atvykęs ; 
Suomiją su savo šalininkais.

Kas buvo tie Uljanovo-Leni- 
no šalininkai? Tai buvo Petro
grado studentiškas “hobo”, bū
relis studentų, gyvenusių tam 
tikru rusiškai tariant “brodia- 
giŠku” budu, būtent: Už Pet
rogrado, einant link Cąrskoje 
Selo yra smėlynai, iš kurių 
miestas imdavo smiltis viso
kiems statybos reikalams. Kai 
iškasa dideles duobes, tai i jas 
veža iš miesto visokias atma
tas, sąšlavas ir verčia į tas 
duobes. Tosę tai duobėse ir 
gyvendavo tie keistieji studen-’ 
tai, visų vadinami “poterianny- 
je studenty” (žuvę studentai), 
žinoma, tokie studentai, kurie 
kozyraiš, kaznionine ir kitaip 
būdavo prašvilpę ir nebeturė
dami iš ko apsimokėti už mo
kslą, likdavo nebaigę ir para
mos iš niekur negaudami, tė
vų ai* giminių atsižadėti, liko 
apleisti, ir darbo dirbti neno
rėjo. Tai kur gi dėsis. Eina j 
,rmėlynus; dienos metu valkio
davęs! mieste apie valgyklas, 
apie viešbučius, rankiodavo at- 
kaikus, kuriuos išmeta iš vir
tuvių, o naktimis gulėdavo i- 
sikasę sąšlavų duobėse, nusku
rę, apskretę ir įvairių ligų 
ėsti. Baisu būdavo į juos 
žiūrėti. , Jauni vyrai, bet 
viltingai sugadinti.

Tie tai studentai buvo ir 
šiaip apsukrus meistrai. Reikia 
pasporto ar šiaip kokio doku
mento, nueik į smiltynus a ir 
pirmąjį susitikęs pasakyk, ko 
nori, ir duok* rublį, tai tuojau 
viską tau padarys, taip kad 
vargiai gali pažinti, jog tai nė
ra tikras dokumentas: para
šai padėti, antspaudai uždėti, 
visoki formalumai išpildyti.

Naktį pasitaikius eiti pro 
tuos smiltynus, tai tik ir žiū
rėk, apninka prašyti kapeikų 
ant degtinės. Jei mandagiai 
pasiaiškinsi, kad neturiu gali 
eiti drąsiai, niekas tave nelies, 
bet jei kartais kas su jais 
šiurkščiai pasielgdavo / ir atsi
sakydavo duoti keletą kapeikų, 
tai tada netik kad švarką nu
veikdavo, bet ir batus nutrauk
davo. Kiek vėliau vakarop vi
si vengdavo pro smiltynus eiti 
ir su jų gyventojais susitikti. 
Tai tokie buvo tie žuvę studen
tai.

Dabar grįšime atgal prie su
važiavimo. Kada Abramavičius 
su nedideliu būreliu delegatų 
atvyko į Suomiją, tai ir Leni
nas atsivarė visą bandą savų
jų, taip vadinamų “delegatų”, 
o tikrumoj tai tų žuvusiųjų 
Petrapilio studentų, žinoma, vi
si su padirbtais mandatais (pa
liudymais).

Tais laikais, žinoma, nebuvo 
galima patikrinti mandatu, ar 
jie tikrai yra išduoti ar tik pa
sidirbti. Kada Abramavičius 
atidarė suvažiavimą ir apsvars
čius kaikuriuos įžanginius die
notvarkės punktus, pasiūlė de
legatams Partijos platformą, 
tai Leninas tuojau pakišo savo 
programą. Tai tokiu budu su
sidūrė du programai. \

Kilo karštų ginčų, kuri tų 
programų yra tinkamesnė, ir 
kada priėjo prie balsavimo, tai 
yž Lenino programą tapo pa
duota didžiuma balsų. Bet Ab" 
ramavičius nenusileido ir lai
kėsi tos nuomonės, kad Leni
no programą visai netinka So- 
t .

su- 
pa- 
be-

oialdemokratų' partijai', ir jisjkazą buk j| tSVas kviečius ir 
pasiliko su mažuma. Tada Le
ninas su ' pąsididžiayinlu. pri
ėjęs prie Abramąvičiaus ir sa* 
ko: “A, čto> ja vsio taki po- 
įučil: bolšinstvo golosovl” (Ką, 
ar aš ne vis dėlto gavau balsų 
daugumą!). Abramavičius at
sakė Leninui “ŽnAčiį, ty bolše- 
vik!b (Reiškia, tų esi bolševi
kas), o Leninas/ jurų įųktąi, 
“Jesli ja bolševik, tak' ty men- 
ševik!” (Jei.-aš bpU^yi^ą;; tai 
tu meševikas), Tai va kaip įr 
kada atsirado bolŠevikąi ir 
menševikai.- <

Dabar tegul skaitytojai 
sprendžįa iš kokių elementų 
susidarė bolševikai. Nors kleri
kalai ir kitokį atžagareiviai už* 
meta socialistams, kad buk so
cialistai išperėję ' bolševikus, 
tačiau tai yra ne tibsa, nes 
tikrumoj tai Leninas iš mėšly
no sutvėrė juos, o bolševikais 
juos z Abramavičius pakrikštijo.

Suvažiavimas tuo ir pasibai
gė, bet kada delegatai grįžo iš 
suvažiavimo ir išdavė rapor
tus, perstatydami abudu pro- 
gramus, tai yra Abramavi- 
čiaus ir Lenino, tai beveik vi
sur vienbalsiai Lepino progra
mas tapo atmestas, ir tik Pet
rogrado smiltynų gyventojai jį 
pasilaikė, ir Abramavičius pa
siliko ir ant toliau vadovauti 
Rusijos Socialdemokratų Par
tijai.

Čia reikia pastebėti, kad Le
ninas prieš 1903 metus visai 
nebuvo žinomas ir jo niekas 
niekur. neminėjo, kad jis butų 
kur nors 'ėmęs kokį dalyvavi
mą darbininkų judėjime, kaip 
tik anksčiau ’ minėtame suva
žiavime, 
kairiųjų 
das, ko 
žinoma.

Po to 
vėl pranyko, bet jo pasekėjai 
nesnaudė ir jau 1904 metais 
išlindo iš sąšlavynų ir pradėjo 
skverbtis į darbininkų mases 
kaip agitatoriai ir organizato
riai. Bet jau kai prisigaudavo 
prie iždo, tąf tįę(k,,jų ir bema- 
tydąvai, ‘ ’ *v'’
dingdavo.

Vienas toks Lenino pasekė^ 
jas buvo 
organizatorius. Tuo laiku, tai 
yra 1905 metų pradžioj jau bu
vo sukeltas fondas ginklams 
pirkti, o pinigai buvo laidomi 
raštinėje paslėpti. Tai musų 
organizatorius pasiėmė 700 
rublių ir dingo, palikdamas tik 
-raštelį, ■. kad išvažiuoja į Kau-

žadąs duoti valdišką darbą ir 
dar raštely * pasižadėj o J pini
gus 'grąžinti, kaip tik/uždirb
siąs. Taip ir žuvo ir lęninį^- 
kas organizatorius ir 700 mb- 
lių. Vėliau, po kiek laiko pa
sisekė sužinoti,-kad tas taydrŠ- 
čius niekur nevažiavo, o tik 
pasiėmę prpstįtijtę ir kitoje 
vietoje ndsisafli^: butą ir gy
veno kaip vyrąsį ^u motere, kol 
pinigus
baigė, tai • išdavė po
licijai,: o patį ty-irbut visai ap
leido musų ^ųeatįį nes niekas 
daugiau, jo neb'eŠnžinojo. Tai

■______ ______ «

tokia pirmoji bolševizmo isto
rija. Vėliau parašysiu 
pirmuosius jų darbus plačiau.

-- --------------------------- -----------■ ■
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Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

( darbu busite užganėdinti.
Tel, kooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS: '•

1439 S* 49 Court, Cicero, III.
- TH. Cicero 5927

—o----- ' ■

Lietuviai Gydytojai
Pbone Canal 6222

įvairus Gydytojai
—— -------1 *•* Phonę. Armitagr 2822

DR. S. BIEŽIS I DR. W. F. KALISZ
1145 Miluihukee Avenue

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

Nędėlioj pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 

Vai.: 1—3 Ir 7—8: N<d. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 <$o. Mapleivood Avė. 

Tęlefnnas Republic 7868
Rez. 66^0 South Artesian Avenue 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted .Street 
. CHICAGO. ILL.

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez Telephone Plaza 3202

apie.

Lietuvių Janitorių 
Kliiįbo atsišau

kimas

Phone 4 Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse -ir kokiame rei- 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

/ Liet. Janitęrių Kliubas atsL 
šaukia į visus Alietuvius jani- 
torius Unijos nartus, kad: visi 
susižinotume, nežiūrint kokioje 
miesto dalyje gyvendami. Pra
šomi susirašyti pavieniai arba 
grupėmis, vardus, t. pavardes,
antrašus ir • prisiųsti minėto 
Kliubo raštininkui žemiau pa
dėtu adresu.

Reikalas yra mums susižino
ti, kiek musų yra. Spėjama, kad 
esame apie 2,00.0, galbūt ir dau
giau. Kada susirinksime pilną 
statistiką, paskelbkime per dien
raščius. .į

J. Rakauskas, Kliubo rast. 
1358 Ę. ėląt St., Chięago.

St.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA
M 03 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 & Midwife 

Naujoj, vietoj
6109 South Albany Avenue

dedama pa
tamsius dar--

visos Rusijos*
Partija nuta-

suvažiavi-

žinoma, 
ai sunku 
>kj šuva- 
dpctLuos-

sunkenybių, * šuva-

kur jis prisistatė kaip 
socialdemokratų va- 

pirmiau visai nebuvo

suvažiavimo Leninas

o su jais ir iždas

ir mums patekęs į

JONAS RIMKUS

'Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 29 dieną, 6:45 valandą 
ryte, 1931 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Kauno retį., 
Raseinių apskr., Tytavėnų para
pijoj. Amerikoj išgyveno apie 
20 metų. Paliko dideliame nu
budime dukterėčią Valeriją Jag- 
min, ir Lietuvoj gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi Eudeikio 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlį, va
sario 2 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
koplyčios į Sv. Kryžiaus parapi^ 
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv.. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Rimkaus gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse jt suteikti J— — 
kurinį patarnavimą ir 
nimą. •< , •

Nubudę liekame,

Dukterėčia ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudėikis, Tel. Yards 1741.

jam pas 
atsisveiki

VVISSIG,
PaMUlinianm kart

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitoną*

Specialistas iš
GYDO TISAS LIOAS V

NEŽIŪRINT KAIP UtSISENftJŲSIOS ir NSŠg^YDOhfOS JOS YĘA 
Speciallikai gydo ligas pilvo, plaukių, inkstų ir pūsles, uęnuodijima 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mas nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptiiigaų Ugas.

* Jeigu kiti negalėjo jus iėgydyti, ateikite čia ir peręiUkjMdtę, kų. 
jis jums gali padaryti Praktikuoja per daugel) metu ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patąriipas dykai. OFISO VALANDOJ tKasdię 
nuo 10 ryte rei 1 vak ir nuo 5-j8yak* Ntflčliomb nuo 10. rjt. iki 1 ,v.

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

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRĘNZA
Ofiso va ndos: -Į

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

Netoli 46th St. Chicago, UI.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bieiskio-Rakščio aptiekosh po 
nr. 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: huo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect, 1930.

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

Ofiso telefonas Virsima 0038 
Rez. Tel. Van Buran 6858

[DŪLIS
HIRURGAS 
ivenue

2 iki 4 ir

Rezidencija TeL Mtdway 5512 it 
Wilmette 195

Ralph C. CupIer.M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8' vai. vak., Utarninkais ir
Pėtnvciomis I iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Vtcrory 6893
* Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas .

Specialistas moteriškų, vyriškų. ; 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Hayes Monument 
Company 

2724 W. lllth St.
* • <$kyr*Ps priešais di- 

džiuosius vartus, 
Holy Sepulchre 

kapinių.
Tel. Beverly 0601 

, Akmens” 
paminklai.

< ____ Aukščiausia
J i
U Žemos kainos. ;
L ?Didžiausia^' pamiri- 

», klų pasirinkimas
HH® Chicago je 

-------  'H, i,'....... - „ ' '

Pbone - 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo. duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
uetic blanketą it 
t. t. Moterim ir

, merginom patari- 
' mai dovanai.

ių Gydytojai

; Gr abortai
Telefonas Yards H38 

■ I .. ....

Stanley P. Mažeika 
' 1 Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tyriu automobįbus visokiems reika
lams. Rąiųa prięinąmą 

‘ ‘ . r, { rT-r.. .., *_ t ? X 7 ’

3319 Aubutn Avenue
CHICAGO. ILL.

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuutumo, skąudajną 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo f0 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589 ,
-t •• ''-—o-’ —

DR. T. DU
GYDYTOJAS IR

4142 Archer ____
Valandoi 11 ryto iki 1 00 pietų, 2 Iki 4 ir 
8 iki 8 vakaro. NedSliom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas Nortb Blde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki D:8O vakaro

K. GUGIS
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 kc t vergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. K. Rutkauskas, M. D.
r 4442 Souįj Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto

‘ nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 z
- 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

Dr./ A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 7589

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

A. A. OLIŠ
R. A. VASALINE-, 

(VASILIAUSKAS) VJ 
ADVOKATAI

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

Valandos
Olis—Utarn.,
Vasalle—-Pan.. Ser. ir Pėtnyčios vak

—- 7 iki 9 vakare 
Ketv. ir Subatos vak.

Pbone F ranki in 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

■ i :-"l im> < |<UI,8^WWR>I     >,  — I —

J. P. WAITCHES
Lietavis Advokatas

Iki 3 vak k«ttnose — nuo 3 9
Sukatomis nuo 9 iki 9 < 

52 Eašt 107tb St 
kampas Micbigan Ąve

Tel. Pullman 5950—-namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal', sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti. “

BUTKŲ S
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. ;
Koplyčia dykai

710 West 18th Street f
Tel ;ęyąi ąi 61 ;

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietumis
Graborius Chicagoj

• z . , s/ ... ? •. -y .v ■

1646 W. 46th St. |

Telefonai |
Boulevard 5203^^ 

Boulevard 8413
1327 So. 49tb CL

'■ .-i: 
'Telefonu ,:'■*!»!

Cicero 3724'
.... ................................................... i .fuL.'i

J. Lulevicius
i . GRABORIUS iR ;

BĄLSAMUOTOJAS f Patarnauju laidętuve-, 
> • ■ se visosę miesto ir 

miestelių dalyse. Mo- 
; derniska koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St, 

■■I, Chicago, III.
TU Victory 1U5

■

J. F. RADZIUS
PTGIAUSIS LIETUVIS 

, GRABORIUS CHICAGOJ 
‘ ' z'” Laidotuvėse patapau-

juz geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau p;ie gra- 

* bų išdirbystės. ( 
OFISAS: ‘ ‘ 

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174 

» SKYRIUS: 
" 3288 S. Halsted St, 

Tel. Victory 4088

, T,L Yards 1829 -

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W, 63rd St., Suite 3 
Tel. Prospect 1038

Rez. 2359 S. Leavitt Šit. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedęlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leayitt St. 

Telefonu Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki < 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. <
" ‘ ---- o-;—'-------

8

Pbone Boulevard 8483 

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Duokite savo akis, išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
____  OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.
Tel.* Boulęyard 6487

Lietuviai Gydytojai

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

Tel.Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 va), dienos ir 
nuo 6 iki g valandoj vakarę

{vairus Gydytojai

DR.HERZ1AN
; - Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 me

tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
įr 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. i Sth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai.’ yakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shdre 2238 dr. Randolpb 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmięstyje 
Room .4502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Washington St. 

Cor. Washington and Clark S ta. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

. . . I

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

Tel, 'Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 ik j 11' valandai ryt«/
1 , .nuo $ iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio it ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel. ftyulevard 5913

3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
f nuo 6 iki 8 vai. vakare',/'*

Rez, 3201 South VVallace Street

DR. CHARLES SĘGAL
Praktikuoja 20 metai * <

OtfSAS.
4729 South Aehland Ave.Ą 2 tuboa 

ČHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS^ DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
r T OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
yaJy po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. . Nedėl. nuo 10 iki 12 V. dieną 
; * Phone Midwa> 2880

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN

gydytojas ir chirurgas
Office 1724 So. Loomit St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4
13 7 v> ądiO.P. M. | 

Res. l?hone Fairfax 6353.

JOHNB. BORDE.N
(John Bagdžiuuas Borden) 

. LIETUVIS ADVOKATAS . 
105 W. Adams St., Room 2117

Telephone Randolpb 67^7/ 
Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8.-9 ryte. TcL Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie: St. Room 730
TeL Central 6390 Vai. 9—4
Ęezidencija 6158 S. Talman Av.

• Tel. Prospect 3525
■' ' . ................ . <1 ■ 1 » ■

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidarmieącyjs . 
Room 2414

Pny Nortb La Salle^ Bldg.

(Cor.(Cor. La Šalie arftJ Madison Sts.) 
Ofiso Tek Šute 2704; 4412

JOSEPR J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avet „ 
Tel. Boulevard 2800 •

RiįZ. $515 So. Rųcktvell St.
Td. Republic 9723
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuvių Tautiškos 
Kapinės

Besirengiant. prie kapinių 
apvaikščiojimo

Lie- 
lotų 
tau-

Sausio 11 d. Nusirinkime 
tuvių Tautiškų Kapinių 
savininkai apgynė lietuvių 
tiškas kapines nuo bolševikų, 
kurie, dėl lietuvių apsileidime 

’ ir drl nehnkymo susirinkimų, 
per 10 melų šeimininkavo ir 
kapines buvo jau pavertę nebe 
poilsio, bet mitingų ir dema
gogijos vieta.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
yra įsteigtos pačių lietuvių triū
sti ir jų skatikais, su tuo tik
slu, kad mirus jiems patiems 
ar jų brangiesiems 'artimie
siems, turėjus ramią garbingą 
poilsio vietą. Bet įsisteigti dar 
negana, reikia ir išlaikyti, o 
norint išlaikyti, negalima mie
goti. Tuo tarpu, musų lietu- 

^sįai, kaip savo kapines įsistei
gė, taip patys jomis ir nebe
sirūpino. žinoma, pasaulyje yra 
tokia jau mada, kad jei pat/ 
savim ar savo reikalais nesĮ- 
rupinsi, tai būtinai ateis kiti 
ir už tave pasirūpins, bet taip 
pasirūpins, kad pats paskui gai
lėsies.

Teko karčiai pasigailėti ir lie
tuviams savo tautiškų kapinių, 
pamačius, kaip jų valdyboj ir 
trustistuose įsiviešpatavo Mas
kvos išpažintojai, ir užvaldę ka
pines pradėjo lietuviams špygas 
po nosies kaišioti. Padoresni 
lietuviai, nenorėdami su tokiais 
peštis, pradėjo vienas po kito 
savo vietas užleisti, na o bol
ševikams tik to ir reikėjo. Vi
sose musų draugijose jie tokia 
taktika lietuvius išpiauna: atei
dami po kelis pradeda šmeiž-1 
ti, terlioti asmenis, tyčiotis iš 
savo tautiškų palpročių, kelti 
triukšmus, ir žmonės nito jų 
bėga kąip nuo pavėtrės. Deja, 
bėgdami nuo jų, jiems tik pa
tarnaujame, nes jie to ir te
nori, ir tik tokiu buriu jie pa
sidarė valdovais daugelio lietu
viškų kliubų ir draugijų.

Tačiau Lietuvių Tautinių Ka
pinių lotų, savininkai susipra
to, ir patys pamatė, kaip ne
sunku buvę tos Maskvos slo
gos atsikratyti. Tik susirinko 
skaitlingiau, ir kaip matai trys 
bolševikai iš trustistų išlėkė. 
Dar 1930 metais Tautiškos Ka
pinės buvo bolševikų rankose, 
nes 7 trustistai buvo gryni sta- 
linberniai ir tik trys bebuvo 
lietuviai. Sausio 11 d. susirin
kime padarius apsivalymą, lie
tuviai liko 7, gi bolševikų be
liko tik 2. P. Norvaiša, nors 
1924 metais tylėjo, kada bol
ševikai norėjo lietuvius suklup
dyti Leninui poterius kalbėti ir 
nors priešinosi kada aušrinin
kui Dėdei šernui buvo prašy
ta loto, bet jis 1930 metais jau 
pats išėjo prieš kaikurių bol
ševikų, kaip tai čuro, B., Liu- 
bino ir kt. pasielgimus, todėl 
ir sausio 11 d., susirinkimas jį 
pripažino lietuviu ir išrinko vėl 
į trustistus, jau kaip'geras lie
tuvis. Kiekvienas žmogus pa
daro klaidų, kada jis dirba, tik 
tie yra neklaidingi, kurie vi
siškai nieko naudinga nedaro.

Nors dar liko poras bolše
vikų, bet yra sakoma’, • kad ir 
danguj yra vokiečių dėl juo
ko, tai ir Lietuvių Tautinės Ka
pines poras bolševikų bus taip 
sakant kaip ir dėl gyvumo. 
Pirmasis iš jų B. Liubinas, tie
sa, vienas fanatiškiausių bol
ševikų, kaikada .buvęs geras 
klerikalas, turėdamas patyrimo 
pas Bymo ir pas Maskvos dti-

• , ■ , ; a » ■ V •
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žės 30 dieną, kada vėl rengsime 
Kapinių apvaikščiojitną, jau jo 
komanda galės būti nobereika- 
lingn ir apvaikščiojimo švento 
galima bus susirengti tokią, ko
kios mųsų ilsintieji draugai ir 
giminės yra verti.

Dabar priklauso nuo Kapinių 
trustistų taip susitvarkyti bu
simą Kapinių apvaikščiojimo 
dieną, kad ji butų garbinga 
ir vertinga kaip dailūs taip rim
ties atžvilgiu. Dabar jau lietu
viai galės ne tik susidaryti kul
tūringą programą, bet - ir ją 
pravesti taip, kad nereiktų rau
sti iš skausmo ir gėdos, kada 
lietuvį^ (parenajlmuose burlio
kai lietuvius stumdo ir jų dai
nininkus nuo estrados stumdo.

Iškovoję atgal savo vienin
teles * tautiškas kapines, budė
kime, kad jos nebepatektų atgal 
bolševikams, ir. pasistengkime, 
kad butų sugrąžinta pagarba ir 
ramybė musų mirusiesiems.

Stasys K. Grisius.

Brighton Park
Norintiems stoti į Keistučio 

Pašalpinj Kliubą

Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, vasario 1 d. ly
giai 12 vai. dieną Liberty Grovc 
svetainėj, 4615 So. Mozart st.

Nariai, ir kurie norite pri
sirašyti prie Kliubo, prašomi 
susirinkti paskirtu laiku. Rei
kia pasakyti, šis susirinkimas, 
manoma, bus vienas skaitlin
giausių, dėlto kad atėjo laikas 
didžiumai narių užsimokėti duo
kles už šiuos, 1931 metus ir, 
žinoma, valdybai bus daug at- 
sakomingo darbo. Taigi, kad 
sumažinus, kiek galima darbą, 
susirinkime, butų gerai, kad vi
si tie vyrai, moterys-merginos, 
nuo 15 ligi 45 metų amžiaus, 
kurie nori prisirašyti prie Kliu
bo, išpildytų įstojimo aplikaci
jas iš kalno. - z ■ - ’.

Kurie dar neturite aplikaci
jų, prašomi kreiptis į Kliubo 
raštininką (mane) aplikacijos1 
bus greitai suteiktos.

Aiiton Jusas, 
2854 W. 40th Street. 

Tel. Lafayette 7819.

Iš Lietuvių Liuteronų 
Judėjimo

gyvenant Chicagoje jau 
20 metų labai mažai te-

--—r- i. .......
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eity bus tų draugijų susituo
kimas, jungtuvės. - ;

.Toliau noriu- perspėti lietu
vius liuteropus, o ypatingai L. 
E. L. Pašalpos Draugijlj, kuri 
užima pirmenybę lietuvių, liu- 
tęronų Judėjime, — kuomet su
sivienysite, tai nereiškia, kac 
su tuo darbas ir užsibaigė. Rei
kia visuomet būti prisiruošu- 
siems pasitikti, tuos priešus, 
kurie keli metai atgal buvo pa
siryžę suardyti draugiją ir jiems 
beveik buvo pavykę, ir tik ačiū 
tiems draugams, kurie stovi 
draugijos sargyboje, ir buvo 
pasiryžę išlaikyti draugijos gy
vybę, — jie išlaikė pirmąsias 
pozicijas ir atmušė draugijos 
priešus,, visiems gerai žinomus 
“darbininkų užtarėjus” komu
nistus, kurie jau senai “liiio- 
suoja” darbininkus iš kapita
listų glėbio, bet tuojau pat 
stengiasi pasigrobti į savo ne- 
geresnį glėbį. Kur tik tie “liuo- 
suotojai” prie darbininkų pri
lindo, visur darbininkai žengė 
į dar didesnį skurdą ir vargus, 
ir-nėra jokios vilties* kad ko
munistai paliuosuotų darbinin
kus iš kapitalistų. Vietoj vieny
ti darbininkus, komunistai dra
sko darbininkų organizacijas, 
draugijas, susivienijimus ir vi
sa, kas tik darbininkų triusu 
yra atsiekta per daugelį me
tų. Visas organizuotas darbi
ninkų pasaulis turi apsisaugo
ti tų gaivalų, kurie stengėsi 
užvaldyti kai 
Lietuvių Ai^re 
tas draugijas.

Dar noriu pranešti lietuviams 
liuteronams, kad dabar yra ge
ra proga įstoti į draugiją. Ne
praleiskite progos, dėlto kad 
draugija dabar bus didelė ir 
turės du skyrius, į kurį norė
site, į tą galėsite įsirašyti. Pa
sinaudokite ta proga.

Draugijos P. A, PaL

Susivienijimą 
rikoj taip ir ki-

CHICAGOS 
ŽINIOS
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I?irftiadiėniai9* ti’ečiądteniais 
įr kątvirladicuiąįs lt šeštadie
niais, 11 vai. ryto. 4r 3 vai. po 
piet. • Muziejus atidarytai nuc' 
10 vai. ryto ligi 5 vai. popiet, 
t Antradieniais , i)1 ])enktndie- 
niais lekcijos U.. vai. ryto ir' 3 
ir 8 vai. popiet. Muziejus ati
darytas nuo 10 vai. ryto ligi 
9 vai. vak.

Šventadieniais atidaryta nuo 
2 ligi 5 vąl. popiet su lekcijo
mis 3 ir 4 vai. ‘popist.

Demonstracijų dalykai yra: 
Sausio menesį “Ypatihgo įdo
mumo, daiktai danguj.” Vasario 
mėnesį: “Mehuo Ir jo kelionės”: 
Kovo mėnesį “i^afkas ir Vieta”.

Lektoriais # yra pfof. Joel 
Stebbins iš Wisconsin univer
siteto ir R. H? Baker iš Illinois 
universiteto.

.........*'^‘.l '>■ >'■■■ -y n 

ntistatytA. ‘ Keli žmonės sunkiai 
sukrėsti. hu,o sprogimo. į Šiaip 
nęlaimių neįvyko,

Blue Ribbon Moltas 
Duos Radio Pro- 

grama

KO-

Apiplėšė miesto teatrą 
minioms mątant

Pagrobė $3,000 ir frabėgo 
————— A

Viėnas juodukas banditas į- 
ėjo į Majcštic teatrą a’nt Mon- 
roe Street apie 9 vai. ryto pe
reitą ketvirtadieriį, sulaikė ka

li e- 
če-

sinįnko"padėjėją ir pabėgo 
šinas $2,738 cash ir $258 
kiais. ,

Kasininko padėjėjas kaip 
lipo žemyn7laiptais ir ėjo į 
są, kada banditas atkišo į jį 
revolverį i^ pRVeikalavo pini
gų, kuriuos tas kaip tiįc dėžu- 
kėje nešėsi. Pinigus pasigrobęs 
jis ramiai pabėgo pro šalines 
duris. Tai yra antras šio teatro 
apiplėšimas laike mėnesio.

tik 
ka-

Išbombordavp mėsos 
marketą

Namai ir .artimųjų namų lan
gai' tapo sukrėsti nuo smarkaus 
sprogimo vakar sprogus bom
bai Ideal Meat, Market durių 
iarpe ant 2820 :West Madison 
Street. tf.

Bombardavimo priežastis ne- 
____ : d.’ -

s> «

į ii ii i jį n

Ar Sharkey grįš į 
/ areną?

kat -y*** »»*'••»< ’’ r*

Penktadienis, saus. 30, 1931

PROGRAMĄ PILDYS GARSUS 
MIKAS RICHY CRAIG, J r.

Labai linksmą ir ypatingą programą 
suteiks jums radio' bangomis garsus 
Broadway komikas Rieby Craig, Jr., 
kai jis pildys tą programą dėl Blue 
Ribbon Malt Extract ateinantį antradie
nio vakarą, vasario 3 d. visu Colūmbia 
Broadcasting System tinklu^ it po to 
kiekvieno antradienio vakarą.
/ Vienas jo brpadkestinimo būdas bus 
visiškai naujas. Visuose savo vodevi
lio aktuose jis pusę laiko praleidžia gu
lėdamas scenoje, pasakodamas linksmius 
juokelius ir prietikius. • .Del . kalbos 
lengvumo ir patogumo jis tą patį darys 
ir radio studijoj J Tam tapo įrengtas 
specialis mikrofonas tik ant 2 colių 
augštumo kojos.

Šiame Blue Ribbon molto linksmame 
programe garsusis komikas Rieby Craig, 
<Jr», bus žinomas kaipo Blue Ribbon 
Malt JeSter ir visas jo ,pilnas juokų vei- 
kaliukas ' vadinsis “Jcst For Fun”. Jis 
bus skirtingas nuo visų kitų ir visus 
klausytojus jis tikrai patenkins. Todėl 
nepamirškite jo pasiklausyti ateinantį 
antradienį. Del laiko ir stoties žiūrė 
kitę tą dieną Blue Ribbon Molto ap 
garsinimu “Naujienose”.

Į New Yorką ką lik atvažia
vo Max Schmeiling, vadinama
sis pasaulinis bokso čempionas, 
kurį titulą jis gavo tik dėlto, 
kad aną pavasarį .Tack Sharkey 
jam uždavė per žemai. Schmel- 
ling esąs pasiryžęs kumščiuo- 
tis bile su vienu dėl titulo. New 
Yorko valstija. laikosi pž Shar
key, o'kitos 27 valstijos esan
čios nusistačitįsios už Striblin- 
gą. Schmeiling yra New Yorko 
diskvalifikuotas iš pasaulio čem
pionų už tai, kad jis atsisakė 
stoti į kovą, kada’ jis buvo pir
miau šauktas, bet jį palaiko ki
tos bokso kompanijos, kur vo
kiečiai turi įtakos. Sharkey 
reiškia - savo pretenzijas, ir 
Schmeiling pareiškė, kad jis no
rįs dar kartą muštis su Shar
key.
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Financial
^ Finanaai-Paakoloa

PINIGAI /
Mea skolinam nuo $60' iki $800

- N e Imam komiso
Nuošimti* mokamas ant neišmokfttoa 

sumos
Finance Corporation

Po valstijos prie tiara
3604 S. Kedžae Avė.

fcurniture & Fixtures
Rakandai-! taisai

APLEIDŽIU MIESTĄ
Tūrio tubjaus parduoti savo gražius * 

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

3040 W. 62nd St.

Kometa
Kometa yra dangiškas kūnas apie 

kuriuos labai tankiai yra kalbama kai
po keliaujančios žvaigždės. Čia yra 
kalba ne apie, tai kurios kometos 
skraido padangėse, bet apie tani tikrus 
vaistus, kurie-’daug gelbsti visokiose li
gose. “Kometa” vaistai yra išdirbami 
per John Novak 8 Cp. ir parduodami 
visose aptiekose. Specialis atstovas 
Johno Novako yra Charles Joseph, 1938 
So. llth St., Springfield, III. Iš apie- 
linkių Springfieldo galite' kreiptis prft 
virš minėto atstovo. ' ’

Specialistas gydyme chronišku Ir nauja U 
irų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengą jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas įikrų specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino, išogzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20

yra

Personai 
Asmenų Ieško

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

PERSPĖJIMAS. šiuo pranešu, kad 
aš jau nuo spalio .mėnesio 21 d., 1930 
m. su savo žmona Marijona Kondrat, 
kuri gyveria 2133 W. Cęulter St.; Chi- 
cago, negyvenu drauge ir neatsakau už 
jos padarytas skolas.

ANTANAS KONDROTAS.

PRANEŠIMAI

W. Jackson Blvd., netoli State 
■ Kambarys 1016 • 

i Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOI 

valandos! nuo 10 rytoOfiso 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro, 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia 

REIKĄLINGA radio salesmanų su 
karais. Tokių, kurie gali gauti pa- 
sekmių< Daug prospektų ir progų to
kiems, kurie pasitiki savimi. Lipsky’s, 
4916 W. 14th St.

“"Helį JV anted—FemalZ
Darbininkiy^-.S,

REIKALINGA mergaitė dėl abelno 
namų darbo prie mažos šeiminos. 1611 
So. Ridgeway Avė. •

For Rent

St.

poi 1 
Nede

gtų

PASIRENDUOJA flatas ir 2 kam
bariai, geri i dėl daktarų ofiso, 
kambariai geri pagyvenimui, šiltu 
deniu apšildomi ir visi. patogumai.

1446 W. 49 Court;

__ _ Cicero.

o 4 
van-

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

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.

THE SIXTY THIRD « ASHLAND 
HEALT SYSTEM ' 

6327 S. Ashlahd Ąve. Republic 9101

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS
' , ŽINOTINA

“Naujienų” Bridgėporto agentūra,* ku
ri pirmiau buvo 3210 So. Haltsed St., 
daugiau čia nėra, persikėlė^ į naują vie
tą — 3653 So. Halsted St. Taipgi Čia 
persikėlė ir. didžiausias lietuvių knygy
nas “Aušra”. - v

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

“Naujienų” Bridgėporto agentūra ir 
“Aušros” Knygynas 

3653 So. Halsted St. Tel. Yards 4754

Šiuomi Saukiamas metinis susirinki
mas Amerikos Lietuvių Daktarų drau
gijos, kuris atsibus šeštadieny, sausio 

‘31 d.,' 1931 m., rezidencijoj Dr. G. I. 
Btožoi, 2nd fl., 6725 S. Artesian Avė., 
Chicago, III., 8:30 vai. vakare.

Meldžiu gerbiamų kolegų nesivėluoti, 
nes apart inauguracijos naujos valdy
bos, randasi išsprendimui nepaprastai 
daug naujų reikalų. ,

Dr. A* L. Graičiunas, sekr.

SLA. 260 kuopos nariams, kad mi
nėtas kuopos draugiškas vakarėlis įvyk
sta sausio 31 cd., pas ponus Stankus, 
11212 So. Sawyer Avė. Visi nariai 
riai ir narės esate kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.
111 ' ■r*'r* e t /

SLĄ. 260 Ap. laikys susirinkimą va
sario 1 dieną, p. K. G. Mačiuko sve., 
6812 So. Western Ąve. Visi nariai 
esate kviečiami atsilankyti ir nepamirš
kite naujų narių atsivesti. '

Sekr. M. Paliokaitis.

ir PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

Furmahed Kooms
KAMBARYS ‘ant rendos dėl mergi

nų ar vyrams, su visais patogumais, 5U 
valgiu ar be. 6609 S. Campbell Avė., 
Tel. Hemlock 0Q10.

The Cinema Art Guild
.* Rodo

MAKSIM GORKIO
• Realistinę Dramą

“Cain and Artem”
Sujudinanti, Audringa it Žavėjanti 

Filmą
Veikalas Suvaidintas

Maskvos Dailės Teatro ' 
Veikalas žmogaus širdies. Pilnas, 

'tragįngumo ir juoko. Atpasakotas 
su atvirumu it dramatiškumu, vie
no iš pasaulio didžiųjų poetų... 
Nepalyginamojo Maksimo Gorkio!

■ • * f ■' .

C inema
SESELIŲ TYLOS DAILĖS

? ,< TEATRAS
/ Chicago: ;,Ave.t

į rytus nuo Michigan Blyd.
' 1 p. m. — Be ‘pertraukos —

11 p. m.
Dienomis 50c., Subatomis ir 

Nedėliomis 75c

kas- 
val. 

Sekmądie-

Raštynė atdara 
t dien nuo 8—8 

vakaro, 
niais nuo 9—1 vai.

.... ......... ...... .. . ...... v
RENDAI kambarys ‘ dėl vaikino, ga- 

ru apšildomas, su valgiu arba be, 3 
fl.i 3342’Lowe Avė.Illinois balsuos prohibi- 

ciją vasaro 10 d. 
! ‘ ' (• • /

Smarkiausias susiėmimas tar
pe sausųjų ir šlapių jų Spring- 
fielde įvyks vasario 10 d. re- 
presentantų rūmuose, kur tu
rės būti balsuojama ar palikti 
valstijoj paaštrintą prohibiciją, 
ar ją panaikinti.

Sausieji tikisi gauti 90 bal
sų. Reikalauja’ma dauguma yra 
77 balsų. Jeigu šlapiesiems pa
siseks laimėti rėpresentantų rū
muose, tai sausieji pereis į se
natą, į tą paskutinę sausybės 
tvirtovę, nuo kurios ir priklau
sys, ar dar prohibicijos ilgano
siai liks viėšpatauti valstijoj, 
ar bus paskubinta reforma.

♦

Naujienos
RENDAI kambarys vienam arba ve

dusiai porai, kad ir su vaiku.
Republic 3713

Man 
suvirš 
ko matyti lietuvių spaudoje ra
šyta apie lietuvius iluteronus. 
Ką jie veikia’ ir kuo jie užsi
ima? Visi Amerikos gyvento
jai, išskiriant politikierius ir 
gengsterius, bėdavoja kaip reiks 
iškentėti šios žiemos šalčiai. 
Kuomet tokia bedarbe siaučia 
ir kuomet iš lietuvių* liutero
nų nieko nesigirdi, atrodo kad 
ie yra tiek turtingi, jog jų šio
kie laikai nė neliečia. Bet iš tik
rųjų taip nėra. Kiek man yra 
žinoma, juos bedarbė gal dar 
•a'biau kankina negu kitus, bet 
liuteronai yra tokie žmonės, kad 
jie savo kančių ir vargų ki
tiems negarsina, bet tyliai ken
čia tą didįjį skurdą, kurs atsi- 
iepia į visus Amerikos* darbi

ninkus, nežiūrint ar jie butų 
katalikai, ar žydai ar liuteronai. 
Visus lygiai apdovanojo su sa
vo bedarbės malone Dėdė Sa- 
maš.

Toliau turiu pranešti gerbia
mai Chicagos visuomenei, o ypa
tingai lietuviams: nemanykit, 
kad lietuviai liuteronai yra .už
migę amžinai. Ištikrųjų taip 
nėra’. Kiek žinau, ,pas lietu
vius liuteronus pradeda apsi
reikšti naujos idėjos, būtent, 
kad reikia suvienyti visus Chi
cagos lietuvius liuteronus j vie
ną stiprią draugiją.

Iki šiam laikui lietuviai liu
teronai Chicagoj turėjo 3 drau
gijas, dvi vyrų ir vieną mote
rų, tačiau pasirodė kad tris 

i yra * persun
kti, tai kįlo sumanymas, kad jas 
visas reikia suvienyti ir. drau
gijų susirinkimuose abiejų drau
gijų nariai tam sumanymui mie
lai pritarė, ir tapo išrinkta ko
misija, kuri pasekmingai ir pra
vedė pasitarimus ir jau yra pa
grindė manyti; kad- trumpoj a t*

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

vatkas, bus dabar įdomi rete- rų, tačiau pasiroc 
nybė trustistų tarpe. Kada bol- -draugijas išlaikyti
ševikai viešpatavo, tai jis buvo 
pats tas stambiausias arklys, 
ant kurio komisarai jodinėjo po 
Tautiškas Kampines ir pereitų 

. metų gegužės 30 d. jis labiau
siai paniekino Kapinių ramybę 
su gsavo pikta propaganda, bet 
jau ateinant) pavasarį, gegu-

Planetarium aplankė 
virš 600,00 žmonių 

*■ . . ■ •

Vienintelė Amerikoj astrono
mijos mokslų populiarizavimo 
įstaiga, garsusis Adler Plane
tarium, pernai metais, pastaty
tas Chicagoj ant ssa’ulukės už 
Grant Park, turi tikrai nepa
prastą pasisekimą. Planetarium 
tapo atidarytas 193.0 metais ge
gužės 12 d. ir jau ligi šiam lai
kui jį aplankė virš 600,000 žmor 
nių. įdomu, kiek tame skaičiuj 
lietuvių buvo?

Planetarium yra vienas įdo- 
mią’usias pasauly astron.omijęs 
muziejus su iliuminuotomis 
žvaigždžių, saules, planetų ir 
mėnulio fotografijomis, įvairiais 
yisų amžių astronomijos instru
mentais, ir taip Jau kasdieną 
po kelis kartus yra duodamos 
publikai įdomios paskaitos, de
monstruojant dangaus kūnų ju
dėjimus ir jų tvarką.

Kada lankyti Plane
tarium?

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų 
. — 
Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir vįską vertingą. 
Padarom davernastis At Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortės. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBA '

PARDAVIMUI bučernė ’ naujausios 
mados patogiame kampiniame name,, la
bai lengvomis sąlygomis, arba priimsiu 
{įerus mainus. 1001 Ourrie Su, kam
pas Augusta. 

——O--------  ~\

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
su ar be namo. Biznis gerai išdirbtas, 
ir vieta viena iš geriausių' Marųuette 
Parke, 2547 W. 71 St. Tel. Prospect 
4586.

O-

PARDAVIMUI pigiai ir greitai bu
černė ir grosernė. Biznis cash. nėra 
knygučių, važiuoju į Lietuvą, 3423 S. 
Morgan St,

Real Estate'Tor Sale 
Namai-žemė Pardavimui

j šio vasario ir kovo mėnesiams 
tvarka nustatyta tokia: Lekci
jos su 
damba:

demonstracijomis duo-

“Rykštė Skausinui”
Nėra nieko geresnio .už Kometą nuo 

šių negaliavimų: ' ■
) ■■ e

REUMATIZMO, ' 7į

• STRĖNŲ SKAUDĖJIMO,
ŠALČIŲ, .
SUTINIMŲ, z
SKAUDANČIŲ RAUMENŲ \ 
TRŪKIO.

Vartokite ją ir rekomenduokite ją 
savo draugams.

Ji pardavinėjama visur £o 50c. 
už tūbą.

John Novak Co.
1855 S. Ashland AVė.,

Chicago, Illinois
'.k' į

Įsteigta artį 50 mėtų.

1

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENQS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

> VISOM aptiekose—3Sc Ir «5c puodukas ir 
dudelA. ChlldrsnM Musterofe {lengves-

* forma) 3Sė.
Geresnis nei Mustard Plaster. ■4

,x;.-

t-'

Marųuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHĖS B.:os. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

' Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduot i “classified” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovų.

■ 'X -J ‘įįj ••.&; į-
&

y e

i

Educational
Mokyklos

ICLASSIFIED ADS.

MOKYKIS BARBERYSTtt' 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del infor 
maciju šauk arba rašyk: *

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE, 

672 West Madison Street
■

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Boulevard 6520 Bes. Yards <40;
NORKUS & CO, 

Peritraustom rakandus, oianus ir vi 
mokius biznius, taipgi iš miesto 
miestą. Teisingas patarnavimas 

1706 W; 47th St 
CHICAGO t

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogas 
V^okios rūšies, bile kada ir bile kur* 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

Paul M. Smith & Co. , 
; REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, fatmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagr 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. /
4425 So. Fairmeld Avė.

T/l Lafavette u45*5
.... — .................... r— -..........

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalov, .2 karą garažas, gatvė ir 
elė ištaisytos. Mainysiu. , ?742 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. Pašaukite savi
ninką Tel.- Hemlock 5526.
— i . .... .. . 1 —...........—

BARGENAS, 2 nauji mūriniai, karš
tu vandeniu šildomi, bungalow, South 
West Side daly. . Nepriimsiu mainų. 
Šaukite Mr. Maurice, Lafayette 0115.

MARQUETTĖ PARKE parsiduoda 
namas, 2-6 kambarius. Savininkas ap
leidžia Chicagą. Už tai atiduos pigiai, 
K. S., 7008 So. Rockwell St.

BARGENAS 
PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis 

mas, 1 lotas ir 2 farmos 148 ir 
akrų arba mainysiu į bile ką. t 

Busiu Chicagęj kovo 15 d. 
J KAIRYS. 

5926ZSo. Elizabeth' St 
2 lubos 

Tel. Wentworth 5972

na-
80

SUTAUPINKIT ant anglių Bonlevard 
1035. Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimu ledais: 
Nutmeg Egg ir Lpmp $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodai,. GOVALIS

•?




