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Oro Milžinas DO-X 
Skrenda Amerikon 

4 •

LAS PALMAS, Kanarų, salos, 
vas. 1. — Vakarčio popiet j 
Las Palmas atskrido iš Portu
galijos milžiniškas' vokiečių 
aeroplanas DO-X, skrendąs į 
Pietų Ameriką, o iš ten i TTew 
Yorka.

Iš Lisabono aeroplanas išlė
kė 8:08 ryto, tuo bildu 715 
mylių pirmo kelionės galo skri
do tik maždaug 7 valandas.

DO-X, kapitono Friedricho 
Christianseno komanduojamas, 
gabena viso devyniolika .žmo
nių ir 180,000 pašto siuntinių. 
Kelionėj iš Lisabono iki Las

nes dalis. Iš ten j Rio de Janei- 
ro, Brazilijos sostinę.

Savo kelionę j Pietų Ameri
ką D0-X pradėjo iš Altenrhei- 
no, Šveicarijoj, praeitų metų 
lapkričio 5 dieną. Kelionė iki 
Portugalijos nelabai sekėsi* — 
mašinos neveikė, kaip reikiant, 
ir aeroplanas^ buyo dagi pri
verstas nusileisti juron netoli 
nuo Rochelle, Francijoj. Paga
liau, pasiekus Lisaboną ir be
taisant mašinas, aeroplane ki
lo gaisras ir sunaikino kairiąjj 
jo sparną, fitae kone tris mė
nesius laiko, kol lėktuvas buvo 
atsteigtas.
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Palmas jis suvartojo 3,120 ga
lonų gazolino.

Iš Las Palmas aeroplanas 
šiandie išskris į Kap Vcrden 

( salas, o iš ten j Fernando do 
Noronha salą, Brazilijoje, 
1,230 mylių tolumo nuo Kap 
Verden ir pavojingiausia kelio-

Buvęs čekistas pra- 
neša apie priversti
ną darbą sovietijoj

Pasakoja apie baisenybes kon
centracijos stovyklose, Kur 
praeitą žiemą 72,000 nualin
tų kalinių mirė. > r 

‘ rT/'’" ■
HELSINKIS, Suomija^ vas.

1. — Suomių policija dabar 
kvočia vieną buvus; augŠtą so
vietų “čekos” (slaptosios poli
cijos) valdininką, slapta atbė
gus; j Suomiją. Tas valdinin
kas, kuris pirmiau buvo “če
kos” viršininkas šiauriniame 
Kaukaze, pastąrus trejus me
tus taipjau praleido koncentra
cijos stovyklose ir Solovecko 
salose. Del suprantamų prie
žasčių jis prašo, kad jo vardas 
nebūtų minimas.

Suomių policijai jis prisipa
žino, kad sovietų Rusijoje eg
zistuoja priverstinas darbas, o 
jei kas tokiam darbui nenori 
pasiduoti, tai esti danginamas 
j koncentracijos punktus. Tuo
se koncentracijos punktuose, 
esančiuose Rusijos žiemiuose, 
ypačiai Karelijoje, palei Baltą
ją jurą, praeitų metų gegužės 
mėnesi buvo viso 662,200 k«r 
linių, jų tarpe 569,983 vyrai, 
73,285 moterys ir 18,932 Jau
nuoliai amžiaus nuo 13 iki 17 
metų. Tie kaliniai verčiami 
dirbti įvairius sunkius darbus, 
ir už menkiausį pasipriešinimą 
grumojami sušaudymu. Vieni 
jų kerta giriose medžius, kiti 
tuos medžius plukdo, dar kiti 
steigia arba taiso kelius, dir
ba kasyklose, etc. Praeitą žie
mą 72 tūkstančiai tų nelaimin
gų žmonių mirė nuo šalčio, ba
do, nuovargio ir įvairią ligų. 
Kasdieninis kalinių-vergų mai-

Chicagai ir apielinkei Tedera 
(iš. oro biuras šiai dienai pr& 
našauja:

Daugumoj debesiuota; vidu
tiniška temperatūra; mainąsi
vėjai., «

Vakar temperatūros buvo 
yidutiniŠkai- 37° F.

Šiandie saulė teka .7:03, lei
džiasi 5:05/ < r.

D0-X yra 130 pėdų ilgumo; 
sparnų skėstis, nuo vieno galo 
iki antro, — 160 pėdų. Turi 12 
galingų inžinų^ kiekvienas 600 
arklių jėgos. Gali skristi grei
tumu nuo 120 iki 150 mylių 
per valandą ir gabenti apie 100 
žmonių.

stas yra sriuba iš supuvusių 
grybų ir gabalėlis juodos duo
nos. Del nuolatinio badėjimo ir 
nuovargio, daugelis apanka. 
Tie, kur praranda regėjimą ir 
dėl to nebegali darbo dirbti, 
sušaudomi. O kas nenuveikia 
paskirto jam dienos darbo, esti 
baudžiamas badu, mušimu ir 
kitokiais kankinimais, iki ne
laimingasis, visiškai išvargin
tas, numiršta.

VVashingtonas turi ži
nių apie kalinių dar

bą Rusijoje

WASHINGTONAS, vas. 1.— 
Valstybės departamentui yra 
įteikta apie dvidešimt “afidei- 
vitų” (prisiektų liudijimų), 
liudijančių apie tai, kad sovie
tų valdžia vartoja kalinius 
eksportuojamo į užsienius miš
ko darbams.

Tuos afideivitus surinko Carl 
W. Bahr, specialus National 
Lumber Manufacturers’ Aso
ciacijos tyrinėtojas, — surin
ko juos iš pačių’rusų kalinių, 
kuriems per pastarus kelis mė
nesius pavyko ištrukti išz Kon
centracijos stovyklų ir pabėg
ti i užsienius.

Afideivituose pasakojama apie 
baisenybes, kokios dedasi so- 
vietijos koncentracijos stovyk
lose, — apie tai,, kaip vienoj 
tokioj stovykloj 1,900 kalinių 
mirė tifu; kaip kaliniai, nenu
veikę paskirtos dienos darbo, 
sušaudomi; kaip jie įvairiais 
budais kankinami ir. badu ma
rinami. Viename afideivite pa
duodama- atsitikimas, kur tarp 
kalinių, kilo muštynės dėl pa
stipusio arklio mėsos.

Pabėgusių iš sovietų koncen
tracijos punktų kalinįų, iš ku
rių gauti tie. liudijimai, vardų 
neskelbiama, kadangi Rusijoje ** ’ i * '’ t '■
yra likę jų giminės, kuriems 
dėl to grėstų pavojus. i ' ■ ■ : ■■■ i

Pasak Bahro, sovietų vau 
džia, su pagalba priverstino 
kalinių darbo, 1929 metais pa
gamino 6i/2 bilijono pėdų len
tų, o ateinančiais ■■ metais -so
vietai numato priverstinu dar
bu pagaminti 22 milijonupė
dų.

[Atlantic and Pacific Photo]

Milžiniškas vokiečių lėktuvas, hidroplanas Do-^, kuris dabar skrenda per Atlanto 
z s Vandenyną į Pietų Ameriką, iš kur paskui skris į New Yorką

‘Palaima’ bolševiki- 
joj ir ‘baisus’ prole
tarų vargas svetur

Kaip Maskvos diktatoriai ra
mina alkanus šąlančius savo 
žmones, vaizduodami jiems 
pragarą kapitalistiniuose Kra
štuose. ' .

Chicago Daily News kores
pondentas .Maskvoje, Junius B. 
Wood, savo kablegramoj pra
neša apie■ tai,rkaip‘soyįctų val
džia raminą savus darbininkus.

Nežiūrint, kad Maskvoje jau
čiama elektros energijos stoka, 
gatvėse augštai katyo milžiniš
kos elektrinės reklamų iška
bos, kuriomis skelbiama apie 
sovietijos darbininkų gyveni
mo “palaimą” ir apie proleta
rų “vargus” užsieniuose.

“Tėn”, vadinas, buržuazinėj 
Europoj ir Amerikoj, esąs bai
sus ekonominis križis; gamy
ba sumenkėjus; milijonai be
darbių; žmonių, masės kenčia 
didelį vargą; siaučia visuotinė 
baimė dėl ateities.,

O Sovietų Sąjungoj, —s čia, 
girdi, gamyba kaip ant mielių 
kyla; nedarbas visai išnykęs; 
čia — kūrybine energija, entu
ziazmas. . •

“Anglijoj,” skelbia kita elek
trinė reklama, “1929 metais 
buvo 53,000 streikų; - Franci
joj . 43,000 streikų; Jungti
nėse Valstybėse yra 10,000,000 
bedarbių; Lenkijoj — pusė vi
sų darbininkų yra be darbo; 
Vokietijoj — 5,000,000 bedar
bių; Anglijoj — 3,000,000 be
darbių.”

O ve kas pas “mus,” vadi
nas sovietijoje: “šiemet mes 
iškasime 84,000,000 tonų ang
lies; pagaminsime 9,000,000 to
nų plieno.”

Pas “mus”, vadinas bolšev'- 
kijoj, viskas “labai gera”, nors 
makviečiams tenka pusbadžiai 
gyventi ir šaltr nekurintūose 
namuose; nors sovietų sostinėj 
naktį x viešpatauja Egipto tam
sa, kadangi, dėl elektros ener
gijos stokos vidunaktį visi gat- 
vių ir namų žiburiai užgesina
mi apšviestus palieka tik 
Lenino mauzoliejų ir kaiku- 
rias bolševikų įstaigas; nors 
šalty teikia valandų valandas 
stovėti eilėj tieskrautuve, kad 
gautum kruopelę maisto nusi
pirkti... . ■"

Rytuose stiprios. snie- 
' go audos r šaltis
NEW YORKAS, vasario 1— 

Rytų valstijose į žiemius nuo 
New Yorko vakar siautė stip

Austrijos socialistą 
laimėjimas suskaldė 
fašistų heimwehrą

rios sniego audros, kai kur 
privertusios sniego dvi pėdas 
gilumo. Susisiekimas . trauki
niais, busais ir automobiliais 
buvo iš dalies sutrukdytas. 
Temperatūra nukrito kai kur !
iki zero. (

i I. r—■ ■ , ,

Kinai priėmė naują 
aštrų įstatymą prieš 

valdžios priešus
‘ ŠANCHAJUS, ’ Kinai, vas. 1. 

— Centralinės Kinų valdžios 
taryba priėmė .laikiną valsty
bės apsaugos J įstatymą, kuriuo 
numatoma aštrios bausmes as
menims, nusikalusiems prieš 
valstybę. " f

Asmenys, rasti kalti kėlimu 
ar kurstymu neramumų prieš 
valdžią ar respubliką, konspi- 
ravimu su svetimais kraštais, 
kėlimu maišto ar Tu r ėjimu rei
kalų su maištininkais, kursty
mu kareivių ihaištan etc., bus 
baudžiami mirtim. , . ; ' J 

šiaurinėje Brazilijoje 
kilo kontrrevoliucija

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 1. ■—> GAuti iš Rio de Ja- 
neiro pranešimai sako, . kad 
Piauhy valstijoje, šiaurinėj 
Brazilijoj, kilo kontrrevoliuci
ja. Tos valstijos milicija, vie
nam teisėjui vadovaujant, nu
vertė federalinės valdžios pa
skirtą laikinę administraciją 
ir įsteigė vietos vyriausybę.

Pasak pranešimų, šiaurie
čiams raminti federalinė vy
riausybė pasiuntė kap. Juaretą 
Tąvorą, kuris pats yra šiaurie
tis ir turi ten didelės įtakos.

1930 metais Amerikos 
aeroplanai gabeno 
395,910 pasažierių

• .. ■-—
.. NEW YORKAS, vas. 1. — 

Amerikos aęronautikos preky
bos rūmai pranęša, kad 1930 
metais susisiekimas Amerikos 
aeroplanais padidėjo 133 nuoš. 
34 v didžiulės oro transporto 
kompanijos, reguliariai operuo
jančios oro Unijose daugiau 
kaip 50,000 mylių Jungtinėse 
Valstybėse,, Kanadoje įr 
Pietų Amerikos kraštuose; 
1930 metais gabėųo 385,910 
pasažierių.

Princas Starhemberg, vyriau
sias fašistų vadas, nuverstas? 
ir priverstas rezignuoti' iš 
parlamento.

VIENA, Austrija, vas. 1. — 
Austrų fašistų Heimwehro or
ganizacijoje įvyko stiprus ski- 
lipias/ir-manoma, kad tas ski
limas privešX'Prie visiško fa
šistų ' šbšfhtikimo.1 ’ Tą skilimo- 
rezultate, kunigaikštis Star
hemberg, vyriausias Heimweh- 
ro vadas, tapo nuverstas, — 
tas pats Starhemberg, kuris 
buvo patapęs vidaus reikalų 
ministeriu ir prieš praeitus 
rinkimus grūmojo hėimwehri- 
ninkų puču nuversti Austrijoj 
demokratiją ir įsteigti diktatu- 
rą grieš socialdemokratus ir 
darbininkus. Skilusios partijos 
dauguma privertė Starhember- 
gą rezignuoti dagi iš parla
mento. z

Sakoma, kad Starhembergas 
buvęs taip užgautas tuo smū
giu, kurį jam jo paties fašis
tai smogė, kad jis ketinąs vi
sai pasitraukti \ iri niekados 
daugiau nebesimaišyti politi
koj. .

Fašistų skilimo priežastis 
yra ta, , kad per pastarus Vie
nos miesto rinkinius jie buVp 
skaudžiai socialdemokratų su
pliekti. 1

• . . .... .... . \

čekai užgynė Prahoj 
iškabas svetimomis, ne 

čekų/kalbomis
PRAHA, Čekoslovakija, vaš. 

1. Miesto vyriausybė išlei
do patvarkymą, kuriuo užgina
ma Prahos miesto ribose dėti 
iškabos svetimomis, ne čekų, 
kalbomis.

. du Amerikos banku
BUENOS AIRES, Argenti

na, vas. 1. — Pasmerktas su
šaudyti banditų vadas Severino 
de Giovanhi prisipažino, kad 
1928 metais jis išsprogdinęs 
čia National City Bank of New 
York ir First National Bank 
pf Boston skyrius. ■

De Giovanni Buvo suimtas 
ryšy suz jšsproffdiriiiūąis nese
niai bombų trijose Buėnos 
Aires geležinkelių stotyse, kur 
keletas žmonių buvo užmušti 
ir sužeisti.

Civilės metrikacijos 
svarstyti kvies ir

* kunigus x
KAUNAS, —r Teko sužinoti) 

kad ei v. metrikacijai svarstyti 
busianti sudaryta' komisiją, į 
kurią busią pakviesti ir bažny
tinės vyresnybės atstovai.
T ' « . i

-1" ■ —-....................... ........................ . .. ..... ..

Vokiečių fašistai ko
munistai rengias 

namų karui
BERLYNAS, vas. 1. — Ka

dangi fašistai ir komunistai 
rengiasi didelėms muštynėms 
ir tarp saviškių kalbasi, j’ogei 
vasario 22 dieną Vokietijoje 
pasiliesiąs kraujas, t&i tūks
tančiai žmonių, bijodami pilie
tinio karo, atsiima iš bankų 
pinigus ir iš anksto pradeda 
apsirūpinti maistu.
Respublikos gynėjai patikrina 

žmonėms taiką
1 į i

Tuo tarpi? Friedrichas' hoer- 
sling, respublikininkų Reichs- 
bannerio organizacijos vadas, 
išleido pranešimą, kuriuo jis 
pataria žmonėms būti ramiems, 
užtikrindamas, kad “respubli
kininkų pajėgos yra taip stip
rios, jogei nei komunistai, nei 
fašistai nedrįs bandyti pilieti
nio karo.”

Savo ’ pranešime jis pKręiš- 
kia, kad vasario 22 dieną mi- — . . k.

„mwstratę,.. latviai žurna- 
lijonai rėichsbanneriečių^laiXxJ^^?j^ apžiurėjo naują z sporto 

•x .... ... *...• -*^ąWnonąt ^ęktręs stętį, teatrą
it kftas visuomenės- įstaigas.

šią milžiniškus mitingus 36 
miestuose ir parodykią, kad
Reięhsbannneris turįs pakan
kamai jėgų vokiečių respubli
kai apginti. Tai busiąs ne sig
nalas pilietiniam karui, bet pa- 
tikrinimas taikos.

Trys i moterys žuvp 
apartmenty namo 

gaisre.
RALTIMORE, Md., .vas. 1.— 

Trys moterys žuvo liepsnose, 
kilus čia gaisrui ' viename ke
turių aųgštų apartmentų na
me, vidurmiesty.v Du vyrai, ku
rie bandė iš trečio augšto nu
šokti pro langą, skaudžiai už
sigavo.

Godus matyt, kaip bus 
- žudomas negras

X . 1'-----

COLŲMBIA, S. C., vas. 1.— 
Daugiau kaip tūkstantis asme
nų kreipėsi į kalėjimo vyriau
sybę, prašydami leidimų pa
matyti, kaip vasario 27 dieną 
bus čia elektros kėdėj nužudy
tas vienas negras, mirties baus
mei pasmerktas už žmogžudy- 
bę. ■ * . . ■

i 11 '

20,000 duchobory kelias
iš Kanados į Meksiką

.—- ----- 1
SAN FRANCISCO, Cal., vas. 

J. Gautais čia pranešimais, 
dar 20 tūkstančių duchbborų, 
rusų religinės sektos žmonių, 
emigruoja iš Kanados į Meksi
ką, kame jie jau, yra užpirkę 
plotą žemės kolonizuotis. 

: _—----
Senatorius' už sovietų 

Rusų prpažinimą
NEW YORKAS, vas. I. — 

Kalbėdamas ėia New Mexikos 
senątorius Cutting pasakė, kad 
Jungtinės Valstybės turėtų ga
li gale pripažinti sovietų reži
mą ir ątšteigti normalius san* 
tykius.

Latvijos žurnalistai 
Klaipėdoj

KLAIPĖDA. — Sausio 9 d., 
į Klaipėdą specialiu traukiniu 
iš Šiaulių atvyko 11 Latvijos 
provincijos spaudos žurnalistų. 
Jų ta^pe yra Mintaujos, Liepo
jos, Priekulės ir kitų miestų 
spaudos atstovų.

Atvykę į Klaipėdą latvių žur- 
palįstai Uosto Valdybos laivu 
buvo išvykę į jurą pasivažinė
ti. Su jais važiavo Uosto Di
rekcijos pirmininkas inž. Vi
sockis, Latvijos konsulas Klai
pėdoj p. Riekstinš ir kiti Klai
pėdos visuomenės veikėjai.

Po pasivažinėjimo juroj, lat
viai žurnalistai apžiurėjo Lie
tuvos eksporto šaldytuvus. Pa
skui jie aplankė Klaipėdos ce
liuliozės fabriką ir spirito va
ryklą. Grįžę į miestą ekspedici
jos vadas “Pėdėj e Bridi” ben
dradarbis Rozembergaš ir jo pa. 
dėjėjas Dumbrovskis — Durhb- 
rals visos ekskursijos vardu 
padarė vizitą Krašto Guberna
toriui.

Po bendrų pietų “Viktori
jos” viešbuty, Klaipėdos žurna
listų lydimi, svečiai apsilankė 
miesto magistrate, kur juos pa
sveikino burmistras Šulcas, iš
reikšdamas vilties, kad jie, kiek 
tai bus galima, susipažins su 
miesto įžymybėmis bei pajusiu 
ir išsiveš ii Klaipėdos krašto 
gerų atsiminimų. Po apsilanky-

Miesto valdyba Vytau
to muziejaus reikalams 

perka sklypus
KAUNAS. — Ryšyj su nau- 

jai suprojektuotu muziejum, 
kuris žadama statyti vietoje 
esamo Kaip muziejaus, miesto 
valdyba išsiuntinėjo raštus Per- 
kovskiui, Stankevičienei ir ki
tiems, prašydama pasisakyti, už 
kokią kainą jie galėtų parduoti 
siaVo sklypus su namais, kurie 
bus reikalingi parkui prie mu
ziejaus įrengti. Užklaustieji su
tikimus parduoti savo sklypus 
davė.

Mirė knygnešys ir Vil
niaus Seimo, dalyvis
KRAKĖSE Kėdainių apskr. 

gruodžio m. 31 d. mirė Jeroni
mas Dalbokas, siuvėjas. Buvo 
tai aukštai susipratęs lietuvis, 
o spaudos draudimo laikais bu
vo grynai idėjinis knygnešys ir 
šiaip uolus lietuvių susiprati
mo žadintojas. 1905 m. dalyva
vo Didžiajame Vilniaus Seime, 
dėl ko jam teko pakelti perse
kiojimų iš caro valdžios.

Ištrėmė ateitininkus
KAUNAS. — Kauno karą ko

mendanto nutarimu ištremti 6 
mėn. į Varnių koncentraJcijos 
stovyklą ateitininkai štaupas ir 
Meškauskas. Be to, ištremtas 
3 mėn. į Varnių-kone, stovyk
lą ir dr. Karvelis, kaip pavo
jingi ramybei ir tvarkai.
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Detroit, Midi. J. A. S. Hali, o prograniui už
sibaigus buvo šokiai.

Visko po biskj

Sausio 11. .d. įvyko Lietuvių 
Pilietinių Kliubo metinis susi
rinkimas. Narių buvo daug. 
Susirinkimas buvo svarbus, nes 
AeiKėjo patvirtint; naujai iš
rinktą valdybą ir išrinkti kai 
kurias pastovias komisijas bei 
praeitų metų valdybos ir komi
sijų raportai. Taipgi reikėjo 
įleisti kai kurie nauji suma
nymai ir t.t. Žinoma, komu
nistai nori, kad viskas butų jų 
rankose, ir kad pagal jų “pro- 
letariską” > supratimą viskas 
butų tvarkoma. Mat, Kliubo’ 
turtas siekia $0,800, tai, žino
ma, tiems darbininkų “reika
lų” gynėjams butų naudinga 
turėt savo rankose tą buržua- 
zišką iždą ir juo naudotis. Ta
čiau jų noras neišsipildė, lor
do ir kitų kapitalistų vergai, 
Kliubo nariai, visą vidujinį 
Kliubo valdymą. paliko taip, 
kaip kliubo konstitucija nuro
do.

Komunistų “prieŠ”-fafeistinis 
komitetas raportavo, kad per 
1930 m. nieko gero nenuveikė 
dėl proletarų gerovės, — tik 
suubagavę keletą dolerių pa
siuntę į^am tikrą įstaigą (ka
žin kurt), —ir daugiau nieko.-

Prie tek dar fašistas J. Tu- 
šauskas pahiškino; girdi, dabar 
prieš-fašistinis veikimas yra. 
pasaulinis veikimas. _ Kol tas 
centralinis komitetas nepersi
kėlė iš Maskvos į Berlyną (pas 
Vokietijos fašistų vadą Hitle
rį), tol nebuvo galima nieko 
gero veikti. Bet dabar, kai 
gausime kokius nors įsakymus 
iŠ centro, tai dirbsime ir 
(Kažink kieno naudai?).

Sausio 11 d. it pirmiaus
si kapitalistų dienraščiai džiau
gsmingai rašė: “Sausio 12 d. 
visų dirbtuvių darbininkai grįš 
prie savo senųjų darbų”, etc. 
Ir iš tiesų visi darbininkai bu
vo susirinkę prie dirbtuvių. 
Bet toli gražu ne visi gavo sa
vo senus darbus. Daugelis tu
rėjo grįšt namo be darbo ir 
laukt kito sykio. O tie, kurie 
gavo savo darbus, tai gauna 
dirbt po 16-20-24 valandas sa
vaitėje. šiuo tarpu nieko ge
resnio nesimato ir mažai vil
ties, kad darbai trumpoj atei
tyj pagerėtų.

» » »
^aubio 18 d. įvyko bendras 

K7i.A. 21-352-200-364 kuopų pa- 
r...gmas. Žmonių buvo apie 
600. Programas susidėjo iš į- 
vairiu dainų ir muzikos. Bet, 
man geriausiai patiko klasiškų 
šokių šokikė p. N. žirniutė, J. 
Valiukas su savo komiškomis 
dainomis ir “Ateities” Choras 
su savo puikiomis dainomis, 
vadovaujant jaunam mokyto
jui Volteriui Gugui. Progra
mų! pasibaigus buvo šokiai iki 
vidurnakčio.

VI’

žmonių susi- 
ir visi buvo 
Dainavo Vo-

Sausio 21 d., vakare, Prole
tarų Partijos vienetas buvo su
rengęs vakarų pagerbimui Ji. 
Lenino mirties, 
rinko apie 500 
džentelmoniški.
kiečių Vyrų choras ir Lietuvių 
“Ateities” Choras (“Ateities” 
Choras eina visiems pasitar- 
naut, kas tik prašo. Taip irge- 

trys kalbetoai, o 
šokiai iki vidur-

rai). Buvo 
vėliaus buvo 
nakčio.

» » o
Sausio 25 fl. įvyko Lietuvių 

Pilietinimo Kliubo parengimas 
naudai kliubo bedarbių nath|« 
Dainavo “Aido” Choras vado
vaujant V. Žfakui ir /‘Atefc 
ties” Choras vadovaujant V. 
Gugui sudainavo tris linksmai 
daineles: “Eisiu pas mergei”, 
“Vėjužėlis” ir “Aras*’. Buvo 1V 
kitokių dainininkų ir muzikan
tą. žmonių prisirinko - pilna

Vasariu 15 d.- įvyks “Atei- 
koittėrtes lietu

viams gerai žinomoj' svetainėj 
1. A. S. Hali, kampas Michigan 
Avė. ir 24-th Ct. Kaip teko 
sužinot, tai programas bus di
delis turtiningas dainomis ir į- 
vairiais/ dainininkais ir muzi
kantais, o įžanga, busianti tik 
50 centų. Mat, dabar yra di
delė bedarbė, tai “ateitiečiai” 
sako, kad*'jie nenori padaryti 
pelno iš to parengimo, o tik no
ri, kad apsimokėtų surengimo' 
išlaidos, —tai viskas. Progra
mas prasidėsiąs 
karo.

B
Kai buvo geri 

, realestatininkai
link miestą daug gerų ūkių— 
žemės ir jas išdalino į mažus 
šmotelius-lotus ir brangiomis’ 
kainomis x pardavinėjo žmo
nėms. Dabar, kai užėjo blog- 
metis-nedarbas ir žmonės tų 
lotų nebeperka, tai vėl reales
nei tų kompanijos tuos tuščius 
lotus paverčia į ukius, į dir
bamas 
gesnes 
kėt.

ties” Choro*

5:80 vai.

laikai, 
apipirko

Vflr

tai 
ap-

žemes. Mat, daug pi- 
taksas reik valdžiai mo-

Kaip, žinome, kelios dešim
tys SLA. 21 kuopos narių pa
klausė komunistų purvinos agi
tacijos ir pasitraukė iš SLA. 
Jie prisidėjo prie komunistbur- 
žujų ir dar nesamo “Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo” ir 
jam duokles mokėjo. Duokles 
kolektavo A. M. Kišonas ir P. 
Smalsčius. Dabar iš tų pasi
traukusiųjų narių iš SLA. jau 
trys serg^į ir jiems reikalinga 
pašelpa. Bet iš SLA. negali 
gaut, nes jie nebėra SLA. na
riais,—jie patys savo liuosir 
noru SLA. apleido Gi tas 
^darbininkiškas” sbjuzas, tur
būt, nemokės, nes neturi pini
gų. RekiČjo surinktus pini
gus atiduoti komisarams SLA. 
griovimo reikalams. Ot, tau ir 
darbiriinkų užtarytojai.

—Vanagus.

Prof. M. Biržiškos 
maršrutas

Vasario men:
12 d. Bayonne, N. J.
14-15-16 Philadelphia, Pa.
22
24
26
27

Baltimore, Md.
Elizabeth, N. J.
Waterbury, Conn.
New Ha ve n, Conn.

28 New Britain, Conn.
Kovo mėn.:
1 d. Hartford, Conn.
3 Worcester, Mass.
4 Lawrence, Mass.
5-7 Boston, Cambridge, Mass.
8 d., 3 vai. p. p. Nebark, N.

J., kovo 8 d. 6 vai. p. p. Brook-

10 Wilkes Bar re, Pa.
Scranton, Pa.
Binghamton, N. Y.
Amsterdam, N. Y. 
Rochester, N. Y.

Balandžio mėh0:
16 Clįavęland, Ohio; -
18 Pittsburgh, Pa.
20 Shėhandoah, Pa.
2? Mah’anoy City, Pa.
22 New York City,.
itiekViėna' Amerikos lietuvių 

kolonija prašoma stengtis 
rengti paskaitas bendrai, kad 
visi vietos ir apylinkės lietu
viai galėtų dalyvauti. Profeso
rius paskaitas sakys ne ko
kioms atskiroms partijoms, b*et 
bendrai lietuviams, kuriems ru
pi Vilniui Vaduoti ir šiaip kul
tūriniai reikalai.

Kolonijų veikėjai, draugijos 
prašomos 
mis savo 
paskaitą, 
buvimas
naudoti kiekvieną 
Kolonijos, -kurios norėtų reng
ti paskaitą, tačiau šiam marš-, 
rute nenumatytos, prašomos 
tartis su artimiausiomis kolo
nijomis.—Maršruto Komisija.

paminėtomis dieno-, 
kolonijoj surengti 
nes trumpas svečio 

Amerikoje verčia iš- 
momentą.

m.

mano mieli,

mano laiškų

tylite ii’ nie-

manyje noras su jumis visais 
pasisveikinti, laiftih; /bei gero
vių palinkėti,< nUo< širdies pasi
kalbėti, mintimis pasidalint?. 
Taigi ir rašau. Rašau-skubinu, 
Žodžiai ir raidės, kaip Žirniai 
byra, o aš įsivaizdinu, kad pas 
jus svečiuose esu, kad jus ma
ne vaišinote ir visi, rodos, 
džiaugiamės, kad ligi šiol gyvi 
ir sveiki i išlikome, kad galime 
bent su rašto pagelba’ pasikal
bėti. Norę visų “Naujienų” 
skaitytojų, manau, labai daug, 
bet aš dabar sau įsivaizdinu, 
kad su jumis visais sveikinuo-' 
si, kalbuosi, rodos, jus manęs 
klausinėj ate, kas dedasi Lietu
voje, o aš pasakoju, pasakoju, 
kol pailstu. >

Pirmiausiai pradėsime nuo 
oro, nuo žiemos, žiema šiemet* 
Lietuvoje tikrai gera. Kaip 
nuo pusės gruodžio žiema su 
šalteliu ’ir sniegeliu prasidėjo, 
tai taip štai jau visas mėnuo 
ir tęsiasi, žaltelis apie 5—.10 
laipsnių Reamiuro. Sniego dik- 
tokai. Keliai rogėmis geri, tiK, 
kai kur sako, duobėti, tai ne
patogu važiuoti, žiemos kelių 
dar Lietuvoje nėra mados tai
syti (duobes sniego primesti, 
vandens pripilti, kad sušaltų), 
tad važinėdami Lietuvos pilie
čiai ir supasi, kad net* kaulai 
siūbuoja, irekūdlos dulka.

žiemai įsigalėjus žmonių ju
dėjimas , taip lyg ir sustojo. 
Autobusai nevaikščioja, reiškia 
nebem judėjimo. Važinėja šiek 
tiek geležinkeliai, bet. tai> nė 
puse žmonių nevažinėja, kiek

.kdimyną? ‘ Jei toliau kaip 20 
kilometriį’ kąih tgrika važiuoti, 
ta? jaw ąrkljdįs nebęvažiuoja, 
bet samdosi autobusą, kuriuo, 
sako, pigiau, greičiau ir be 
baldos* nuvažiuoją. Dabar - žie- 
!nla autobusų judėjimą Lietuvo
je sustabdė/

Daug kam, žinoma, indomu, 
koks dabar gyvenimas Lietuvo
je? Visaip yra; Kai kam la
bai ir per daug gerai, kai J<am 
per daug blogai. Visokiems 
valdininkams, tai dabar rojus 
Lietuvoje. Viskas begalo pi
gu, o algas su visokiais trime
čiais bei penkmečiais gauna 
tokias, kokias gaudavo tada, 
kai rugių centneris 30—40 litų 
kainavo, kuris dabar , nė 10 li
tų nekainuoja. Taipgi sykiu su 
duona ir visoki produktai, vi
sas gyvenimas Lietuvoje yra 
atpigęs. Tad ar ne viešpata
vimas valdininkui, kuris gauna; 
apie 500 litų algos mėnesiui, 
kai jam pragyvenimas nė 100 
litų nekainuoja!? žinoma, jei 
kas papratęs savo gyvenimo 
paršmatnybėms didelius pini
gus leisti: brangius cigarus 
rūkyti, brangius svaigalus (už
sieninius) gerti, puikiai puoš
tis, (ką dauguma ir daro), tai! 
žinoma, kad ir 500 litų perma- 
ža — tenka valdininkaujant
—.... ....... . ... . -—....... .

šmugeliuoti, kyšius "imti, kol 
moraliai ir materialiai nusl- 
bankrutija ir į balabanoją (ka
lėjimų) patenka. Tokių daug 
daug dabar Lietuvoje yra...

“Vytauto metai” Lietuvoje 
(1930 m.) praėjo kaip ir pa
prasti metai. Viskas prasidė
jo ir užsibaigė tuęmi, kad Vy
tauto statulą panešiojo Lietu
voje ir keletą v knygų ’ išleido, 
apie Vytautą. Kad būt kuomi 
tai dideliu, svarbiu, kilniu, 
naudingu Lietuva pažymėjus 
tuos “Vytauto metus”, kad 
be jokių teatriškų dekoracijų 
visi jaustų ligi pat širdies dug
no Vytauto metus, to nėra ar 
nebuvo.

Karo stovis, cenzūra, deržL 
-mordija pilnoje prasmėj Lietu
voje viešpatauja. Dabar eina1 
kova klerikalų su tautininkų 
valdžia. Abeji daro visokius 
politiškus “triksus”, o pilier 
čiams nuo to kaulai braška.

Ne vienas senesniųjų veikė
jų atsidusdamas sako: Dirbda
mi Lietuvos kūrimo, Rusijos 
griovimo darbą ne tokios Lie
tuvos tikėjomės susilaukti!.. 
Tiesa, kad ir ne lengva gy
venti, kad ir daug širdgėlos 
tenka kęsti, visgi geriau dabar 
Lietuvoje, negu maskoliams 
valdant. Visgi yra vilties, kad

kuomet nors visas Lietuvoje 
gyvenimas’ pakitęs, padėtis pa
gerės, -kad tikrai ateis senųjų 
Lietuvos veikėjų svajotieji lai
kai Lietuvoje.

atsikraty- 
KIT LIGŲ PE
RŲ nosyjt, burnoje

* ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at- 

; matas, išnaikinti pe
ras. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
ras. Raminantis pllves

FORO VE R * 
40 YE ARS 

2<jounces for2$cent$ 
pure 

|fP*BAKINC 
i\Vm>WDER 

erricient-
IT'5 DQUBLE ACTING

MILLIONJ OF POUNOJ UfED BY 
OUR GOVERNMENT • V i

Iš LIETUVOS 
PADANGĖS

Lietuva, sausio 17 d. 1931
Rašo Pranės Brolis

Sveiki, sveiki 
mano brangus!

Ar nepasiilgote 
iš Lietuvos?

Turbut/ne, kad 
ko nesakote.

į ’Gal, sakau, užmiršome, vieni 
kitus...

Aš tai 'neužmiršau. Dažnai 
pamanau ir mintimis palaikio- 
ju po tą jūsų Ameriką. Kad j važiuodavo autobusais. Jei kam 

ir yra koks reikalėlis, tai. atfc 
dėlioja vis toliaus, vis laukia; 
autobusų kelio, kuris pigiau "įr 
greičiau veža. > Arkliais tebe- 
važinėja tik čia pat: į bažny
čią, į jomarką, į malūną, pas 

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

ir jus visi būtumėte manė (jū
sų Pranės Brolį) užmiršę, bet 
mane jūsų “Naujienos” neuž
miršo. štai šiandien, ko be
veik nebesitikėjau, gavau 
“Naujienų” No. 1 (sausio 2

i

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

LietuvąEkskursija
■

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus buU namie —

Ar kokis kitas skausmas su1- 
laikys atlikti sutartį —

Atmink Bayer Aspirin! Nes'* 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

’ „ šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinetų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu- 
ritis, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bile ki
tų kentejimų’ kuriem Bayer As- < 
piriri yra toks Veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pirk 
Bayer yra saugus.

da tas pats. Niekad riespaū- 
džia širdies, dėltą Vartok taip 
tankiai kaip reikik;^bet- prie
žastis bile skausmo1 gali būti 
gydoma tik per daktarą.
i - > ■' > ' '' ’

Bereikalingas
Kentėjimas!

K

BIRŽELIO
6,1931

Hollahdų ; 
Amerikos

Linijos
'■ A • • *

1 laivu

t. ;

“ROTTERDAM”

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

< Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija ♦

t

)

Keturi^ įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai — “Naujienęs”, “Dirva”, 
Viehybė” ir “Amerikos Lietuvis”, susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu

von kokia kada yra buviks. Patyrę laikraštininkų palydovai prašalys visus jūsų 
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais., Klaipėdoje pasitiks 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.*

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų; — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinoteinformacijų^ — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuoj aus atsikreipti prie Naujienų, kad 
butų užtektinai laiko suješkoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per
imto sugryžimui. —

Kreipkitės ypatiškai arba laišku • ... I

) suješkoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per- 
Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

t

\
Aspirin yra trade žymO Bayer

STAR DUST

tikrą. 
Visa-
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18-19 Niagara Falls, N. Y.
20-23 Detroit, Mich.
24 Grand Rapids, ftlieh. . z
25 iki balandžio 15.d. Chiea

go, III. *
BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymO Bayer Fabriko MonoacotlcacldCster ot SalicyUcacld
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Iš Afrikos negrų pa
pročių ir prietarų

sudaužo visus
indus

paprastai sle-
dvariškiams

..................  IIĮ"^ II .. .............................. ... ............... ..
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Piršliui ? sugrįžus 
kos įkainių eina kitas pasiunti 
nys ir nešasi uostomosios., ta
bokos. Paskui jau keli jauni

nūota

NAUJIENOS, Chicago, BĮ
- ,1..f...... ■ ....... ■ .11 »

In'iiiouo
1,450,000 atvyko 
655,000

žemupio gy* 
maitinasi be- 

mango medžio 
vienas negras

valdovo 
jo dvaro

Valdovo 
piama~ 
draudžiama susisiekti su kitais
žmonėmis,, bet jų kai * kurie vis 
dėl to pasprunka ir su didžiau
siu atsargumu savo gerinu
siems prietoliams praneša, kad 
yra pavąjus^ kad “didelis me
dis, gali išvirti“, kad žemės 
drebėjimas artinasi. Apie val
dovo mirtį niekad negalima 
kalbėti stačiai. Aukso Kranto 
negrai numirusiam valdovui 
tuojau užmuša žmogų', kad bu
tų ant ko padidėti numirėlį jo 
kojomis numazgoti. Numirėliui 
kasdien siūlo • saldžių valgių, 
kurių taip pat ragauja valdo
vo numylėtieji ir apdovanotie
ji. Paskui ir šitiems “ragau
tojams” suskaldo galvas ir su
deda juos valdovo kapo galvū
galyje ir kojūgalyje. Kitiems 
mirusio palydovams jau po lai
dotuvių gerkles perpiauja kara
liaus vaikai ir anūkai.

kaičio draugai varo į nuotakos 
namus dalį sulygtų galvijų, 
kur juos sutinka su dideliu 
džiaugsmu ir iškilmingomis 
vaišėmis, kurios trunka kelias 
dienas.. Po kelių dienų atke
liauja su savo pulku ir sutar
tais galvijais ir pats jaunikis. 
Vaišės eina toliau, tik jaunikis 
su savo broliais negali imti 
valgių iš bliudo tiesiai, o pa
duoda valgyti jiems lazdelėmis 
pasmeigę. Taip jie ištisaj ,ar 
su pertraukomis vaišinasi ko
kius tris menesius.1 Tik po to 
jau nuotaką su ■ įvairiom apei
gom išleidžia i jaunikio namus. 
Vakare ateina burtininkas ir 
atlieka sąvo apeigas.

Kitą ‘ dieną burtininkas jau- 
navedžiaihs pradrasko iki krau
jo įvairiose kūno dalyse ir: į- 
trina vieno kitam kraujo. •

Tuo ‘ ir baigiamosx “vestuves“.

Per tuos 10 mettų 
iš Vokietijos, 

Airijos, 645,000 iš 
ir daugiklis kaip 300; 

000 iš Italijos. Šituo laiku imig
racija iš Anglijos, Vokietijos ir

tik- 
Už- 
tris 
tas

Juo žemesnės kultūros žmo
nės, juo daugiau jie turi įvai
rių prietarų, juo keistesnių tu
ri įvairiems gyvenimo atsitiki- 

x rnams pritaikintų apeigų.
Zambezi upės 

ventojai negrai 
veik išimtinai 
vaisiais, bet nė
neapsiims to medžio pasodinti, 
nes jie turi tokį prietarą, kad 
jeigu žmogus pasodins medį, tai 
pats turės numirti. Kita neg
rų paderme turi prietarą, kad 
tas, kuris pasodins, kavos medį, 
tas niekad nebus laimingas, 
nors pačią kavą geria su di
džiausiu pamėgimu. -Ugandos 
ir Unjoro negruose labai išsi
platinęs tikėjimas raganomis, 
kurios kartais pasiverčiančios 
tikrais smakais ir ryjančios 
gyvus žmones. Jie taip pat 
tiki, kad yra tokių žmonių, ku
rie naktimis palieka savo pala
pines,'žudo keleivius ir jų mėsą' 
suvalgo arba pavartoja burtų, 
kerėjimų reikalams. Tokių žmo
nių esą neima nei ietys, nei 
kulkos. Tik tam tikromis bur- * * 
tininkų lazdomis juos galima 
vj^tis taip toli, kad prašvinta 
ir tada jie-darosi matomi. Jie 
esą turi palinkimą valgyti to
kių žmonių mėsą, kurie netin
ka šeimos gyvenimui arba ne
tinka dirbti.

Esą ir tokių raganų, kurios 
vienu savo pažiūrėjimu užnuo
dija valgį, kurio pavalgęs žmo
gus sunkiai apserga. Iš tokios 
ligos gali išgydyti tik tam 
ra kita moteris burtininkė, 
tenka, kad šita burtininkė 
kartus spiautų j ligonį ir
pasveiksta. Bendrai nuo blogų 
akių galima fesą ne tik susirg
ti, bet ir numirti.

Negrai bečuanai lavonams 
įpiauja—išnarina kojas per ke
lius, išpiauja k’elis strėnų kau
lelius, kad jį galėtų-trilinką su
lenkti. Per juosmenį lavoną 
suveržia šviežia ožio oda, o vi
są lavoną suvynioja į šviežią 
galvijo odą. Kapą apšlakšto 
gydomuoju vandeniu, o iš šven
to rago palaisto net lavoną ne
šusių pėdsakus. Puodą, kuria
me buvo švęstas vanduo, su
daužo ant kapo. Našlei ant 
kaktos pririša gabalą odos, ku
ria buvo suvyniotas lavonas. 
Giminės suklaupę ant kelių prie 
kapo ilgą laiką vidudienį ir va
karais garsiai raudoja. Velie- 
nies mirimio dieną visai nemel- 
žia karvių. Lavono nešikus ap
valo tuo budu, kad jiems iš 
pirštų nuleidžia kraują ir iš
trina vaistais. Artimiausiems 
mirusio giminėms sudrasko iki 
kraujų visą kūną, o kojas tri
na ištaukuotais pagaliais. Tuo 
budu ir jie apvalomi. Gedulio 
ženklui artimieji išsitepa ang
lių, visas kaimas apsibarsto pe
lenais, visi suvalgo .po trupi
nėlį mirusio duonos, kurią pri
kanda sausu karvės, mėšlu, 
lanko mirusio palapinę, o kai 
grįžta į savo palapinę, tai pil
vu į ją įšliaužia pirma kojo
mis. Pagaliau gedulą viso kai
mo gyventojai nusiplauja van
deniu su

Negrai 
mirėlius 
o paskui
išmėto jų maisto atsargos li
kučius. Negrai sandechai nu
mirėlius į kapą deda tupinčius 
ir tam reikalui juos atitinka
mai suraišioja. Kamerūno neg
rai šermenis laiko 9 dienas, nes 
tiek laiko reikia mirusio vėlei 
visai nusiraminti. Dauguma 
negrų ant kapų sudeda akme
nų -^krūvas ar kokiais kitokiais 
paminklais jas pažymi.

Po laidotuvių zulusai kelia 
dideles iškilmes. Zulusų valdo
vus j kapus beįėjo tūkstančių 
galvijų gy^bės, kurių mėsą 
suvalgydavo gyvieji. Negrai 
bakvizijai šiaip retai mėsą val
go, bet jeigu numiršta seniūno 
žmona, tai papiaujama' ne ma
žiau kaip 30 ožkų ir dar pusė
tinai avių. Dagomėjoj mirusi

Pačios laidotuvės atliekamos 
dar su daugybe ceremonijų ir 
su ’ didžiausiu triukšmu.

Ne mažiau keistos ir sudė
tingos ceremonijos sutinka neg
rą ir j pasaulį ateinant.

Bečuanuose gimdyvei patar
nauja seniausios kaimo mote
rys. J*ų pareiga nusukti spran
dus dvyniams, tiems, kurie 
gimsta pirma kojomis ir pas
kui tiems, kuriems pirma iš
dygsta viršutiniai dantys.

Gimdyvė tris dienas turį ger
ti savo šlapumą, o kūdikį iki 
persivalgymo maitina koše. 
Trečią dieną krūtis ištrina 
vaistingomis žolėmis ir tik ta
da ji gali kudikj maitinti. Vy
ras pas žmonų gali pareiti tik 
penktą dieną. Bet pirma , juo
du turi apsivalyti. Juodu/su
sėda ant gabalo užburto me
džio, išsitepa vaistingais rieba
lais ir paskui, peržengę per tų 
medį nueina j priešingas puses. 
Šitos ceremonijos meti! burti
ninkai dar duoda gerti švęsto 
vandens. Jeigu vyras be šitų 
ceremonijų pareis pas savo 
žmoną, tai jis sutins ir numirs. 

’ Visų pirmą’ mėnesį naujagi
mio kūdikio visai negalima iš
nešti iš palapinės, o antrą mė
nesį ne toliau, kaip pora žings
nių už slenksčio. Dar kūdikį 
barsto švęstais milteliais^ pas
kui sudrasko Iki kraujų kai 
kurias kūno vietas ir ištrina 
švęstais, riebalais. '

Kai vaikai ateina j metus, 
prasideda sudėtingos, painios ir 
keistos apipiaustymo, ♦apmoky
mo ir kitokios ceremonijos. .

Vedybų . ceremonijos tuose 
pačiuose bečuanuose vėl ypa
tingos. z Piršlys, paprastai jau
nikio tėvas, po ligi£ įžangų sa- 
ko: “aš atėjau pas juos papra
šyti šuniuko“. Nuotakos tė
vai pradeda skųstis, kad jie 
neturi galvijų, klausia, ’ar turi 
galvijų piršlys. Paskui vėl kal
bama apie galvijų stoką, nusi
skundžiama sausais metais, li
gomis ir t»t., bet pagaliau vis
kas baigiasi susitarimu: “taip, Nuo 1881' m. iki 1890 m. 
mes turime galvijų“. kasmet imigrantų atvyko .pusė

Darbo Sekretoriaus 
Paskutinis Raportas

racija iš 
iš Skandinavijos pasieKc augs- 
čiausių laipsnį.

Pradedant 1890 m; imigrantų 
skaičius iš Anglijos, Vokietijos 
ir Skandinavijos augo, ir dides
nis padidėjimas iš Italijos, Aus
trijos, Vengrijos,Jlusijos, Grai
kijos, ir kitų pietinių ir rytinių 
valstybių. Nuo 1881 iki 1920 
m.,, 3,988,000, imigrantų buvo 
įleistą iš Austrijos Vengrijos; 
4,115,000 iš Italijos, 3,237,000 
iš Rusijos ir 370,000 iš Grai
kijos.

Kongresas pusėtinai uždaru 
duris 1921 m., įvesdamas pirmą 
kvotos įstatymą, kuris įėjo ga
leli birželio. 30 d. 1924 m. Tas 
įstatymas paskyrė metinę imig
raciją iš visų Europos šalių ikį 
3 nuošimčio skaitliaus žmonių 
tos tautos, kurio buvo šios ša
lies gyventojai sulig ' 1910 m. 
cenzo.. Pasekmes to 19211 m. 
įstatymo buvo sumažinta imig
racija iš Europos nuo 652,0.00— 
1921 m. iki 216,000 —1922 m.

Nuolatinis imigracijos įstaty
mas įėjo galion liepos L d. 1924 
m. tolinus* varžant imigraciją iš

Europos. Sulig tuo Įstatymu, kas 
mot tik'153,714 ateivių įleista— 
preporci joneliai kiek tų šalių 
gyventojų gyvena Suv. Valsti
jos. Tautines kilmes planas 
imigracija iš rytines ir"pietinėsnes 
Europos sumažino iki mažiau
sio laipsnio. Sulyginus su imig
racija prieš įvedimų kvotos įs
tatymo, imigracija -iš Europos, 
sumažinta nuo'813,000 į dešimts 
metų ųormališkos nevaržytos 
imigracijos (1901—1910 iki 156, 
000.

Priešakines durys pusėtinai 
uždarytos europiečiams, bet du
rys j Kanadą ir Meksika ir ki
tas Šiaurų ir Pietų Amerikos 
valstybes atdaros. Ir imigrantų 
skaitlius iš Naujo Pasaulio au
go nuo -77,400— 1922 m. iki 
219,000 —1924 m. Bet vėlesniais

metais' sumažėjo. Per fiskališ- 
kus metus 1930 m. tik 65,000 
atvyko iš Karados ir Nowfound- 
lando ir 12,700 iš Meksikos.

Darbo Sekretorius praneša 
savo reporte, kad dabartinės 
imigracijos sistemos silpnumas 
yra tas kacĮ ji neaprupina in- 
dustriališkus šalies reikalavimus, 
‘įstatymas neįleidžia netinka
mus, bet, iš kitos pusės neįlei
džia ir tinkamus žmones.

—F.L.I.S. z

------ ■ ■ I.'."

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

k....... .nu j
r \ THE BRIDGEPORT . 

CLOTHING CO.
Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai 

J. PETRAUSKAS, Sav.
3312 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 1162

šviežiu mėšlu.
magandžai savo nu- 
apverkia dvi dienas, 

sudaužo jų puodus ir

A.i'. R-'

NAUJIENŲ DOVANOSI

Dešimtame ir paskutiniame 
metiniame raporte, kurį Darbo 
Sekr. išleido prieš rezignavimų 
iš kabineto, .Jk’ad tapti Siiv. Vals
tijų senatorium, John J. Davis 
aprašo išsivystymą, šioje šaly- 
dabartinės emmigračijos kont
rolės sistemos, kuris prasidėjo 
su įvedimu kvotos įstatymo 1921 
m. *

Imigracija į SU v. Valstijas 
nebuvo fede^alos valdžios re
guliuojama prieš -1822 ' m. ir net 
po 1822, m. kontroliuojama. 
Kongresas nenorėjo tvarkyti 
ateivių įvažiavimą į šią šalį, ir 
neįvedė varžančius įstatymus. 
Tik po 40 metų tapo įvestas, 
įstatymas draudžiant iš rytų ša
lių darbininkams įvažiuoti.

Kontraktinio darbo įstatymas 
buvo .įvestas 1884 m., kuris 
permainyto j formoj, it šiandien 
egzistuoja. ’Einaift’tlrb Įstatymu 
darbdaviai negali atsigabenti 
kontraktuotų darbininkų iš ki
tų šalių. \

Pirmas generalis imigracijos 
įstatymas iš 1882 m. buvo pa- 
rinktinis įstatymas tuo, kad at
sakė įleidimą nekuriom kalsėm, 
kurios , skaitomos negeisti
nos. Ir tas įstatymas pažymėjo 
tik keturias tokias klases,- bet 
per sekančius metus visokios ne
geistinos klases padidėjo. Jan. 
1917 m? įstatymas numato su
pirš 30 nepageidaujamų ateivių 
rųšių. '• • \

Paprastai - 14,000 injigrantų 
kas met atvyko per metus nuo 
1821 iki 1830. Per sekančius 
dešimts metų apie 60,000 atvy
ko kasftiet, ir 171,000 nuo 1841 
m. iki 1850 m., kuomet didelė 
imigra ei j a\ iš Airi j os ir V okie- 
tijos prasidėjo. Ir per sekančius 
dvidešimts metų dauguinas imig
rantų paėjo iš tų šalių. Laike 
civilio karo ir nuo 1871 iki 
1880 m. padidėjimas įvažas.

Kam Būti Be Darbo?
IŠMOKITE SIUVAMOS MASINOS OPE- 
KAVIMĄ. Puikus Darbas Del Moterų.

c I >

-fma tik trumprj laikų j
Išmokti. Gerai moka. 1
Praktiškos pamokos. . / ' 
Mes padedam gauti dar- 
bą. Atsišaukite tjiojaus. _ 
Piglau su šiuo skelbimu

Jos. F. Kasnlcka,
Principalas jffMcrrį

MASTĘR SCHOOL
190 N. STATE ST., - 1OTII FLOOR

-A--------------- ■ ---.......... ‘ ■ - ■ ■ .

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

valandai .po pietų

Pašalinkit tą šaltį!
- • APSISAUGOKITE NUO :

EPIDEMIJŲ —ŽIEMOS LIGŲ
Kiekvienas šaltis palieka Jūsų sistemoje kelis ligų perus. Jų? galbūt to 
nejaučiate ir tada lengvai patampate . auka net lengviausios epidemijos. 
Riebios sultys išvirtos iš šaknų, lapų, stiebų^, ir kvietkų. kurie sudaro ’

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATĄ 
greitai sunaikina šaltį, jei išgerti karštą einant gulti. 

GERIAU BŪTI TIKRAM, NEGU GAILĖTIS
DEL APSISAUGOJIMO netenka gailėtis. Bulgariška Žolių Arbata ge
riama visos šeiminos mažiausia du sykiu į savaitę kada epidemija siaučia 
šalyje, palaikys jus gerame fiziniame stovyje. Pardavinėjama aptieki- 
ninkų visur, 35c, 75c.; $1.25, ar per paštą viena didelė dėžutė' (šeimi
nes didumo) $1.25. Adresuokit Marvel Products Co., 106 Marvel 
Building, Pittsburgb, Pa. ' / .

Rusiškos ir Turkii
12th STREET .
9 Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rootevelt Rd. 
arti St. Louis Ate. 
CHICAGO, HL

Negirdėtai žemos kai
nos ant radios

Philco Phonografas. ir Ra- 
dio krūvoje už

$99.50
Atwater Kant Radio ir Pho

nografas krūvoje už

$99.50
Majestic Radio ir Phonogra

fas krūvoje už

$99.50
Day Fan Gęneral Motors 

• Radio ir Phonografas

$99.50
1931 Brunswičk Radio S

$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.

JOS. F. BUORIK,
INC,. : ' >.

3417-21 & Halsted St
Tel. Boulevard 4705

. Chicago, III. ■ '
l . ■ z

Dar 'Niekad Nebuvęs Pasitilijimas 
TIK TRUMPAM LAIKUI

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

, ’ - nėms
g VISAI DYKAI KNYGŲ
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

$2.50Pusei Metų už

Iš Sekamo Sąrašo
Kaina

Grupė I. $2.50
24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo

kai ....... . .................... .........
25 DR. KARALIUS Barbora

Ubryka’ arba klioštorius ir
Jėzuitai ............................  .‘75

26 MARIJOS KONOPNIC-
, KOS Pagal įstatymus ........ ..

28 ERKMANO , ŠATRIJONO
Laikrodininko Atsiminimai .20

No.

Viso .......    $£.50

Grupė II. $5.0Q 
6 ISTORIJA CHICAGOS 

LIETUVIU.^ ........
JANųtAICIDV Airija

MATULAIČIO Dv

$1.75
... .25

.. .40
# • 8 Si .MATULAIČIO Dvi Re 

lioni į Tolimą Šaurę ........
14 DR. J.'ŠLIUPO Kiek Seno

vės Graikai ir Romėnai pri
dėjo pastumėjimui Gamtos 

mokslų priekyn .... .
OLSZEWSKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną ......................... 20
R. J. STEVE^ISOS NAK
VYNĖ ............
SOCIALIZMO 
BLAIVUMAS

31

45

50
......................... 35
MINTIES ' 
........ :.... $1.00

71 LIEPUKO Peklos Kančios.
Dainos ........................ . ....................20

73 VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
' Poemos  ...... .......... . .20

78 BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ................ . ...... . .25

No. Kaina
Grupė V. $5.00

A. JANULAIČIO Airija .... .25 
S. MATULAIČIO Dvi ke- 
lioni į Tolimą Šiaurę ........ .40.
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? ........ Jz................. .
Milukijada'Dzūko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis

už Pragarai Pavydas .15 
KL. JURGELIONIO Dėklė- 
matorius ......... . ............ . ............... 75
J. KURZEMEWSKIO Me- t ' 
dicinos Daktaras .......1.1........ ,25
EJ. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija .........35

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

7
8

31

38

3 7

49

53

55

60

68

84

93

Grupė VI. $2.5Q -
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka
rės Metu, kaina ...............75
SIMUKAS ir MAGDUTĖ
Graži pasakaitė

21

30

39

40

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

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mislių '
Knyga .................... $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) 
A. J-TIS Kaip Žmonės su 
Ponais kovojo .... ..............

FRANK HARRJSO Pasako
jimas Apie Jėzų .........  .25
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ....... . .......... ........................... 20

.35

.20

40

41

54 DR. A? J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas ... ...... ..........i...... . ......... .’. .50

1 —
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO Šiaurės Karžy
giai .................i—..
M. GRIGONIO
Gintarai ...............
BR. VARGŠO

Vandenyje ........

Viso .......................

61 "LAUKIO P. Kropotkino

93

80

82

.35

.35 
Katriutės 
...........  .20 
Milijonai

..............a... .20

$2.50
57

70 KL. JURGELIONIS Gludi-
50Liūdi

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

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

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

Pasikalbėjimas Amerikono su
v • su Grinorium .j...... .  .20
48 S. K. KRUKOWSKIS Chi- 

. nija ..j.............. ...k....i.......... .40
52 JOHN M. WORKS Kas yra

Taip O kas ne Taip?
64 ŠARŪNAS Gruodžio 

dienoš Peryetsmas .............. _
66 KARLO KAUTSKIO Kas 

' yra ‘ Socializącija
72

.75

20

22

35

44

76

94

95

96

97

99

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
3486

FURNITURE 8 PIANO MOVING 
Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399

J. P. EWALD .
APDRAUDA. PASKOLOS IR 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

■ ■■■■ ................... <>»■■■............ .

G. BURBA
Musų fnoterų tūbų krautuvėj 

pigios kainos '

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

D ALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155 v .

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

r1 '■ .........

M. J. KERAS
REAL ESTATE 

’ Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St
. T«l. Yatd, 6894

W. J. KAREIVA
Green Valley Prodactt 

Parduodam Šviežius kiaušinius 
ir sviestą

. 4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

S. P. Kazwell and Co
RE AL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

T«l. Repoblic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
\ Chicagoje
6553 S. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Grupė VH. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina ...........   $2.50
ROBINZONAS KRU1ZIUS 
Labai Graži Apysaka ........
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ............................................ .50
J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS ..........20

GOGOLIO piršlybos, Ko
medija ............................................. 25
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ........ ................................10
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom. ....
J. GURAUSKIO Šalatfutris 
Komedija ...................
A. N. ASTRAUSKIO Vyr 
rų Vergija, komedija ............ L

V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza

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

J. NAMON & CO. , 
Po Valstijos Priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

........... 20
W. SHAKESPEARE’O
Machbeth ...........    .75

Viso

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje
■ Metams $7.00

$5.00

69

Viso

.20

.20

25 ■

...35

$5.00

BRUNO SHUKIS 
generalis kontraktorius 

Taisome senus namus ir . 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

!■ ............. . I i... ..  ■ Milui

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus 

3700 S. Spauldirtg Avė.
Tel. Lafayette 2584

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

šykite tuojaus ir siųskte savo 
užsakymus

HAUJOSHOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III..

.U

. Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav. 

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352

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

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St
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Orderiu kartu su užsakymu.

GEROVĖ IR BANKROTĄVIMAI

Pernai metais Amerikoje subankrotavo 26,355 biz
niai. Visi žino, kad tai buvo labai blogi metai, ir todėl 
nėra nuostabu, kad įvyko tiek bankrotų. 

• \

Bet 1929 metai buvo geri, o betgi ir tais metais 
bankrotų skaičius buvo didelis, būtent, 29,909. x Metai 
prieš tai bizniui Amerikoje sekėsi dar gerau; *prospe- 
rity” buvo, taip sakant, pasiekusi ,čiukuro. Tečiaus 
1928 metais Amerikoje buvo 23,842 bankrotu.

Iš to matome, kad bankrotavimai biznyje įvyksta 
nuolatos, tiek blogais, tiek gerais laikais. Nors blogais 
laikais nusigyvena daugiau biznių, bet ir geri laikai 
neapsaugoja jų nuo bankrotavimų.

Gerovė ir blogi laikai dabartinėje ekonominėje si
stemoje yra pripuolami dalykai, kurie ateina ir praei
na. Bet biznių bankrotavimai yra nuolatinis reiškinys. 
*Ką jisai rodo? Jisai rodo amžiną netikrumą, kuria
me bizniai gyvena. O šis netikrumas pareina nuę to, 
kad tarpe įvairių biznių be paliovos eina kova, kompe- 
ticija. Vienas biznis stengiasi kitam už akių užbėgti, 
jam rinką paveržti, ir šitose grumtynėse daugelis biz
nių žūva, žūva ne tik maži ir silpni bizniai, bet kartais 
ir labai galingi.

Biznio žuvimas reiškia ne tik smūgį (dažnai, net 
ir vįso gyvenimo suardymą) jo. savininkui, bet uždar- 
lįio netekimą darbininkams ir nuostolius kreditoriams, 

'žodžiu* jeigu subankrotuoja dvejetas dešimčių biznių, 
tai nukenčia šimtai tūkstančių žmonių.

Bet tie bankrotavimai įvyksta nuolatos ir nuolatos, 
net pačiais geriausiais laikais. Kapitalizmo sistemoje 
jie/ yra neišvengiami. .
/ Todėl labai klysta tie, kurie mano, kad tik krizio 

ir nedarbo laikais kapitalizmas “šlubuoja”. Jisai turi 
tokių ydų, kurių nė didžiausia “prosperity” negali 
šalinti.

pa-

Komunistų “priešfašistinis 
komitetas” išleido prieš atvy
kusį iš Lietuvos prof. Mykolą 
Biržišką atsišaukimą, kuris 
baigiasi tokiu riksmu:'

‘‘šalin visokius, kaip vie^ 
tinius, taip ir importuotus 
fašistinius makliorius! Ko
von prieš lietuviškąjį fašiz
mą!”
Iš kur komunistai paėmė, 

kad Biržiška esąs fašistas, tai 
jų paslaptis. Jokiai politiniai 
partijai jisai, rodos, seniai ne
priklauso.

“Laisvės” Bimba išplūdo Bir
žišką šitokiais žodžiais:

• t

“Atsibaladoja Amerikon 
dar vienas fašįstas ir kru
vinojo Smetonos agentas, 
būtent ponas Mykolas Bir
žiška. Atvykęs neva. ‘Vil
niaus vadavimo’ reikalais ir 
atstovaująs kunigo Kemėšio 
‘Vilniaus Vadavimo SąjUn- 

, gą’. New Yorke pasitiko jį 
lietuviški atbulkalnieriai ir 
fašistiniai vienybiniai biznie
riai ir butlegeriai. Surengta 
buvo vakarienė vienam iš 
puikiausių viešbučių visam 
New Yorke, būtent Astor. 
Hotel.\ Aiškus dalykas, jog 
šita vakarienė lėšavo tuks- ■ 
tancius dolerių. O fašistai ir 
atbulkalnieriai šitas lėšas, 
žinoma, padengs iš apgavin- 
gu budu surinktų ‘Vilniaus 
vadavimui’ aukų.

“Mykolas Biržiška * puotą 
kėlė — lakė ir rijo — Ąstor 

• Hotelyj su kunigais ir but- 
legeriais, praūžė 'krūvą do
lerių, pasveikino kruvinąją 
Smetonos Valdžią, o tuo tar
pu virš šeši tūkstančiai Kau
no vargdienių badauja!” 
< . • •

Į ką gi panašu yra šitaip 
nęžmoniškai piktžodžiauti?

Prof. Biržiška yra vienas iš 
tų visuomenės darbuotojų, apie 
kurio nuoširdumą ir sąžiningu
mą ' neabejoja piekas, 
bent kiek pažįsta, 
veikė politikoje, jisai 
ėjo su darbo žmonių 
Kai jisai iš politikos
kė, tai visas savo pajėgas jisai 
pašventė žmonių švietimui ir 
mokslui — kaipo - mokytojas, 
kaipo literatūros istorijos ty
rinėtojas, kaipo vadovėlių mo
kykloms rašytojas.

Lenkų okupuotame Vilniuje 
prof. Biržiška dirbo, palaiky
damas lietuvių' mokyklas ir or
ganizacijas, protestavo prieš 
lenkų priespaudą ■— iki lenkų 
valdžia jį ištrėmė iš Vilniaus.

Jeigu tie jo darbai, nėra ver
ti pagarbos komunistų akyse, 
tai visgi už ką jie jį purvais 
drapsto? Tik barbarai gali ši
taip elgtis!

reikale mano kandidatūros j 
SLA. prezidentus/’
Atrodo, kad p. Gegužis jau

čiasi atlikęs labai kilnų darbą, 
kartu su savo bendradarbiais 
padovanodamas Deveniui $25,- 
000- iŠ SLA. iždo.

Galų ^ąle, pastatys savo kan
didatūrą į kokį nors urėdą ir 
pats Devenis, kuris pasižymė
jo, kaipo “smart” vyrasT
------ --------- r*——T——

Skait^ojųBalsai
■■

Kai kurių korespon
dentą ydos

(Del Pustapėdžio ir Pilnapė- 
džip ginčo)

matomai, yra užintere- 
ypatų. Dabar “N-nų” 

23 tilpo Nebuvusio kon- 
parejškimas arba* atsilie-

.štai p. š. iš vąkąro parašy
tos korespondencijos kai ku
rios ištraukos. ‘^Biznio komisi
ja pranešė, kad Draugiu 
pietinis koncertas>. kuris atsi
buvo sausįp 4 d., buvo smagus 
programas, kurį pildė Chicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn ir or
kestrą, buvo išpildytas labai 
gražiai taip, kad da Draugija 
nėra turėjusi tokį gražų pro
gramą”. - ,

Ir daugiau biznio komišija 
nepranešė nieko. Tikras meškos 
patarnavimas biznio komisijai. 
Kad koncertas buvo geras, tai 
tiesa,' bet juk ir pereitais me
tais tas pats p. Steponavičius 
pildė Draugijai koncertą su dar 
genesniu “Birutes” . chpru ir 
Orkestrą. Ir pernai programas 
nei kiek nebuvo blogesnis, jei 
da ne geresnis, kaip šiemet. 
Bet gerb. korespondentas, ma
tomai, nebuvo susikalbėjęs su 
biznio komisijos pirmininku p. 
Galskiu apie tai, kad jis š. jau 
turi gatavai v parašytą kores
pondenciją, ir * tas vietoj girti 
programą^ ,tik visiems susirin
kusiems skaitlinėmis pranešė 
apie vakaro , finansų stovį ir 
nei žodžio apie dainas.

Toliau š. savo koresponden
cijoj rašo, kad Draugijos pini
gai nutarta padėti į First Na
tional Bank, o viši buvę susi
rinkime girdėjo, kaip finansų 
komisijos pirmininkas pranešė, 
kad First National Bank visai 
tokių įdėlių nepriima ir Drau
gijos pinigai nutarta padėti j 
First Trust and Savings Bank. 
Ir jau dabar šita ;Š. (korespon
dencija erzina ^draugijos na
rius, kurie buvo ir kurie, nebu
vo susirinkime.

Ir vda 3-čias stebuklas apie 
kurį p. š. mėnesiu anksčiau 
parašė ir kurį patys nariai ga
lės patikrinti 
Draugijos susirinkime

IĮ. U. ,, T,1 T iriu ’ l, HlĮĮit'liilllHluilil, m........Ii lir'iiu.JJ II. n iB«iiti
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KIRĄ KIRALINA
(Tęsinys) L

“Nereikia žiūrėti pro langą. j 
kiemą! Jokiu budu tai- negali
nta daryti, jokiu budu!” .

Raktas pasisuko, ir aš neį 
gyvas, nei miręs prisiglaudžiau 
prie sesers. Neužilgo pama
čiau, kaip sutraukęs kaktą' pa
sirodė -tėvas, o paskui jį sekė 
vyresnysis brolis... Jis vos spė
jo paklausti mus, rodydamas 
j atidarytą langą:

“Kas tai sulaužė? Kur jūsų 
plotina?” kaip pasigirdo vienas 
po .kito du šūviai, kurie išmu
šė langus. Nųp šūvių sudre
bėjo namai, o kambarys prisi
pildė parako dūmų. Gulėdamas 
Kiros glėby j, aš pamačiau, kad 
brolis sudribo, o tėvas šoko 
įro langą, vedantį į uostą; aš 
Uždusęs užmerkiau akis, bet 
tuoj vėl jas pravėriau ir pama
čiau su suaižytu kiaušu gulin
tį brolį, ir musų dėdės, kurie 
buvo persisvėręs per langą,— 
per tą patį langą, pro kur; pa
spruko tėvas, lydimas keturių 
šūvių. ’ t L

Palikusi mane, _,Kira šoko į 
vidur; kambario, įšaukdama:

“Jus nepataikėte!.. Nepatai- 
kete! Jam atplėšė tik kairiąją 

i”

korespondentas, bet vis

lllHtti R. A.

gal tokjpat planą. Bet koks di
delis buvo skirtumas tarp mu
sų namų puošnumo ir papras
tumo mums paskirtų kambarių, . 
—nors jie buvo geriausi visa
me viešbutyj! Nuo to palygi
nimo musų akyse pasirodė aša
ros. Laimei, kambariai buvo 
gretimi ir jų langai atkreipti j 
Dunojų.

Matydama ubagiškus rakan
dus ir seną nūsitrinusį kilimą, 
apšviestą vienintlėlės žvakės 
merdėjančia šviesa, Kirą nenu
sirengusi krito į lovą ir dar 
labiau pradėjo verkti, jausda
ma savo bejėgumą atkeršyti.

Bijodamas pasilikti vienas . 
savo kambary sii ką tik 
pergyvento įvykio atsimini
mais, aš pasiėmiau kaldrą ir 
atsiguliau ant tachtos sesers 
kambaryj. Prikamuotas pas
kutinių trijų dienų kančiomis, 
aš greit užmigau, neužgesinęs 
šviesos ir palikęs verkiančią 
Kirą.

Bet

NEREIKIA PAMĖGDŽIOTI BOLŠEVIKŲ 
TIRONYBŲ

uz-Rašydamas apie kongresmano Fish sumanymą 
drausti komunistų partiją ir jos spaudą Amerikoje, 
socialistų dienraštis “The Mihvaukee Leader” išreiškia 
tokią nuomonę:

“Butų kvailas dalykas Jungtinėms Valstijoms 
pamėgdžioti Rusijos priespaudą. Rusijoje visi opo
ziciniai laikraščiai yra ne tik draudžiami siuntinėt 
paštu, bet ir yra sunaikinami' ir visiškai neleidžia
mi. Daugybė socialistų vargsta kalėjimuose už tai, 
kad jų nuomonės yra kitokios, negu valdžios. Kas 
kritikuoja valdžią, tas rizikuoja ne tik savo lais
vę, bet ir savo gyvybę, nes jisai gali būt sušaudy
tas... Tokios priespaudos mes Amerikoje nenori
me.”
Čia išreikšta visai ta pati mintis, kurią atkartoti- 

nai yra išreiškusios “Naujienos”, būtent, kad kongres- 
n/ano Fish sumanymai yra bolševikiškų despotų pa
mėgdžiojimas. Amerikai butų gėda, jeigu ji nusižemin
tų ligi tokio laisvės smaugimo, kokį praktikuoja Sta
linas.

ERSTINAS DARBAS RUSIJOJE

sęVie^as\per dešimtį metų tarnavęs žvalgyboje 
vietų valdininkas pabėgo į Suomiją ir Amerikoj spau
dai praneša, kad šiaurinės Rusijos ir Sibiro koncent
racijos stovyklose yra 662,200 kaliniai, kurie, baisiau- 
sipse sąlygose gyvendami, kerta miškus, taiso kelius ir 
dirba kitokį darbą po prievarta. Tame skaičiuje ęsą 

469,983 vyrai, 73,285 ųioters ir 18,932 pj
13 ir • 17 mętų amžiais; h. , Ų

Tuos vergus" dąrbams miškuose .'- pristatanti žvaj- 
«yba- # ■■■■>■ y! į* ■; į ...J ,

•Vadinasi, yra‘tiesos tuose ey kaltiniuose prieš so
vietų valdžią, kad ji vartoja verstiną darbą miškų pra
monėje. Taip darydama, ji gali, pigiai pardavinėti miš-

kas jį 
Kol Jisai 
visuomet 

judėjimu, 
pasitrau-

GEGUŽIS DAR RENGIASI 
KANDIDATUOTI

Prieš kiek laiko sandariečių 
organe buvo paskelbta “iš par 
tikimų šaltinių”, \ kad SLA. 
prezidentas, p. S. Gegužis, sa
kančiuose rinkimuose jau ne- 
bestatyšiąs savo kandidatūros. 
Bet ^pasirodo, kad tai buvo tik 
“antis”, paleista su tikslu nu
raminti narius po iškilusio 
skandalo dėl Ažunario-Devenio 
paskolos.

Pats p. /Gegužis dabar tuos 
“patikimu# šaltinius” nugina 
ir pareiškia, nesijaučiąs, kad 
jąm reikėtų atsisakyti nuo 
kandidatavimo.- a

“Per daugelį: metų”, sako 
jisai, “manJų (SLA. narių) 

v neprašant ir '.savo kandida
tūros ■ ne^idlant, ą j ie; m ape 

Cinomiųavo^ ir rinko, \tąiplkąd 
/ aš’V ir ^dSbar j jaučiądsi pildai 

'saugas,?» payesįh^asį 5)savo 
’kąiĮdiUątują/ j ■ j ų įrangasJei 
bįsiu sveika^ ir < gyvenimo 
apŲn^ybėš ''leis,'' f tai aš ma
nau, 'kad' aš 4ehgvąi gąlęsįu 
su ^SLA. nariais susitarti

. - X ; ■ * z fi

Kartais gyvenime įvyksta 
gana stambių klaidų ir jas ma
žai kas pastebi. '

Pustapėdžio ir Pilnapėdžio 
ginče, 
suotų 
num. 
certe
pimas į buvusius koncerte, ir 
jis geidžia, kad tas incidentas 
butų tinkamai paaiškintas.

Nekurie mano pažįstami, ži-x 
nodami, kad aš kaip kada pa- 
rašau j laikraščius, prašo mai
nęs parašyti apie šį ir daV kitus 
dalykus, kur korespondentai 
kartais “nuslįsta” nuo temos 
arba rašo korespondencijas vį- 
sai nebuyę įvykio vietoj. As
menys, susipažinę v šiek tiek su 
žurnalistika, turėtų vengti to
kių-dalykų.

Iš pirmo atžvilgio, rodosi, 
tokie dalykai, kaip korespon
dencijos neturi didelės svarbos, 
bet pažvelgus giliau į visuome
nės gyvenimą, pamatysime, kad 
jos turi gana didelės ’svarbos. 
Patarlė sako, kad ir , mažas 
kupstas gali apversti didelį ve
žimą. Taip ir maža korespon
dencija galima suerzinti daug 
žmonių.' t n i

Nors neesu nuolatinis “Nau
jienų
tik kartais tenka šį tą 'prašy
ti po įvairiais slapyvardžiais; 
ypač apie koncertus ir susirin
kimus. šį krirtą apie C. L. D. 
Savitąrpinės- Pašelpos koncertą 
sausio 7 dieną mano tilpo gana 
ilgoka korespondencija po sla
pyvardžiu J. S. A., ir da lig 
šiol niekas nemėgino jos kriti
kuoti^ . Matyt, buvo O. K.

Nors turėjau didelį šaltį ir 
ne kaip jaučiaus, bet važiavau 
į koncertą, manydamas, ką pa
rašyti į “Naujienas” apie kon
certo programą. Del to niekur 
nesitraukiau iŠ vietos, atydžiai 
sekiau visą koncerto programą 
ir todėl galių pasakyti, kas ir 
ką dainavo. ’

Taigi Pustapėdls iš tiesų pa
darė “didelę” klaidą. Kukulius 
dainavo ne vyrų kvartetas, bet 
vyrų choras. Vyrų kvartetas 
dainavd > šias 3 dainas— a) 
Skauda, skauda Onytei galve
lę, b) žydelis ir c) angliškai 
Sleigh Song, o iššaukti antru 
kartu ir vėl atkartojo tas pu
čias. Gi vyrų, choras dainavo 
dvi -dainas—a> Jau atėjo rude
nėlis ir Verda boba kukulius. 
Tai ir viskas koncerto inciden
to išlyginimui.

Pustapėdis Šį kartą biskj su
maišė vyrų kvartetą su vyrų 
choru ir už -tai nuo Pilnapėdžio 
gavo į akį. Watch out, Pušta- 
pėdi>

Bet jau jei už tokius dalu
kus žmonės korespondentams 
kapinaši j akį, tai , ką gąlimž 
pasakyti apie tuos^ kurie, rašo 
korespondencijas iš vakaro 
prieš* įvykį. 4 Pavyzdžiui, sau
sio 28 d. š. \m. ‘^Naujienose”

taj f V»U r /o : 1
Kaipo , draugijos naęys, jšbu- 

vąu 5 susirinliime mio, pradžios 
Ugi ^gąld, bet tokiį< stebėk;^ 
visiškai'^ neteko ’ girdėti, kokius 
*p.-Š. ‘parašė į laikraštį.'

ateinančiame
- -

apie kontestą. Visi.buvę susirin
kime girdėjo, kaip Draugijos 
pirmininkas J. Mickevičius, už
darydamas susirinkimą, pasa
kė ,kad dėl vėlaus laiko svars
tymas apie kontestą atidėta se
kančiam susirinkimui, nes bus 
daug darbo ir gajėsime svars
tyti visą vakarą. O š. jau 
parašė j laikraštį, kad viskas 
nubarta. Taį bent korespon
dentas. Kiekviena ' ’ Draugija 
turėtų bent po vieną tokį įsi
gyti. .' ' * - . '
> Bet su musų koresponden
tais - atsitinka da juokingesnių 
dalykų. Northsidės seni dar
buotojai pasakoja, kad su 
vienu korespondentu keli metai 
jvyko tokis ' šposas. Northsi- 
diečiaixręngą sekmadienyj išva
žiavimą į Jefferson miškus. 
Kokis tai korespondentas Šeš
tadienį turėdamas laiko parašė 
korespondenciją' Jr pasiuntė j 
“Naujienas”. Sekmadienyj iš
tiko smarkus lietus. ir taip py
lė per visą dieną, kad niekas 
nei nosies negalėjo iškištį . pra 
duris, o pirmadiėnį visi skaitė 
“Naujienose” apie puikiausia; 
pasisekusį išvažiavimą. Aš nie
ko nesakau, kuomet mes, kurie 
esame mažai lavinesi muzikoj, 
kartais padarom klaidą, apra
šydami kokį nors koncertą, bet 
jau iškraipyti susirinkiipų nu
tarimai, —tąi yra didelė nuo
dėmė tiems/ kurie nori ir bah- 
do rašinėt korespondencijas 
prieš žmones ir prieš laikraš
čio etiką.

Tie, kurie bando tą rašyti, 
turėtų . stęngtis ne daryti iš 
savo raštų jovalo, nes su melu 
įtik galimą nueiti,: bet jau at- 
•gal grjšti nėra Mio.

/ į r—ršienpiuvifiu !
..i į . . ..-TVI!, ii.iih... i ......................... ■

?Viąai kitas dalykasv
Tarnaitė 

davė man grąžos ne tiek, kiėk 
turėję dųoįti,

SZ S * *.■ . f "i X . • 4 ė

Krautuvininkas

J ‘ J^ajjituyininkas 
davė , grąžos daugiau neC rei
kėjo. ■_ . ■ ■ ■ J •

šeimininkės: Jei- taip, tai
nėr^i ko iTijjįijtjs. Jis pats kal
tas, j^ad neatsargiai daro. K •

■k ■i ■

Nieko neatsakydami, jie 
užgesino žvakes ir jaunesnysis 
išėjo j kiemą, o tuo tarpu vy
resnysis stūmė mus lauk pro 
duris. Ten jis mus privertė 
atsisėsti tam&oj ir prabilo se
kamai:

“Aš apkabinu jus, Kiralina 
ir Dragomirai, gal būti, pasku
tinį kartą... Jūsų tėvas — tre
čias žmogus, į kurį aš nepa
taikiau, jr jeigu mano “uršita” 
yra teisinga, tai aš turėsiu žū
ti nuo rankos mano trečio prie
šo, j kurį mėnesienoj nepatai
kiau. žinoma, aš brangiai par- 
dubsiu savo gyvastį, bet nega
lima išvengti to, kas likimo 
lemta. . Dabar klausykitės! UŽ 
minutes ateis pasiimti jus vien
bučio savininkas, apie kurį 
jums kalbėjo jūsų motina. Pas 
jį -jus rasite *du kambariu ir 
visa, kas reikalinga; rytoj jitf 
ateis čia pasiimtf jūsų daiktus. 
Jus niekuomet daugiau nebe}-, 
eisite j tuos namus,— niekuo
met!” . •

/‘Ar jus nepaimsite mus su 
savimi V’ paklausė 
bančiu balsu. ‘ 
' “Ne, aš netbriu 

daryti 
gyvenimą, ^o jus užaugote pu- 
kuose.^.”

‘“Bet tąme atvėjyj tėvas mus 
užmuš“, y • • *'

“J(s# jus neužmuš!” Prieg- 
tutn įneš jam neužilgo vėl už
taisysime spąstus, ir tada jam 
nebepasiseks pasprukti; -taipar 
kitaip Jie turės žūti, juk mes 
du, o jis vienas. Na, gyvenki
te, kaip norite, lyg su mumis 
niekuomet1 nebuvote susitikę. 
Jus pamatysite mus tik tada, 
kai žus šuo. Jeigu laikas nuo 
laiko jums užsinorės patirti, ar 
mes gyvi^-prieikite prie vieš
bučio savininko ir pratarkite 
mano vardą: Kosma. Jis papa
sakos jums viską, ką žinos. 
Bet Ibragimui, vėžių ' pardavi
nėtojui, £us žinoma daugiau, jr 
jeigu jus .’ljgirgįte jo šukavi
mą: “Vėžiai!., žvieži vėžiai!” 
sekite jį; jis praneš jums dau
giau naujienų apie mus. Jei
gu, ant galo, vyrįaiisybė pra
dės klausinėti jus apie šios 
nakties įvykiu, papasakoki
te viską, /ką matėte, bet nesa
kykite, ką manote, —ir nema
nykite nieko!”

Kira dre

teises tai
.Mes vedame atšiaurų

Sekamą rytą, kada saules 
pirmieji spinduliai žvilgterėjo j 
langą, kambarys pasirodė man 
jaukesnis ir aš pradėjau jaus
tis beveik patenkintas,
mintis vėl pamatyti tėvą man 
įvarė baimes. . Aš išbudinau 
Kirą ir pasiūliau jai bėgti. Ji 
sutiko su manimi. Ji sėdėjo 
nusilpusi, su raudonomis aki
mis ir sutinusiu ’ veidu. Aš 
pianiaif, kad ji jaučia sąžinės 
graužimą ir paklausiau jos apie 
-tai.,

“Ne”, atsakė ji, “aš esu nu
siminusi todėl, kad tėvas išsi- 
gelbėjč... Jeigu jis butų prany
kęs kartu Su savo sunum, tai 
mes dabar butume savo na
muose!.. čia tas ubagiškumas 
mane tiesiog atstumia”..

.Jr jij.su panieka pažiurėjo į 
kaĄibarį. Mes išėjome. Lauke 
prie durų viešbučio savininkas 
rūkė kdlijaną. Rytmetinis oras 
buvo gaivinantis. Jis atsikėlė ir 
palenkė gaivą.

“Ar, galiu aš paklausti, ko
dėl jus taip anksti išeinate?” 
mąndagiu tonu jis užklausė* 
turkiškai.
.. “Abu. HaSsan”, ta pat kalba 
atsakė Kirą, *‘mes bijomčs po
licijos ir savo tėVo.”

“Aš atsakau už jus,, panele, 
kol jus gyvenate mano namuo- 
pee”. •

. Ir apsidairęs aplink, jis 
šnibždomis pridūrė:

“Todėl, kad jus esate čia”. , 
Aš taip niekuomet ir nesuži

nojau, kas tai buvo per žmo
gus, ir ką bendro jis turėjo 
su mano motinos reikalais; aš 
tik žinau, kad iš tiesų musų 
niekąs nepalietė jo namuose, ir 
kad tėvšs čia pasirpdė. Vienok, 
kadangi mes nepasitikėjome/ 
tai visgi tą rytą apleidome 
Viešbutį, ir nuo to laiko prasi
dėjo puikus ir liūdnas gyveni
mas, kuris tęsėsi visą mėnesį— 
saulėtos dienos ir klajojimai.

Tai buvb dėl musų, —nera
gautas pasitenkinimas,
jas gyvenimą# mes buvome 
lyg du paukščiu, kurie ištru
kę iš narvelio bando savo spar
nų jėgą ir lekia šviesbs link!...

Viešbutis turėjo užpakalinį j- 
ėjjmą, labaį purvįną, bet pa
rankų dėl musų, nes pro ma
žas duris mes galėjome' įeiti ir 
išeiti niėkeno nepastebėti. Du
ry# vedė į šukripusius laiptus, 
kurie iš uosto puses buvo įtai
syti j atkalnę. Kai apsiprato
me su ^avp nelaime, tąį mes 
juokaudami sakydavome, kad 
čią geriau, negu buvo pas mus 
nįnuose/ kadangi pas mbtins 
prf^ Įaugo į atkalnę [ neljuvc 
kppąčių/ * ' . j

f (Bų# daugiau) • ,

- naii-

viešbučio‘v savininkas.' Dėde - ap* 
kabino mus ir pranyko. Tuoj 
po jo pasišalinimo ir mes iš
ėjome.

Nuo musų namų viešbutis 
buvo už kokių penkių, dešimčių 
žingsnių, ir buvo padarytas pa-

“KOVA”, Lietuvos Mjrfal 
demokratu užsieny 
tis. , Galima gauti “ 
nose”.

H,

jij.su


f' 'iįvz J-

Pirmadienis, vas.. 2,-1931 i i *«*—*-*-<»* .................

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CHICAGOS 
ŽINIOS

> i ■■■

Atsakymas “Nedir 
bančiam”

Ir vėl pasirodė korespon
dencija, “Vilny” No. 25, mė
ginanti sudrumsti B. Š. Komi
teto darbų. Po jų pasirašo 
“Nedirbantis“. Jis ten sako: 
“Jus šelpidt tuos kurie jums 
yra artimesni...“

Žmogau, turbut esi proto 
netekęs, kad fokais nesąmo
nes rašai. Pirm šio darbo, 
Komitetas nepažinojo nei vie
no iš tų, kuriems šiandien pa- 
gelba yra duodama. Jis taip
gi neklausia aplikanto prie 
kokios partijos jis priguli, bet 
bando kiek galint atskirti pro
fesionališkus hobus ir girtuok
lius, “neturinčius šeimos“, nuo 
paramos vertų žmonių.

♦
Kas link peržiūrėjimo kny

gų jau minėjau pirmame laiš
ke, jog yra išrinkta komisija 
susidedanti iš trijų asmenų, 
būtent: Šukienės, Kemešienčs 
ir Northsidiečio Čepuko. Jei
gu šis komitetas neįsileidžia 
raudonųjų j savo tarpą, tai jų 
dalykas, o ne bolševikų, 
esu tikras, kad B. Š. K. 
mėjai ir aukautojai patys 
norėtų idant rėksniams 
suorganizuotas darbas tektų, 

v Prieš šį labdaringų darbų 
jau seniai rašo ir protestuoja. 
Buvo grasinimų jog < “pine 
apple“ į kišenius įdės jei ne
nustos tų darbų ant -toliau va
rę. Tad nebus nieko tokio 
naujo, kad ir artimoj ateity 
visokių nemorališkų ir be pa
mato išmetinėjimų ant B. š. 
K. teks visuomenei išgirsti. 
Visa tai teks išgirsti ne nuo 
susipratusių ypatų, o nuo' 
kerštų ir pavydų turinčių žmo
nių.

Girdėjau buk yra rengia
masi'"paruošti vakarienę iš 
šokius bedarbių naudai. Tai
gi matote kad neturtingųjų 
šelpimo darbas kaip ėjo taip 
ir ant toliaus eis, net su di- 
desniom pasekmėm ir visuo
menė nenustos rėmus labda
rybę.

Aš 
rė- 
nc- 
šis

Irgi Nedirbantis.

f (Senųij ii naująjj modeli)
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami
M .00 Eflc

už dešimti **** už penkes
Garantuotos

PROBAK CORPORATION
. OMUONO*
i AvtoSrrop Šofery Retor'Co., Im., N. Y. C

-IGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodbrantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamu aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkham Mcdiclne Co. 
Lynn, Maw.

&INE-,

tourtyES
Nlght and Mornlng to keep 
thera Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Pašalink Kosulį, šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus
* : '■ i

VI»om apt!«kow/-35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Cbildren’s Musterolo -(lonjves-

4 nA lama) 39c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Surado Valantine die 
nos skerdynių liu

dininkus .

Nauji sunkus kaltinimai 
policijai

Albert R. Brunker, pirmi
ninkas Chicago Civic Safety 
Committee, atvažiavo iš Bos
tono, kur jis turėjo kalbų ir 
pasakojo daug dalykų apie 
Chicagos gengsterių skeruv - 
nes. Brunker ši pirmadienio 
rytų yra šaukiamas liudyti dėl 
valstybės gynėj o pade j ė j o 
Mueller ir special grand jury.

Mr. Brunker pasakė, kad jo 
liudijime bus pasakyta, kad 
jis turi dvi moteris liudinin
kes, kurios matė ir pažino kai 
kuriuos asmenis, kurie 
žiemų Valentine dienų 
sidėj, ant Clark Street, 
kosvaidžių dienos metu 
dė 7 Morano gengsterius. 
buvę tikri policmanai.

Tas moteris tie policininkai 
buvę tuojau išvarę i Detroitu, 
kad laike tardymo jos nesipai
niotų Chicagoj ir kam nors ne
papasakotų kų mačiusios.

Taip pat Brunker pasakė,

pernai 
North- 
i.š kul- 
sušau-

Tai

Pranciškus Petrokas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 30 dieną, 2 valandą po pietų* 

1931 m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Beržinių kaime, Salaku pa
rapijoj, Ežerėnų apskrityje. Paliko dideliame nuliudime (pusbrolį Kazi
mierą Petroką, draugus ir ę.im,ines4 o Letjivoj tris seseris į-y- Uršulę, Ve
roniką ir Ėizbictą. du brolius — Joną, Vincentą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4723 So. Rockwell St. x

Pamaldos atsibus Utarninke^. Vasario 3 dieną, 8 vai. iš ryto Ne
kalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčioj, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą. Laidotuvės įvyks Seredoj, 9 
valandą ryte iš namų bus nulydėtas į ŠV. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškaus Petroko* giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 'ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. •

Nuliūdę liekame,

PUSBROLIS, DRAUGAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.
. • ■

/ ...L
♦

Ona Pakštiene 
PO TĖVAIS SIMONAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 31 dieną, 12:15 valandą tytč 
1931 m., sulaukus 36 metų amžiaus, gimus Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Pakalniškių kaime. Paliko dideliame nuliudime vyrą Petrą, keturias 
dukteris — Emiliją, Bronislavą, Johaną ir Daratą, tėvą Kazimierą, mo
tiną Marijoną Simonaičius, tris brolius — Antaną, Juozapą ir Franciškų, 
vieną seserį Barborą Witt ir švogerį Sam Witt, Tsvogerkąį Oną Stasevičienę, 
švogerį Stanislovą Stasevičią, tris tetas —- Marijoną Paukštienę, Oną Si
monienę ir Kotriną Simonienę, du dėdes — Vincentą ir Antaną Simonus, 
tris puseseres — Juslinį Urbikienę, Juzefą Simonaitę, Mikaliną Paukštai- 
tę, tris pusbrolius — Antaną ir Adomą Paukščius, Stanislovą Simoną ir< 
kitus gimines. s '

Kūnas pašarvotas randasi 2448 W. 47th St. -
Laidotuvės įvyks Utarninke, Vasario 3 dieną, 8 vai. tyto iš namų į 

Panelės Švenčiausios Nekaltct Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į .švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Pakštienės gimines, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi 
mą ir atsisveikinimą. ' -

. Nuliūdę liekame, '

. VYRAS, DUKTERYS, TĖVAI, BROLIAI,\ SESUO; TETOS, 
DĖDĖS, PUSSESERĖS, PUSBROLIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Daktaras i
Kapitoną* . '

Specialistas iš 
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, ihkstrj ir pūslės, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus ižgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANIX)S: Kasdie 

'nuo 10 ryte iki L vaL ir nuo 5-8 vak. Nedėliomii nuo 40 ryt. iki 1 v.
4200 West 26 St„ kampas Keeler Avė., Tel. Cravford 5573

kad ndrifit bilė' dienų gaiirtfh 
surasti, kas nužudė Tribūne 
reporterį, JJingle.

' • ( "' '

Automobilistų žinios
; Amerikoniškų motorinių ve
žimų parduota į užsienius per 
1930 metus 561,000, tuo tar
pu iš užsienių įvežta į Ameri
ką tik 625 vežimai.

Suvienytų Valstijų gelžkeliai 
pereitais metais pravežė 3,080,- 
000 vagonų, prikrautų automo
bilių ir jų dalių.

Pernai metais 310,000,000 
bačkų suvartota gąsdino au
tomobiliams varyti per visas 
Suvienytas Valstijas.

Suv. Valstijos turi 3,024,233 
mylias viešųjų kelių (high- 
ways), iš kurių 700,000 yra 
daugiau ar mažiau iškelti.

Gengsteriai nušovė 
Thomas Dūdas

Pereitų penktadienio naktį’ 
išeidamas iš Heart Athletic 
Club, 4349 So. Honore st., ta
po nušautas Thomas Dūdas, 
23 metų amžiaus, šeši šūviai1 
tapo paleisti į jį iš nežinomo 
automobilio. Policija sprendžia, 
kad Dūdas buvo užsitraukęs 
kliubo narių neapykantų. Dū
das buvo nebylis; jis mirė li
goninėj pereitų sekmadienio^ 
rytų.

VVISSIG, 
Pasauliniam* kart 

Seno Krajaus

jmMimMM.

Prasideda 500,00(1 m»| ■.Grab<i»W„„_____

į O. LACHAVKH 
LIETUVIS GRABORIUS

t '■

Patarnauju laidotuvėse kuopigiarisia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busime užganėdinti
Tel. Roosevefc, 2515'arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: 

1439 S. 49 Cotyrt, Cicero, HL 
Tel. Cicero 5927

r . —o-------

kinių registracija
' . » l, ..............

Virš pusės milijono Chicagos 
mbksleiviiį nuo šio pirmadienio 
rytop pradeda registracijų ant
ram žiemos semestrui mokyk
lose. Šemestras' t^sis keturis ir 
piisę mėnesio, lekcijos' prasi
deda! kai kurios dar- šį pįrmn- 
dieiif, o antradienį visos pra^ 
sideaa.

Chicagos žydai padeda 
Paletsinai

* , ( , •* |Chicagos žydų darbininkų 
komitetas, ofisas 3322 Douglaš 
blvd., kurs atstovauja Orgd>- 
nized JeWish Workers in Pa!- 
lestine, savo susirinkime nuta? 
re sukelti Chicagoj $25,000 
Palestinos reikalams. Visose 
Suvienytose Valstijose pana^- 
šios organizacijos kelia $500,- 
000' fandų, iš kurio pirks Pa
lestinai1 žemės ūkio ir pramo
nės mašinas ir padės tenai sta
tytis namus. \

e
T

St.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
103 S. Halsted 

Telefonas

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 0 Midvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

ANTANAS STANKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 30 dieną', ryte' 1931 m., 
sulaukęs 40 metų amžiaus-, gi- 

v męs Kauno rėd., Kauho apskr., 
Čekjškių parapijoj, Daukių kai-1 
me. Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Marijoną,- sūnų Antaną, duk
terį Delora, švogerius ir švoger-. 

''kas, gimines- ir draugus. Kūnas 
pašarvotas randasi L J. Zolpo 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks’ utarninke, 
vasario 3. dieną, 8 vaj. iš ryto 
iŠ koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčįą, kuriojje . atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, ,o 
iš ten bus' nulydėtas į Šv. Kaži- 
miero kapines. j(f< * . '

Visi a. a; Antano' Stankaus gi
minės, draugą!- ir: pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse, ir suteįkti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, laikai, Švogeris, 
švogetka ir Giminės.

rilis I. J. Zblp; Tel. Boulevard
5203. ; . ' . V

Graboriai 
Telefonas* Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 1 

Balzamuotojas • , i
Modemiška Koplyčia DoVanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, Kaina' prieinama

3319 Auburn Avenue
’ ' * t

CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Go.

R. B. Hadley Lic.
i J Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tef Canal 3'1’61 '

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chieagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203<
Boulevard 8413

1327 So. ^9tb Ct.
Telefonas 

Cicero 3724

P

J. Lulevičius'
GRABORIUS iR . 

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

derniška koplyčia 
veltui.

03 S. Halsted St. 
Chicago, III.

.Tel. Victory 1115

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel, Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Jei. Victory 4088

■ '«■—    ■■■■>■— ' ■■■■ ■ ■■ «■' ' '  —I*

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Masu patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiarr/e rei
kale Visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 
riį.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

---- o--------

9252

P f > e 
duoda 
ekctric

Pbone , 
Hemlock

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

inr i —k um> mr, ■ i——ra——

Akiij Gydytojai

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

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

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

- Pbone Boulevard, 7589
-------- O------

Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
8

■........ - ........................................................................... ............ .

--------o*——— 
Duokite savo aki$ išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
.OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St. 
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chi/2rgas 
3147 So. Halsted Street 

' ’ Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 valv dienoą ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

. z Tel. KenwOod < 5107 
VALANDOS: , 'y; ’<< •

nuo 9Hkii ll valandai v ryte;
nuo 6-ikį i 8 valandai f vakare

<<

apart šventadienio it ketvirtadienio.-'

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street f

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6. iki 8 vaL vakare. - -

Rez. 3201 South Wallace Street

■ i iUi

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.
Telefonas Republic 7868 

Rez. 6600 South Artetian Aveniu
. Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Brunsvoick 4983 
Namų telefonu Bruneto ic k 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (sa Dr. Laarąičia 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
na 2423 West Marguete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospecr 1930.

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

Ofito telefonas Virglnla 0033 
Bez. Tol. Vau Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pistų, 2 Iki 4 ir 
O iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 Ulo

nu. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
• Valandos:-—-4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulcvard 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.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rež. 2359 S; Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

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

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

Įvairus Gydytojai ,

st.

DR. HERZMAN
. — IŠ RUSUOS —

Ggrai lietuviams žinomas per 25 me-‘ 
ttas kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3Q vai. vakare 

Tel. Canal 3110“ 
Rezidencijos telefonai. 

South Shore 2238 ar Randolpb 6800 
....... .'■■■ 1 ■ .................. 1 .... — ' r-n " " — 

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20‘ metai

OFISAS
4729 South. Ashland Avė.. 2 lubos 

. :. CHICAGO, ILL^ , 
’ SPECIALISTAS DŽIOVOS1 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: ’ 

Nuo 10 iki ji 12 vai; * ryte/nuo 2 j iki 4 
^al. rpo pi<tĄ ir a nuo 7d 'ild’8:30^ vai. 
vakaro. ' Nėdėl.; nuo 10 (iki £12 vi dieną

■1' Pbone Midvay 2880 ,* ■
------- . .4.^,;------- —------- —»-------- —

. . Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERBMN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomii St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė. 

Valandos: 1Q to 1,2 A. M., 2 to 4 
8 7 to 8:30 P. M. 

Res. Phone Fairfax 6353,

!

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Mihvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencija TeL Midway 5512 fr 
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., Utaminkais ir
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
' Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoju ir Chirurgu

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisu: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31tb Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127*N. Dcarborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulcvard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A . A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 033Į 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos
Olis—Utam., 
Va sali e—Pan.,

— 7 iki 9 vakare 
Ketv. ir Subatos vak. 
Ser. ir Pėtnyčios vak.

■ ■■■ n. . . " . *

Phone Frankltn 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 South La Šalie St 
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phohe Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N., Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis. Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonu Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj it Pėtnyčioj nuo .9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room' 1502 

ČHICAGO TEMPLE BLDG.
■ 77 VV. Wuhmgton St.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B.BORDEN
(John- Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 VV. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKA9
ADVOKATAS

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

Tek Prospect 3525
X- _ - ■ .. .

Paul M. Adomaitis
Advokatas '

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414, 

One No^h La Sdlle Bldg. t
, .Onei Nprtb LdSalltSt.

(Cor. La Šalie ahd Madison Su.) * 
Ofuo TeL Šute 2704: 4412 f

■ - . - - i — —

JOSEPH J. GRISK 
1 Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ane.
Tek Boulcvard- 2800 

Rez. 6515 So. Rockuiell Stt 
Tel. Republic 9723,



U' Vilr/n

Tarp Chicagos 
Lietuvių

sirgęs, dabar vėl pasveiko ir 
pacientai bus priimami kaip 
ir visuomet priėmimo valan
domis.

su asilu bėgo ir burlioko 7 
metų vaikas. Praeiviai na-

>i»   ,     »mwi«w «iiiR«^i^»inįim

PRANEŠIMAI
1981

Lietuviai Chicago 
Art Parodoj

Atsakymas Janitorių 
Kliubo nariui

Pereita savaitę atsidarė Chi
cago ir apylinkės artistų pa
veikslų paroda Art Institute, 
kuri tęsis ligi kovo 1 dienos. 
Viso yra 271 eksponatai, iš 
kurių yra 31 skulptūros. Pa
veikslų bendra verte šiemet 
skaitoma kur kas turtingesnė 
ir įvairesne kaip kitais metais, 
ir a bei na i Chicago j menas ro
do pažangų, ypač jaunųjų ar-

Iš lietuviu artistu kol kas 
žinoma du: p. šileikio paveik
slas, iškabintas pirmoj galeri
joj po kairei, ir antras jaunu
čio lietuvio Feranto, kurs tik 
baigė mokyklų ir tapo atžy
mėtas už gabumus ypatingai 
artistiškuose darbuose. Pe
reitų šeštadienį buvo p. Fe- 
rantų namuose smagus va
karėlis, kurį tėvai surengė sa
vo gabiam sunui, gavusiam

ir laimėjusiam kontestų, tarpe 
500 rinktinių mokinių iš įvai
rių Chicagos mokyklų.

Dr. Kliauga pagijo
D-ras Kliauga, turintis savo 

dantų gydymo ofisų ant 18tb 
ir Halsted St. visų savaitę pra-

Pusę ir Daugiau

SUĖEDYSIT
Pirkdami Sau

SeklyciaiSetą
džiausiu Lietuvių Krautuvi

ninkų Ghicagoje
THE PEOPLES 

FURNITURE CO.

Ic, kad Kliubas turėtu su
šaukti nepaprasta susirinkimų 
dėl rinkimo aukų bedarbiams 
šelpti. Kiek mes suprantame, 
toks sumanymas yra vienas iš 
svarbiausių ir npgali būti nu
peikiamas.

Klausimas, jei mes sušauk
tume susirinkimų tokiems tik
slams ir padarytume Kliubui 
išlaidų, o jei susirinkimas ras
tų kad toks šaukimas buvo 
neteisėtas ir į valdybos* žinks- 
nį pažiurėtų kaip į diktatoriš
kų, kadangi nepersenai įvy
kusiame Susirinkime buvo ga
lima toks sumanymas iškelti, 
o jo tada niekas nekėlė, o da
bar šauktume susirinkimų tik 
vienam nariui sumanius.

Aukauti yra įvairių kelių ir 
būdų. Kodėl norintieji negali 
pasiųsti aukas į Bedarbių šel
pimo Komitetų, kurį yra įstei
gęs dienraštis “Naujienos” ir 
į kurį daugybes 
gera valia aukas

Musų Kliubas 
nepasitenkinimų, 
nas asmuo kreipiasi į narius, 
reikalaudami skirti aukų iš 
kliubo ir iš narių, bet musų 
pareiga yra laikytis taip, kad 
dauguma narių butų paten
kinti.,

šiandien padėjimas, visi ži
nome, yriTziaurus ir daugybės 
žmonių yra atsidūrę bedarbės 
replėse visai ne dėl jsavo kal
tės. Pagalba tokiems, ypatin
gai jų šeimynoms, yra būtinai 
reikalinga ir turi būti gelbsti- 
ma, ir 
pagelbėti 
gali\buti 
bas tam 
nešauks.

Už Janitorių Kliubo Valdybų
5. L. Rakauskas.

Naujienos 
žmonių savo 
neša.
senai reiškia 
kad bile vie

nė vinas ' neatsisakys 
sulig išgalių, bet tam 
įvairių kelių. Kliu- 
reikalui susirinkimo

Lietuvių Valanda 
per Radio

?' ■ >. '• • •{•iv,.

>f' i \ s ' Z - 

r-?»-r I - į , ,: j /Į.Y^Žįjjiįįįį^įg

matę ir sako: Tai beširdis 
tas burliokas: pats eina pės
čias ir vaikų per purvų krai
ti ina ,ar negalėtų joti. Burlio
kas, norėdamas patenkinti 
praeivius, pats užsisėdo ant 
asilo, o Vaikų paliko bėgti su 
asilu. Tuojau praeiviai pas
tebėjo ir sako: Tai bcdiiš- 
iiinkas, pats raitas joja, o vai
kas pęščias purvų brendu. Ta
da burliokas pasodino vaikų 
ant asilo ir pats eina peščias. 
Vėl praeiviai pastebėjo: Tai 
durnas burliokas, sako, vaikps

SAUKITE? REPUBLIC 910! 
lūkite pagelbą nuo jusn di<

(Atlnntld and Pacific Photo] ,l

Linwood T. Lawrence, Philadelphijos viešos mokyklos mokinys, 
didelis knygų mėgėjas. Per metus jis perskaitė daugiau kaij) 

t 100 knygų.

savo kojas pasilsint!} raitas 
jodamas. Tuomet burliokas 
pasiėmė ir vaikų ir abudu jo
ja. Bet ir tuomet praeiviai 
pasakė: Tai beširdis žmogus, 
ne tik pats joja, bet ir vaikų 
užsikėlė, o tas vargšas gyvu
lėlis turi du tokius bakurus 
nešti. Tuomet burliokas nuli
po ir vaikų nulaipino, pasiė
mė asilų sau ant pečių ir ne
ša. Dabar tai, mano sau, vė
sius užganėdinsiu. Bet kur 
tau. Praeiviai sako, tai krei- 
zi burliokas, pats asilų neša.

Sakoma yra, kol visiems 
įtiksi ir nuo svieto atliksi, to
dėl jei nori dar ant svieto pa
silikti, nepataikauk.

Pustapčdis.

4C
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų jperdideliu svarumo.
THE SIXTY THIRD 8 ASHLAND

' HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

Cook County Lietuvių Politinės or
ganizacijos , susirinkimas įvyks ateinanti 
pirmadienį vasario 2 d., 8 vai. vak.. 
Lietuvių Auditorijos mažojoj svetainėj. 
Susirinkime dalyvaus jvairių politinių 
frakcijų atstovai, kurie nušvies pajėgų 
santykius ateinančiuose rinkimuose.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks vasario 3 
d., 8 vai. vak., Mark Whice Square 
Parko svef.,_ ant 29 ir S. H 3 Lt sėd St. 
Malonėkite visi būti laiku ir užvilktas 
duokles ir 
keti. /

Lietuvių Moterų Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks vasario 3 
d., 1931 m., 7:30 vai. vakare. Sanda
ros svet., 3236 So. Halsted St. 'Visos 
narės'susirinkite laiku. — Sekretorė

pomirtines prašom užsimo- 
— A. Zalagenas, rast.

Apivieta”

—o™

JŪSŲ PATOGUMUI
“Naujienos” turi 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Educational

t MOKYKIS BARBERYSTKS * 
. AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del lutei- 
macijų šauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘŲE, 

672 West Madison Street. 
-------0-------- ,

.......o------- . .
GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, dntaksls. aritmetikos, 
knygvedysŪs. stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini' mokslą I devynis mėnesius; 
augŠtesni mokąte i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tantiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abeiruą mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal ir 
visose mokslo lakose' apsišvietę

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

CHJCAGO. ILK

Business Service 
. Biznio Patarnavimas

Puikus Spalvuoto Jacąuard 
3-jų šmotų Seklyčiom Setai 
verti virš $100, dabar tik

>49.50

Šį vakarų nuo 7 iki 8. vai. 
iš WHFC broadkastinimo 
stoties, bus leidžiama per orą 
lietuvių dainos ir muzikos, 
kuriųs jau per ilgų laikų*ruo
šia kas pirmadienio vakara 
žinoma Lietuvių firmų THE 
PEOPLES FURNITURE CO., 
radio ir rakandų 
Kaip kiti Peoples 
taip ir šio vakaro 
bus labai įvairus 
per parinkčiausius
dainosius ir muzikus.
bus labai žingeidi! pasiklau
syti.

krautuvės. 
programai, 
programas 
ir išpildys.

lietuvius 
Todėl

2-jų arba 3-jų šmotų Sekly
čiom Setai dengti su geros 
rūšies Mohair arba Tapest- 
ry, verti iki $150.00, dabar 
pirksite tik už išdirbystes 
kainų.

Bridgeportas
Atsirado naktinis angliavežis

>78.00
$200.00 vertes Setai pasirin
kimas vii s o k i ų geriausių 
skirtingų apdengimi) Peop- 
les Krautuvėse galite įsigyti 
už išdirbystes kainų tik už

>98.50
Taipgi Specialiai Užsaky
mai Išpildomi pagal pirkėjo 

norą.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

SUTEIKIAMI VISIEMS

Pereitų savaitę iš pirmadie
nio į antradienį tų naktį koks 
tai naujas “angliavežis”” pri
sikrovęs vėžinių anglių iš vie
no Čionykščio .gyventojo kie
mo, išsivežė nė ačiū nesakęs/ 
Jei tas vežikas neturi savo an
glių ir neturi pinigų joms* nu
sipirkti, tegul prašo, jam dar 
gerų viedrų pridėsiu, bet jei 
taip naktimis pats slankios ir 
neprašydamas vežis, . lai žino 
kad-gali kojas pamušti ir ;bus 
lyg’ tam 
klausęs 
lašinių.

katintii, kurs riepasi- 
lindo prie svetimų

Anglių netekęs

BridgepoYt

.r eoples 

FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St

Hemlock 8400 

4177-83 Archer Avė, 
/ ■> .Lafayette 3171.

P. M. Kaičiai apleidžia 
Chicago

Vasario 5 dienų P. M. Kai- 
tis su šeimyna apleidžia Chi
cago ir išvažiuoja į Wilkes 
Barre, Pa. apylinkę; tenai p. 
Kaitis važinėjosi pereitų va
sarų atostogų metu ir apsirin
ko mažų ūkį, kurių ir nusi
pirko, kad lengviau galėjus

<L i': iii' : <1, te

amžius praleisti, nes didmes- 
čio dulkės ir bildesiai, yra nu- 
sibodėję.

P. M. Kaičiai yra senf Chi
cagos gyventojai' ir daugeliui 
chięagicčių lietuvių gerai ži
nomi žmonės. P. M. Kaitis 
yra dirbęs “Naujienų” ofise 
už darbininkų prie knygų, o 
ponia Kaitienė kaip patyrusi 
akušerė “Midwife” buvo gana 
gerai žinoma Chicagos lietu
viams mandagiai ir gerai 
tarnaudama prie ligonių.

P. M. Kaičiams linkiu 
mingos kelionės į Rytus
žinojau t ir geriausio pasiseki
mo ūkininkauti ant 6 akerių 
žemės, ir kuodaugiausia svei
katos.

Pasaulio Vergas.

Ne vieni artistai gauna vel
nių . Gaunam ir mes. Kalbi 
daug, blogai, visai nebepakal- 
bi,—negerai, eini — blogai, be
paeini — dar negeriau; na o 
jei dar nevietoj ,atsigulei, /tai 
jau po galimi, ,

■J * x

Neskaitai laikraščių — neci
vilizuotas, skaitai laikraščius 
ir tai negana,
dėl neparašai, ! na o parašyk 
— prapuolei, > 'Tai dabar ir 

visus

Red. Atsakymai
Sdndariėčiui, Visokias “dik

tatūras” ir netvarkas yra nau
dingiau patiems susitvarkyti 
namie, o nenešioti savo sųšla- 
vas į kaimynų kiemų. Nedė
sime. . . .

tuojau, ke

pa

lai-

Nėra vaisių
Ii-Nuo vienokių ar kitokių 

gų dar vis šiaip taip prisiren
ki vaistų, bet nuo užganėdini- 
mo tai jau vaistų nėra.

Duokim sau, jei dainininkas 
dainuoja, o jam -šimtas žmo
nių ploja, tai jau rodos yra 
užganėdihimas. Tačiau tarpe 
tų 100 žmonių' pasitaiko sė
dėti apie 10 tokių, kurie nėra 
užganėdįnti< ir stačiai pyksta, 
švilpia ir kojomis tabalų mu
ša. Vienam iš tų dešimties 
nepatiko artisto išvaizda, ki
tam jo nedakrakmolinti marš
kiniai arba jos perdaug pri- 
miltuota nugara, kitam artis
to stovėjimas iš''fronto, dar 
kitam iš užpakalio, o dar ki
tam ir pats artfcto tonsilų ro
dymas dainuojant.

[Pacific and Atlantic Photo]

MILDRED McCOY - 
New Yorko aktorė, vaidinanti 
Belasco komedijoj “It’s a Wise 
Child”.'>Ji dabar ištekėjo už sa
vo partnerio Gibney.

užganėdink, žmogus, 
kad toks gudrus.

Tas pats velnias ir 
nigais. Paimi pinigus,
dainas blogai; duodamas nei
mi — durnas, gauni neprašęs 
paskolų —

Marąuette Park
. TUBUČIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

' Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ
, 2608 W. 47th St. •
TeL Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B/.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullmaę 5950

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

----- rO—

noulevate 6520 Rea. Yards 4401
NORKUS & CO.

Peitrauztem rakandus, planus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto I 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO 

--------o>—

.---------- O---------
10% PIGIAU Už VISA DARBĄ 

CONSUMERS
Stogų Darbas. Greitai taisome, stogus 
vsokios rūšies, bile kada, ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausi darbą Mieste. Kedzie 8463.

Financial 
Finnnsai-Paskolon

šu pi- 
neduo-

paskolų —- kaltas., Panašiai 
kaip tas burliokas, kurs norė
jo užganėdinti į visus žmones

Sykį burliokas vedėsi į jd- 
markų asilų parduoti. Drauge 

'.b..-

Buy gloves with what 
it suves

NSra reikalo mosfitl 50o ar 
daUfflau. kad rauti srerą dantų 
koSelę. Listerine Tooth Pašte, 

' didelis tūbas parsiduoda us 
85c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to, galite sutaupiau 
$3, už .kuriuos galite.nusipirk
ti pirfitinattes ar 'ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co*

LISTERINE
TOOTH PAŠTE .

PINIGAI
Mez zkolinam nuo $50 Ud $800 

Neimam komiso 
NuoHmth mokamas ant neiimokėto* 

gumos
.Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežldra

• 3804 S. Kedzie Avė.
------ o------

25c

MOKAME už Lietuvos Pa
skolos Bonus $100.00 vertės 
$80.00. Kurie -norite parduo
ti prašome atnešti į musų raš- 
tyrię ir pinigai bus tuos* at
mokėti.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko* 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
tpAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikąs gali neleisti jums eitį 
pirmiti.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš- 
rištas.

Didelė "tūba Listerine dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwelt St., 

CHICAGO, ILL. ..... " —

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir. geriau 

negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted St.

,■ CHICAGO, ILL.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybes” Knygyne

VIRSJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .................—......
,l,0&4 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro-----
Mokykloms.ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS «.....r..v:.....r.,.,....2.....^.M

vos žmonių surašymo; Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra/ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau-

* sias paštas.
KAUNO ALBUMAS 4»««»ab»«***»*»a«****«*«*v**<»<’4*«^*v»*M,***e*s***4V»4«0*00««MM 

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCČ KRftVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .....
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................------------- -

Rašybas vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
j 1926 metais^ ’ .

NĄMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..........t.............................. ............................

Namų daYbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

$2.50

$1.50

________________ ................ ,T„........................  $3.00
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo; Surašyta visi Lietuvos kaimai,

193 Grand Street .
--b

‘ t ? t M- 
t,. ^‘4

‘M-***

JOHN J. ZOLP

...m. ,50 . r

$7.00

Brooklyn, N. N.

Specialistas gydyme chronišku ir naują U 
gą. Jęi kiti nęgaiSjo jumis ■ išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mhno pilnas ISegtaminavi- 
mas atidengs jusą tikrą ligą ir Jeil'aS apsi
imtu jusr gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą spedalista. kuris neklaus Jusą 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yrapo galutino' ifiegzaųiinavimo—kaa jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackton Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. , Ne< 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
--------- 0---------

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

St.

Raštynė atdara kas*

vakaro. Sekmadie* ’

Naujienos.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tek Boulevard 0611 arba 0774 

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

Pardavimo Norariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
MES GV

ATLIKTĄ DARBĄ.
hsnsMm.mnrim.mimaįsi-siii

O J AM SAVO

4559 So. Paulina St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

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

3040 W. 62nd St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti kūdikį. Kambarys, 
valgis ir mokestis. 3129 W. Persbing 
Rd. Tel. Lafayette 0168.

For Rent
PASIRENDUOJA flatu it 2 kam- ' 

bariai, geri dėl daktarų ofiso, o 4 
kambariai geri pagyvenimui, šiltu van
deniu apšildomi ir visi patogumai.

1446 W. 49 Court.

Business Chances r 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI, 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

bučerne ir grosemė

PARSIDUODA barzdaskutykla 2 kė
džių, - gyvenimui kambarys, pigiai. 
5004 W. 16 St.

Real Estete For Sale
, Namal-žemė Pardavimui 

—^■w»«a**#w^w**wwww**ww^»rfw*****^*^**^*^*** •*<**«*•*>**» 

Paul M. Smith & Co.
/ REAL ESTATE
LOANS « INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apitiinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ic parnpinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

PARDAVIMUI 6 - kambarių • mari-
ne bnngalow, 2 karų garažas, gatve ir 
ei? ištaisytos. Mainysiu, 5 74 2 So. 
Whipp!e St., tel. Republic 8 768.

Mainyiia, 5742 So.

: m
v ' k.




