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Maskva piešia trem
tinių “rojų” žiemių 

miško kirtyklose
Bet atsisuko leisti užsieniams 

to rojaus baudžiauninkų dar
bo sąlygas patyrinėti \

MASKVA, vas. 5. — 
lūs kompartijos organą': 
da 
ūžia neleis nei Amerikos,
kurios kilos kapitalistinės val- 

: vykti į 
kon- 
mili- 
dirb-

Oficia-

pareiškia, kad sovietų val- 
nei

spal-

stybės komisijoms 
Sovietų Sąjungą tyrinėti 
centracijos punktų, kur 
jonas tremtinių verčiami 
Ii įvairius darbus.

“Pravda” gražiausiomis 
vemis piešia gyvenimo >
tolimų žiemių koncentracijose, 
kur laimingi “lomberdžiakiai’ 
[girių darbininkai], baigę save j 
šešių • valandų darbą, linksmi
nas šiltuose klubuose, dainuo
ja, arbatą siurbia ir diskusuo- 
ja tarptautinės politikos klau
simus.

Laikraštis piktai nugina pra
nešimus apie tai, kad sovietai 
naudoja priverstinų darbą, ir 
pareiškia, kad jei Jungtinių 
Valstybių iždo sekretorius Mel
lon, ar kas kitas, nenori tikė
ti Maskvos laikraščiais, tai te
gul parsisiųsdina “Pravdą Sie- 
vera” (“žiemių Tiesą”), komu
nistų laikraštį Archangelske.

Batalija sovietų girių 
kirtimo stovykloj

Tame pat “Pravdos” nume-

Nežiūrint, kad tie darbinin- 
' kai yra išvaryti į stovyklas 

prieš jų norą, sovietai sako, 
kad jie ten esą laisvi, kad jo
kio priverstino darbo ton ne
są. Už darbą jie gauną ir už
mokėti, nors algos ir nedide
lės. ’ •

Korespondentas nesako, kas 
atsitiktų, jei ištremtieji atsisa
kytų dirbti. Jis, sako tik, kad 
sovietų valdininkai į priekaiš
tus dSl priverstino darbo atsa
ką, kad kas nedirbąs, tas ne
valgus.

Reikia pinigų — sovie
tai uždarė du propa
gandos universitetu 

» <

Associated Press telegrama 
i iš Maskvos praneša, kad so- 
i vietų valdžią nutarė apkarpy
ti išlaidas agitacijai užsieniuo
se. Del to tapo uždaryto.; dvi 

! augštos mokyklos, i kur sveti- 
Imų kraštu studentai buvo la
vinami komunizmo propagan
dos. Viena jų — Sun Jat-Seno 
universitetas kinų studentams; 
antra Stalino universitetas 
kitokiems svetimšaliams.

Pinigai, kurie buvo išleidžia-^ 
m i toms propagandos mokyk
loms išlaikyti, bus suvartoti 
piatilietkos vykdymui.

Chicago, III., Penktadienis, Vasaris-February 6 d., 1931

the Post Office at Chicago, III 
8, 1879

Entered as second-člass matter March 7, 1914 at 
under the Act of March
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Napiero miestas Naujoj Zelandijoj, kuris įvykusio dabar žemės drebėjimo tapo sugriautas ir kur daug žmonių buvo. 
... mušta ir sužeista ' ,
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LIETUVOS ŽINIOS
Pralotas Olšauskas iš
važiuotų užsienin, jęi 
tik paleistų iš kalėjimo

i

uz-

Pralotas Ol-KAUNAS.
šuuskas padavė teisingumo mi- 
nisterio vardu pareiškimą, pra
šydamas, kad teisiu, min. jo 
malonės prašymus nusiųstų re- 
spub. prezidentui. Baigdamas 
pralotas Olšauskas savo pareiš
kime rašo, kad jis sutinkąs 
tučtuojau išvažiuoti užsienin, 
kai tik busiąs iš kalėjimo pa
leistas.

Arkivyskupas kuprote 
stavęs kunigų re- • 

zoliucijas
Kauno 

gai savo konferencijoj 
priėmę keletą rezoliucijų 
litinio pobūdžio. Kauno 
vyskupas Skvireckas tas 
liucijas užprotestavęs, o 
lionų konferenciją, kuri 
tuojau po Kauno kunigų kon
ferencijos, arkivyskupas įspė
jęs politinio pobūdžio rezoliu
cijų nepriiminėti.

KAUNAS. 
savo

kuni- 
buvo 

ir po- 
arki- 
rezo- 
kape- 
buvo

Pavogė vežimą batų — 
visi dešinės kojos

5.

j j rojų šaltuose žiemiuose, ki
toj skilty pranešama apie vi
sai ne rojišką bataliją, įvy
kusią Kotlasko girių kirtimo 
stovykloj ir turėjusią rimtų 
pasėkų. Kruvinos muštynės ki
lo tarp tremtinių ir atvykusių 
į stovyklą dirbti komsolmolcų.

Maskvos laikraštis “Trud” 
praneša, kad kadangi praeitais 
metais darbininkai dešimtimis 
tūkstančių bėgę iš Doneco sri
ties anglies kasyklų, tai šie
met tekę 15,000 darbininkų 
“zakriepit,” vadinas “pririšti” 
juos prie darbo.

Milijonas rusų žmonių 
dirba baudžiavos dar

bą sovietams
Ne mažiau kaip milijonas 

žmonių yra priversti dirbti 
baudžiavos darbą sovietų val
džiai. Tai daugiausia rusų val
stiečiai ir * darbininkai, nusi
kaltę sovietų valdininkams ir 
ištręmti į tolimus užkampius. 
Apie 200,000 baudžiauninkų 
dirba žiemių giriose, kur jie 
kerta medžius, plukdo ir pri
rengia mišką eksportui į sve
timus kraštus.

Tokius skaičius paduoda sa
vo kablęgramoj. New York 
Times korespondentas Maskvo
je, Walter Duranty, žinomas 
savo palankumu sovietų vald
žiai.

Rinkimams į parla
mentą Ispanija pa
šalina karo padėtį
MADRIDAS, Ispanija, vas.

5. — Vykdydama savo pri
žadėjimą duoti/ visišką laisvę 
rinkimų kampanijai, Ispanijos 
vyriausybė šiandie nuėmė ka
ro padėtį.

Savaites gale bus išleistas 
karaliaus dekretas, kuriuo bus 
paskelbti rinkimai į atstovų 
rūmus kovo 1 dieną, o į se
natą — kovo 15. Tuo dekretu 
bus taip pat nuimta cenzūra.

Kairiosios partijos atsisako 
dalyvauti rinkiniuose

Nežiūrint garantijų, kuriomis 
žadama duoti visiška laisvė rin
kimuose, kairiosios partijos — 
respublikininkai, sbcialįstai ir 
konstitucionalistai —r atsisako 
statyti savo kandidatus ir iš 
viso dalyvauti rinkimuose.

PITTSBURGH, Pa), vas'.
— Abraham Sockel, batų krau
tuvės savininkas, parsivežė au
tomobiliu $300 vertės batų. 
Palikęs automobilį, ties krautu
vės durimis,., jis įėjo, vidun. 
Kai po valandėlės išėjo laukan, 
4>atų automobily nebebuvo. Jie 
buvo pavogti.

Abrahamas tik nusijuokė, 
prigavęs vagis. “Nu”, sako, 
“visi batai buvo dešinei kojai.”

---------------t-—

Stalinas tikina piati- 
lietką busiant pa
baigtą per 4 metus

Nors palygint su kitais kraš
tais Rusų ^pramonė atsilikus 
50—100 metųy per 10 metų 
ta spraga busianti peršokta

Lietuvių laiudies meno 
paroda Stokholme

Du maži vaikai žuvo 
namų liepsnose • I

LEECHBURG, Pa., vas. 5. 
— Gaisre, kuris praeitą naktį 
sunaikino netoli nuo čia gy
ventojo Paulo Faulko namus, 
žuvo jo du maži vaikai, vie
nas 3, antras 2 'metų amžiaus. 
Jų motina, bandydama vaikus 
išgelbėti, pati pavojingai ap
degė.

Ir Japonų moterims

balsavimo teisės

sausio 14.
Vakar iškilmingai

. O RR S.
šiai dienai pr&

oras; apie va- 
lietaus ar snie-

Chicagai ir apieknkei tedera 
lis oro biuras 
našauja:

Nenusistojęs 
karą gali būt
go; nedidelė temperatūros at
maina; daugiausia vidutiniai 
mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 32° ir 46° F.

šiandie saulė teka 6:59, lei
džiasi 5:10. Mėnuo teka 9:32 
vakaro.

Visi Ispanijos imi 
versitetai uždaryti 

mėnesiui
MADRIDAS, vas. 5 

studentų 
versitetai 
riausybės 
mėnesiui

Del 
neramumų, visi uni- 
Ispanijoje tapo vy- 

įsakymu uždaryti 
laiko.

Piienašalmiai reikalau
ja paleisti Prūsijos 

landtagą
BERLYNAS, vas. 5.—Ank

štai susigiminiavus su fašis
tais vokiečių veteranų Plieno 
Šalmo organizacija reikalauja, 
kad Prūsijos landtagas (sei
mas) butų paleistas ir paskelb
ti nauji linkimai. Plienašal- 
miai sako, kad landtagas ne- 
beatstovaująs politiniam krašto 
nusistatymui. ' Piliečiai šiandie, 
esą nusikreipę nuo socialistų 
ir palinkę į nacionalizmą, ką 
parodę pastarieji rinkimai į 
reichstagą — visos Vokietijos 
parlamentą.

- Cleve-Nusižudė kunigas.
landė nusižudė, išgėręs nuodų, 
episkopalų bažnyčios kunigas 
Brinley Abbot, 45 metų Am
žiaus.

/ —.----------- -—

Kaltina lenkus dėl 
žydų prigavimo

BERLYNAS, vas. 5. — Iš 
Varšuvos praneša,z kad juridi
nė lenkų senato > komisija at
metė seimo priimtą įstatymo 
projektą, kuriuo turėjo būt pa
naikinti užsilikę i caro 1‘aikų 
įstatymai prieš žydus.

Senato komisija, pilsudski- 
ninkų senatoriams pasiūlius, 
nutarė, kad ta's įstatymo pro
jektas butų pasiųstas specialiai 
komisijai peržiufėti.

Pasak praneširiio, žydų''rate
liuose manoma, kad visa tai 
yra tik žaidimas politika'. Jie 
sako, kad tą įstatymą * seimas 
buvęs priėmęs, tik kai Lenki
jai reikėję gauti , paskolos iš 
žydų bankininkų užsieniuose. 
Dabar, kai paskola jau gauta, 
senatas jį atmetęs.

Bando patrempti ko
munistų judėjimų Fi- 

lifinų salose
5MANILA, Filipinai, vas.

— Bandydama patrempti ko
munistinį judėjimą, vyriausybė 
užgynė visokią komunizmo pro
pagandą ir komunistų mitin
gus visose Filipinų salose. Rau
dona vėliava taip pat užgin
ta rodyti. z

Kova su patvirkimo na
mais Amahoje

l .................... ’ ■

* OMAHA, Neb., vas. 5, — 
Praeitą naktį pęlicija darė čia 
patvirkimo lizdų medžioklę ir 
suėmė šešiasdešimt penkis As
menys lizdų laikytojus,. |na« 
mes ir lankytojus.

MASKVA, vas. 5. — Kalbė
damas sovietų valstybės pra
monių kongrese, Stalinas pasa
kė, kad penkerių metų indus
trializacijos planas busiąs 'Pa
baigtas per ketverius metus, o 
jei Rusijos 
pasinaudoti visais krašto 
sursais, 
ti ir per trejus metus.

Stalinas tikino, kad sovietų 
sąjunga busianti didžiausia že
mės ūkio valstybės pasauly, 
kur ekonominiai kriziai 
busią galimi.

°Mes turime visko,” 
Stalinas, “ir geležies, ir 
lių, ir naftos, ir grudų, ir med
vilnės — visko, išskiria'nt gu- 
pią, bet per metus kitus mes 
ir to turėsime. Nėra kito kraš
to, kurs turėtų tokių galimu
mų plėstis, kaip kad musų.

“Bet mes turime dar svar
besnių priedermių, tai — pa
saulio proletarijątui. Mes lai
mėjome ne tik savais darbi
ninkais, bfet paremiami pasau
lio darbinin'kų, be kurių pagal
bos mes \ seniai būtume buvę 
sutriuškinti. Dabar, mes turime 
žengti priekin taip, kad pa
saulio proletarijatas sakytų: 
‘Antai musų avangardas, mu
sų valdžia, musų tėvynė. Gin
kime ją nuo kapitalistų, padė
dami įvykinti pasaulio revoliu-

• • • ‘ X N - /ciją.’ į; • > .
“Praeity jnes neturėjome tė

vynės. Dabar turime. Jei nori
me išlaikyti sa'vo tėvynės ne
priklausomybę, turime grei
čiausiu aliku pašalinti jos at
silikimą. Pramonės išplitimu 
mes nuo kitų pasaulio kraštų 
esame atsilikę užpakaly per 50 
ir 100 metų. Jei nenoriųie bu.- 
ti nušluoti, turime tą spragą 
peršokti per dešimtį metų.”

Molotovas, kalbėjęs paskui 
Staliną, ragino \ didžiausio dė
mėsi© kreipti į žemės ūkio, 
transpOrtacijos ir kuro garny* 
bos kėlimą. .: » -
•4, ?•* . j * ■« 'c ’ > -■ .-i:/-?! • ' . ■ ,-.i h.‘»

Kruvini bedarbių ne- 
ramumai Čekuose

TOKIO, Japonija, vaš. 5.— 
Vyriausybė šiandie pasiūlė par
lamentui 1 įstatymo projektą, 
kuriuo moterims suteikiamos 
lygios su 
kaimų 
muose.

Tai

ir
vyrų teises miestų, 
savivaldybių rinki-

yra 
suteikimą 
teisės japonų moterims.

pirmas žingsnis i 
visuotinių rinkimų

technikai galėtų 
re

tai' butų galima baig-
buvo užmušti

Suspendavo vokiečių 
fašistų komunistų 

laikraščius

ncbe-

sakė 
ang-

PRAHA, Čekoslovakija, vas. 
5. — Dviejuose Čekoslovakijos 
miestuose įvyko bedarbių riau
šių, per kurias 
šeši asmenys.

Aše, ginkluotai žandarmeri
jai bandant išvaikyti bedarbių 
demonstraciją, keturi asmenys 
buvo užmušti ir keturi kiti tur- 
t . / ; ,

būt mirtinai sužaloti.
Dukse, šiaurinėj Čekijoj, su

sikirtime tarp žandarų ir 200 
bedarbių, daugiausia komunis
tų/ du asmenys buvo užmušti 
ir šeši kiti skaudžiai suža
loti. , ,

Buv. karininkas, pa 
matęs karo filmą, 

nusižudė
5.BALTLMORE, Md., vas.

— Praeitą naktį, išėjęs iš kru- 
tamųjų 'paveikslų teatro, ku
riame buvo rodomos didžiojo 
karo aviatorių mūšių scėnos, 
gatvėj nusišovė John F. Dandy, 
40 metų amžiaus. Didžiojo ka
ro metais jis buvo leitenan
tas britų aviacijos' korpuse.

BERLYNAS, va's. 5. Vy
riausybe suspendavo dviem sa
vaitėm fašistų laikraštį Def 
Angriff, kurį leidžia Berlyne 
Joseph Goebbels, vokiečių fa
šistų vado, Adolfo Hitlerio, lei
tenantas. Laikraštis buvo su
spenduotas už garbinimą andai 
fašistų padaryto smurto žygio 
prieš reichsbanneriečius, kur 
užpuolimui fašistai vartojo ša
kes, spragilus ir karštą vande
nį.

Hamburge tapo suspenduoti 
keturioms savaitėms du komu
nistų laikraščiai, Volkszeitung 
ir Norddeutsche Zeitung, ku
rie garbino politines galvažu- 
dybes.

k T

Graikai nutraukė pre
kybos sutartį su Bul

garija

Popiežius prisiuntęs 
Lietuvos vyskupams 

‘ - laišką

SOFIJĄ, Bulgarija, vas. 5. 
— Graikija atsižadėjo dabar
tinės prekybos sutarties su Bul
garija ir įsakė bulgarų produk
tams tuojau taikyti maksima
lius muitus.

Laiško pradžioj Popiežius 
apgailestaująs, kad Lietuvos 
vyskupai' katalikų akcijai su
tinką kliūčių; Popierius ragi-, 
nąs nepasiduoti nusiminimui 
įr stengtis tan darban įtraukti1 
daugiau pasauliečių; Gale — 
Popiežius .. raginąs Vyskupus 
melstis, kad Dievas padėtų nu-
galėti. priešus;

Bedarbio nusižudymas
OMAHA, Neb., vas. 5.—Šo

kęs žemyn iŠ naujai statomo 
trobesio keltuvo ir nukritęs 50 
pėdų ant grendimo, užsimušė 
bedarbis Nils. Magriuson. Jo 
kišenėj rado švediškai rašytą 
raščiuką: “Niekur negaliu gau
ti darbo.”

STOKHOLMAS, 
(Elta), 
buvo atidaryta Lietuvos liau
dies meno paroda Nordiska 
Museęt rūmuose. Parodos or
ganizavimą su dideliu susido
mėjimu sekė švedų mokslinin
kai Ir -spauda. čiurlionies Ga
lerijos direktoriaus Galaunės 
atvykimo dieną žymesniuose 
Stokholmo dienraščiuose buvo 
įdėti interviu su Galaune ir 
Lietuvos atstovu Savickiu. Pa
rodą padėjo surengti trumpu 
laiku dr._ Ericsbn su įgudusiu 
muziejaus personalu.
- Užvakar prieš atidarymą su
sipažinusi, Stokholmo spauda 
vakar entuziastiškais straips
niais atsiliepė apię parodą, iš
keldama Lietuvos liaudies me
no gilumą ir originalumą ir 
lemdama gražaus pasisekimo 
parodai. Specialiuose • švedų lei
diniuose yra moksliškų studi
jų. Išleistas puošnus katalogas 
su ' Galaunės ir Ericsono ap
žvalgomis.

Parodos atidaryme • apsilan
kė apie 300 žmonių. Parodą 
aplankė ir Švedijos kronprin- 
cas su žmona ir princas Euge
nijus, garsus švedų tapytojas.

Jonuškaitės-Zaunienes 
koncertas Stockholme
KAUNAS. — Sausio 13 d., 

Stokholme koncertavo p-nia 
Jonuškaitė-Zaunienė. Buvo pa
dainuota 20 liaudies dainų. Į 
koncertą atsilankė rinktinė 
Stokliolmo publika. Koncertus 
turėjo didelį pa'sisekimą. Dai
nininkė susilaukė daug aplo
dismentų ir gėlių.

Kiek kunigų mokytojų
KAUNAS. — Visos Lietuvos 

vidur, mokyklose ir gimnazijo
se be kapelionų yra 15 kum 
direktorių ir 20 kunigų moky- 
tojų.

LIETUVON
Siunčiame Pinirua 
Paltu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 

' Pigiai' Ir Saugiai

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILp.
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“ sveikas* gali,pereiti: daktaro 
ęgzamjnaciją. Toks gali gauti 
apdraudos kiek nori, pagal 
apdraudos didumą * norinčio 
apsidrausti > ir amžių* yra nh- 
staloiha mokestis ” ar tai me
tams, pusmečiui ar ketvirta-* 
daliui metų. Pavyzdžiui, čia 
paduodu pilną apdraudą. 

$5,000.00 atsitikus nelaiipei-. 
mirčiai. • 

$10,000.00 jeigu užmušą, ar* 
ba sužeidžia ir po 90 dienų at
sitinka mirtis. 

$25.00 per savaitę per 52 sa
vaites sergančiam. 

$25.00 į savaitę per 200 sa
vaičių^ sergančiam nuo suaižei-; 
dimo. 

$50.00-į mėnesį per visą am
žių, jeigu sužeistas tampa pa
liegėliu visam amžiui. Toliaus 
nėra mokės ties (nereikia dau
giau mokėti už apdraudą)* Ir; 
nieko nėra nutraukiama iš a- 
belnos sumos. 

$5,000.00 netekimas abiejų 
akių, abiejų rankų arba kojų 
—arba vienos rankos ir kojos 
nuo - susižeidimp ir prie tų 
$5,000.00 po $50.00 į mėnesį. 
t‘ / •

$2,500.00 už netekimą, per 
šusižeidimą vienos / akies*. vie»- 
nos kojos, vienos rankos. 

$5,000.00 dėl; paties. apdraus** 
tojo, jeigu apdraustasis, su
lauks 60 metų arba . 65 metų* 
šie $5,000.001 bus labai; veika; 
lingi, jeigu sulauks žm6gus se
natvės. 

O# čia ir yra. pilna ąpdrau’ 
da nuo > visokių nelainiių*, t- 
Jigos* susižeidimo, mirties, o 
jeigu, sulaukia žmoguj senaG 
vės ir čia' jam’ pagęlba - yrąt ir* 
už tą visą tereikia mokėti po 
kelis centus į dieną; ' 

* s|: *

Advokatas Kazimieras Gu
gis, kuris daug jau turi ap-

I
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Bankai ir morgičiai
Ar pinigai, investuoti i morgi- 

- Čius, pirktus banke, gali žū
ti taip pat, kaip ir pinigai 
padėti, ant knygutės, bankui 
užsidarius?

Deliai užsidarymo keliolikos 
bankų pastaraisiais laikais, 
gauta daugybė užklausimų: Ar 
pinigai, investuoti į morgičius 
pirktus bankoje, gali žūti taip 
pat, kaip ir pinigai padėti ant 
knygutės, bankui užsidarius? 
Atsakymas yra, kad ne. Ir, 
štai, delko.

Kada baitkas duoda paskolą 
namų savininkui ant jo nuosa-f 
vybčs, tai toks namų savinin
kas pasirašo ant dokumėnto 
vadinamo “notos“, pažadėda
mas atmokėti paskolintą sumą 
su nuošimčiais, toje notoje pa
žymėtam laike. Jis taipgi pa
sirašo ir ant kito dokumento, 
vadinamo “morgičius“, kuris 
yra tokios paskolos sekuracija. 
arba užtikrinimas. Taigi, no
ta £ra raštiškas skolos paliu
dijimas, o morgičius, skolos už- 
tkrinimas.

Savininkas, pasirašydamas 
ant morgičiaus, savo namo le- 
galį titulą perveda skolintojui 
arba jo Įgaliotiniui, su ta są
lyga, jeigu skolininkas atmo
kės paskolintą sumą kartu su 
nuošimčiais, sulig sąlygų mor- 
gičiuje pažymėtų, tai morgi
čius bus panaikintas ir nuosa
vybės legalis titulas savininkui 
grąžintas. Morgičius, taip kaip 
ir pinigas, yra kitam perveda
mas be žinios skolininko, ir 
tas, kuris jį teisėtai įgija, tam
pa absoliučiu tokio morgičiaus 

, savininku.
Kada asmuo, norėdamas in- 

vestinti savo pinigus ant di
desnio nuošimčio, nuperka iš 
banko morgičių, tai tas morgi
čius tampa to asmens nuosa
vybė. Bankas, gavęs savo pi
nigus, nieko bendra su morgi- 
čium daugiau neturi, ’nes visą 
nuosavumo teisę perleido pir
kėjui. Morgičiaus pirkėjas turi 
pilną teisę skolingam namų savi
ninkui pranešti, kad jis jo morgi
čių nupirko ir pareikalauti, 
kad ateityje nuošimčiai ir su
ma butų mokami ten, kur pir
kėjas pažymės.

Dažnai, asmuo 
banko morgičių, 
bankui paveda 
nuošimčių. Tokią
kas paprastai atlieka be jokio 
atlyginimo, delei patenkinimo 
savo kliento ir įgyjimo 
bės gauti jo paramos 
tyje.

Jeigu po nupirkimui 
ko morgičiaus, bankas 
rytų, tai morgičiaus 
gali pats 
čius arba
kitam bankui arba įstaigai. Iš
sibaigus morgičiui, 
laikui, kuriam paskola buvo 
duota, namų savininkas priva
lo atmokėti savo skolą tam, 
keno rankose jo nota , ir mor- 
gičius randasi, nepaisant, ar 
bankas kuris originaliai pasko
lą buvo davęs tebegyvuotų ar
ba tų užsidaręs. Taigi, užsidary
mas banko, iš kurio morgičius 
buvo pirktas, morgičiaus pir
kėjo teisių visai nepaliečia, nes 
namų savininkas ir jo nuosa
vybė, morgičiųj pažymėta, at
sako už skolą, o ne bankas, ku
ris davė paskolą.

Pravartu pažymėti čią .tą 
faktą, kad bankui užsidarius, 
nevisados žūva žmonių ten su
dėti pinigai. Dažnai, bankas 
persiorganizuoja ir savo depp- 
zitoriams išmoka, jei ne pilnai, 
tai bent geroką pądėtų pinigų 
dalį, žinoma, buvo ir tokių 
atsitikimų, kuriuose depozno- 
riams teko nukentėti gana skau
džiai. Dažniausiai, bankas atę 
siduria. tokioj blogoj. padėtį

nupirkęs iš 
tam pačiam 
kolektavimą 

pareigų ban-

galimy- 
ir atei-

iš ban-
užsida-

pirkėjas
kolektuoti nuošim-
pavesti tą pareigą čiama aukso alkis.

speku- 
nesuma- 

davime

gali di

deliai kurio nors banko valdi
ninko. neteisėtų < žygių, 
liacijos banko fondais, 
numo ir neatsargumo 
paskolų*

Chicagos * lietuviai
džiuotis tuomi, kad; turi du 
stipriu lietuvišku: banku: Uni- 
versal* State banką, 3252- so. 
Halsted1 Street* iri Metropolr- 
tpn. State banką, 2201 West 
22nd Street; Vaidybos nariai 
ir direktoriai, abiejų i minėtų 
bankų susideda iš stambių, pa
siturinčių,, 
kas duoda, 
stiprumo.
kyti. obalsio: “savas pas savą”, 
ir tokiu budu remti, savąsias p 
staigas. .

—Adv. John B. Borden.

atsargių asmenų, 
įstaigom didesnio 

Patartina prisilai-

Ekonominės depre 
sijos priežastys.

Politikos Mokslų Akademija 
New York’e 1930 m. laprikčio 
141 d* nagrinėjo įvairias politi
kos bei ekonomines problemas 
ir ieškojo priežasčių pasaulio 
ekonominės depresijos. Ameri
kos finansininkai nurodo šias 
svarbiausias priežastis:

1. Ryški medvilnės, kviečių, 
vario,- gumos, šilko, cukraus ir 
mineralinio aliejaus gamybos 
pers vi ra tų produktų vartoji
mo atžvilgiu; tas ( pats yra ir 
įvairių fabrikatų srityje. Čia 
užtenka palyginti tik du pra
ėjusius metus, 
produkcijos 
siūbavimą:

nančių, kad tie kriziai yra 
Amerikos bujojančio kapitaliz
mo “neišvengiamas blogumas“. 
Dabartinis Amerikos ekonomi
nis krizis, yra manoma, , šiuo 
tarpu pasiekęs dugno. Taip 
bent kasdieninė spauda ramina 
visuomenę. Tačiau yra daviniųf 
kad dalykai vis dar eina blo
gyn (ypač statybos srityje), 
žinoma, nėra abejonės, kad biz
nio atgijimas vėl grįš ir prasi
dės naujas “business cycle”. 
Daug dedama pastangų ir vil
čių, kad tas ateis 1931 metais; 
bet nieks negali užtikrinti ar 
pasisukimas gerojon pusėn į- 
vyks pavasarį ar vėliau.

Kaip ten nebūtų, yra vienas 
dalykas aiškus, kad jeigu Ame
rika ekonominiai neprigulėtų 
nuo viso paskubo, tai laukia- 
mas biznįo atgijimas ateitų ar. 
jau butų atėjęs daug anksčiau. 
Nors Amerika > (U. S. Ai)t iri 
norėtų nuo viso pasaulio, ypač. 
Europos, atsirubežiuoti muitais 
įr Monroe doktrina, bet gyve
nimo logika yra prieš tokį nu-* 
sistatyfną. Karo skolos. Ame
rikai ir. Amerikos muitai • prb 
sidėjo prie pasaulinės depresi-t 
jos. Todėl nenuostabu, kad ir 
pačiai Amerikai tenka, nešti 
bent dalį atsakomybės.

draudė^, .aną dieng paąakė Į 
man:z “žinai kąf Jubzai, kad, 
senatvės apdraiidos palisą tu
rėtų įsigyti- kiėldyiėiias asmuo, 
nedirbantis fizinio - darbo.”
I P-nas Gugis turi labai‘daug 
tiesos! - '

* ♦ w
Visi, kurie klausiate apie 

apdraudą laiškais, prašome 
kartu pažymėti pilną vardą, 
pavardę,. amžių, ugį-augštį, 
svorį—kiek sveriate, nes tai 
daug sutaupys-ląiko jums ir 
mums ir- mes-< galėsime ant 
pirmo tokio laiško duoti dau
giau paaiškiniino,

i * *' *

Apsidrauskite, kop jauni, 
sveiki, tai gausite daugiau 
apdraudos ir mažiau. kainuos.

Kokios apdraudos> tįk norė
site,—ar tai i apdtausti namą, 
langus, automobilį,— visokią 
apdraudą aprūpina; “Naujie
nos;’
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Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina melams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80
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ęjąy.5 visokius Aliejus ir Dinimentus, 
Sbtet < nieko . geresnio už> ju«ų Kometą 
neradau. Jus teisingai, ją* vadinate 
“Rykfcre. 'Skausmui’’. Ji “išplaka” 

'skausmą geriau negu kas kitas ką aš 
.vartojau”.
’ Geo. Tecklcr, 3206 Calumct Avė., 
Ch.icago, III.

John Novak Co.
1855 S... Ashland* Avė., Chicago, III. 

Įsteigta arti 50 metų.

“Rykštė- Skausmui”
Nėra-; nieko geresnio už Komęcą ni 

šiųų negaliUvimų;
REUMATIZMO,
STRĖNŲ SKAUDĖJIMO, 
ŠALČIŲ, 
SUTINIMŲ, /
SKAUDANČIŲ RAUMENŲ 
TRŪKIO.

Aš5noąiu .pareikšti, kad ąš varto-

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

kad pamatyti 
(gamybos) \ išsi-
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Auksas ir bedarbė 
Franeijoj

visai neseniai kitos ša- 
pavydu žiurėjo į Fran-

5.8
6.5
5.6

4.9 
įvairiose

20.1
8.9

10.5
11.6
pasau-

užlaikyti 
produktų (kaip 

kviečiai, kava ir kt.)

perkamųjų žmo- 
Kinų ir Indijos,

lis su
ciją kad ten auksas plaukia ir 
nėra bedarbes. Visos pasaulio 
industrinės šalys jau kelinti 
metai pergyvena sunkų krizį 
dėl depresijos. Vienok Franci- 
ja dar iki visai neseniai bedar
bės nejautė. Gi auksas tuo 
pačiu kartu vis plaukė Fran- 
cijon. Kartu su- aukso daugė
jimu pastaruoju laiku staiga, 
ten pradėjo reikštis bedarbė. 
Apskaitliuojama, 1 kad dabar 
Franeijoj, mažiausia randasi 
350,000 bedarbių.

Francijos vaRlžia susirūpino 
tokia situacija ir pradėjo dary
ti tyrinėjimą. Surado, kad 
šiuo laiku Francijos randasi 
350,000 bedarbių ir 1,000,000 
asmenų, kurie dirba,, ne pilną 
laiką. Valdžia rengiasi ieškoti 
būdų užbėgti bedarbiai už 
akių.

Atrodo, kad auksas ir be
darbė gali bujoti po vienu sto
gu. -^-V.

aukso rezervų 
šalies i

medvilnė
cukrus
guma
varis
žibalas

.lieta geležis
2. Bandymai

lio dalyse dirbtinai 
svarbesniųjų 
varis, 
kainas tam tikroje aukštumoje
ir tokių pastangų nepasiseki
mai.

3. Sidabro kainos puolimas, 
kas sumažino 
nijos, o ypač 
galę.

4. Nebūtas
siuntinėjimas iš vienos 
kitą; to išdavoje pasaulio auk
sas susitvenkė Amerikos ir 
Francijos bankuose. Deliai to 
Amerikoje (U. S. A.) ir Fran
ci joj e auksas guli neproduk
tingas, kai kitose vietose Jau-

$1,700,000 beverčių 
popierų

Daktaro 3 Taisyklės 
Didelė Pagelba- 

Viduriams
Kokis smagus yra kada, ju

sli viduriai veikia kaip laik
rodis, kiekvieną; dieną! Tai 
lengva, jei jus laikysitės šių 
paprastų taisyklių garsaus 
sano daktaro:

/ .
1. Išgerkite didelį stiklą van

dens prieš pusryčius ir ke
letą kartų į dieną.

2. Užtektinai pasimankštinkit 
ore, bet be didelio savęs 
nusivarginimp.

3. Bandykit vidurius išvalyti 
lygiai tą pačią valandą 
kiekvieną dieniu

5. Politinio 
tai yra, mai Indijoje,

pobūdžio neramu- 
Kinuose ir Pietų

spekuliacija, ypač 
priėjo liepto

skaitlius.
muitų tarifų 

buvo padaryta
laiku ir veik

į tarptautinę 
f- s

kasApskaitliuojama, kad 
metai Jungtinėse Valstijoje į- 
vairųs sukčiai išparduoda “ver
tybės popierų“, kurios iš tik
rųjų neturi jokios vertes, už 
$1,700,000,000. Taip pranešė 
H, Jackspn vertybės popierų 
departamento prižiūrėtojas šioj 
valstijoj. Tas faktas parodo, 
kad reikia saugotis visokių 
agėntų, kurie žada daug nuo
šimčių ant pas 
įvairių bond’ų, 
Kas turi pinigų 
tas geriausia
kreipsis patarimo pas banki
ninką, kur ir kaip investuoti 
pinigus. Bile bankas su mie,- 
lu noru duos patarimą, kaip. 

■ invėstuoti pinigus, , kad neštų 
vidutinišką nuošimtį ir butų 
saugiai investuoti.^—V.

juos pirktų 
štokų ir t.t. 
investavimui, 

padarys, jei

Amerikoje.
6. Beribė 

Amerikoje, kuri 
galą rugsėjo mėnesy 1929 me
tais. .

7. Didžiojo Karo, skolos Ame
rikai, dęl kurių prakaituoja di
delis valstybių

8. Amerikos 
pakėlimas*. kas 
netinkamiausių 
neatsižvelgiant 
padėtį.

Kas liečia ypatingai Ameri
ką, tai šis 1930 m. krizis yra 
jau antras po D. Karo (pirmas 
buvo 1921 m.) i Tie kriziai, ar-' 
ba kaip* ekonomistai 'vadina 
“biznio > eikliai”, Amerikoje pa-* 
sikartoja veik . reguliariai . (vi- 
dutniškai—kas 9 metai) , ir.nie
kas dar nėra išradęs* vaistų, 
kaip tuos krizius pašalinti.! 
“Daugiau kooperacijos, dau
giau drąsos” —šaukia. Ameri
kos fabrikantai • it bankininkai, 
bet tas nedaug gelbsti. Yra mą-

Iš Apdraudos Srities
R.ašo JUOZAS KUZMICKAS-Uktveris

I

Pereitą penktadienį aš skai
tytojams padaviau “pasikal
bėjimą” šeimynos apdraudos 
reikalų. Keletas asmenų gana 
susidomėjo. Reiškia, apdrau- 
da šiandien jau didelę rolę lo- 
šku Čia .paduosiu pilną> ap
draudą asmeniiM, kuris yra

■ < / ■
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Retai Pasitaikanti Praga

AANT1SEPSOL
7—T—

APSAUGOKITE

Vaikus
gaudanti Gerklė
Jiems Pavojinga—

’gEVERA'ę Anjtiscpsol greitai pa- 
Šalina gerklės skaudėjimą. Turė

kite jj visada sustabdymui gerklės 
skaudėjimo pačioj pradžioj. Tegul 

. vaikai kasdie juo plauna gerklę. Ap- 
-saugokit juos nuo rimtų ligų» Už- 
tikimas per 50 m. Pas aptiekininkus 
f ■

Kam Būti Be Darbo?
IŠMOKITE SIUVAMOS MASINOS OPE
RA VIMĄ. Pulkus IJurbag Del Moterų.,
Ima tik trumpą laiką 
iSmokti. Gerai moka. 
Praktiškos pamoko s. 
Mes padedam gauti dar

ybą. 'AtslSąukitc tuoj aus.
Pigiau su Šiuo skelbimu

Jos. F« . Kasnlcka.
Prlncipalas

MASTER SCHOOL*
1OO N. STATE, ST., 1OTII FLOOR

$7850

h t k
: „ ■: ♦

Edward Bakševičiųs sako: — Nėra 
to blogo, kad neišeitų ant gero. Blo
gi laikai atnešė stebėtinų progų na
mų pirkėjams. Tik pamislykit: Kas 
dabar turi pinigų,, gali nusipirkti ge
rą, patogų namų ąr rezidenciją pi
giau, negu pastatymas-šioj valandoje,- 
kainuoja Bet tokių progų ne visur 
rasit. Galiu užtikrinti, kad mano 
parduodami bargenai neturi sau ly
gių visoje Cliicagoje, kaina ir pirki
mo sąlygomis — arba aš nebūčiau 
žemaitis.

Kiekvieni viduriai kartais 
reikalauja pagelbos ir geriau
sias dalykas vartoti yra 
Daktaro Gakhvcll’s Syrup. 
Pepsin. Jūsų viduriai Bus piD 
niausią išvalyti, bet1 nebus su
silpninti ar vandeniuoti. Šis 
šeimininio daktaro receptas 
yra tik šviežios liuosiiojan- 
čios žoles, tyras pepsinas ir 
kiti pagelbingi priedeliai, ku-* 
rie negalį pažeisti kūdikio. 
Bet kaip jis pažadina tuos 
sutingusiuš vidurius! ‘Kaip 
puikiai jus pasijaučiale kada 
iš jūsų sistemos būna pašalin
tos visos nuodingos atmatos.

Nuvalykit tą padengtą lie
žuvį, pasdldinkit tą prastą 
kvapą ir atsikrhtykif; to pikto 
galvos skaudėjimo. Biskutjs 
Syrup Pepsįn greitai;paliuo- 
suos vidurius nuo visų atma
tų, kurips padaro neveiklią 
visą sistemą. Jtis geriaii val
gysi te, geriau miegosite ir 
geriau jausitės.. 1

Jums patiks Dr* Caldwell’|s 
Syrup Pėpsin skonis. Jo^ vei
kimas jus patenkins. Didelės 
boilkos r-- visose aptiekose.
t ..... ... . ■ ■

Du* B. Caldvveli’s

SYRtPf’IPSIN
A Doctor's Fdtnify

i fe'. ■

r-

t

The fellows 
thateause

SORE
THROAT
Colds cind sore throat 
are infectiops Caused- 
by gęrms. Theabovo 
are streptococcus 
germs. Help natūra- 
combat them by.gar- 
gjing. eyery dpy with 
full strength lijferine. 
lt kilis germs in'15 sec- 
onds and heals tissue* >

, Garela.vrlth.

LISTERINE
* ................

IrAKollN 1111 Eo
NAWN0SE ’

ŠIS NAMAS 2 PO 4 KAMBA
RIUS UŽ ........................... ......
Moderniški kambariai su “Indoor Bcd”, ąžuolo visas vi-, 
dus, plieno balkiai, gražus skiepas; karšto vandens šilu
ma. 3-metai atgal parsidavė po $12,600. Pirmas morgi- 
čius, kąlik padarytas ant 5 metų $5,500. Visi asesmen- 
tai išmokėti. Galvė gražiai ištaisyta. Tik įmokėk

t

t 
t 
<
i

t

j
( $2,350 ir gali, gyventi ramiai per 5 metus ir dar rendas

kolektuoti! y
54<AMBARIŲ MURO* BUNGALOW

Tiktai 2-jų metų senumo. Viskas moderniškai įtaisyta 
ir tvirtai pastatytu. Pinno morgičio yra $1,250. Įmo
kėti $2,100, arba'mažiau. .

Pamatykit šiuos namus' tuo jaus! Si proga, ilgai
nesilaikys.

Ed.W.BaksCo
4394. Archer Avenue

TEL. VIRGIN!A 0055

t »•
f Y * 'I
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“Savas Pas Savą” 
— sako biznieriai 

---------------.įh ,

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

fTHE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai
. J. PETRAUSKAS. Sav.

3312 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 1162

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
TeL Victory 3486

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local b Long Distance Removat ' 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel, Yards 3408

J. P. EWALD
APDRAUDA, PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

IR

G. BURĘA
Musų motetų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

D ALENO APTIEKA
Receptų Hpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayctte 1155

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6^94 ' <•

W. J. KAREIVA
Gteen Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant 1 mų morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė, 
Phone Lafayette 5824

Universal Millinery 
Shop ;

MRS. M. ADOMAITIS, Sav.' 
Madingos skrybėlės už žemas kainas 

3341 South Halsted St.

. The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė.
. Tel. Lafayette 2584
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Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, S»T.‘

2435 Š. Leavitt St.
.Tel. Roosevejt 3352

. _______ —

KORESPONDENCIJOS
■

Baltimore, Md.
Kaip darbininkai _ y ra 

išnaudojami

įspu-

75 pėdų ilgu- 
platump. Jie 
gana prastu 
gerti nelabai 

Gauna jie 35 
valandą už savo 

Savaitės pabai-

Mies.to. administracija suma
nė ištaikyti didelę vietą van
deniui. Ta vieta yra žinoma 
kaipo “Prettybojh dam”. Visą 
darbą atlikti apsiėmė vienas 
kontraktorius, kuris pasinau
dodamas dabartiniu krizių pri- 
sisamde pigių' darbininkų ir 
begėdiškai juos išnaudoja. Dar
bininkų tapo atgabenta ne£ iš 
New Yorko.

Pastaruoju laiku pradėjo eL 
ti visokių gandų, apie darbinin
kų išnaudojimą. * Tad laikraš
čiai sumanė pasiųsti savo re
porterius, kad vietoj ištirtų 
dalykų padėtį. Takiau kontrak- 
toriaus pastatyti “bosai” grlež- 
taif atsisakė įsileisti laikrašti
ninkus. Tąsyk , Harvey Rivkm, 
“The BaltimoYe Post” reporte
ris, sumanė savotišką skymą. 
Jis apsimetė bedarbiu ir tapo 
į “Prettyboy dam” pasiųstas 
dirbti. Tai davė jam progos 
susipažinti su tenykščių darbi
ninkų padėtimi. ’

Porą dienų pagyvenęs kartu 
su darbininkais, Rivkin pa
skelbė laikraštyj savo 
džius. Keturios dešimtys vyrų, 
sako jis, gyvena"viename kam
baryj, kuris yra 
mo ir 35 pėdų 
yra maitinami 
maistu ir turi 
sveiką vandenį, 
centus per 
sunkų darbą.
goj jiems lieka keli doleriai, 
kuriuos jie skubinasi pasiųsti 
savo šeimoms.

Jie patys plauna savo1 dra
bužius ir paskui juos džiovina 
tame pat kambaryj. Prausiasi 
jie viename inde, o paskui su
terštą vandenį išlieja prie du
rį. Kambaryj ęandasi 10 lan
gų, kurie beveik niekuomet nė
ra atidaromi. Tyras oras įeina 
tik pro duris.

Prie durų stovi didelis pen
kių galionų indaš, kur randasi 
gėrimui vanduo. Ten pat stovi 
puodukas, iš- kurio visi geria. 
Abrusų nėra. Dauguma šluos
to veidą marškinių rankovėmis 
arba nosinėmis. Vienas kitas 
turi abrusų, kuriuo* naudojasi 
jis pats ir jo draugai. Mat, ab- 
rusas yra luksusąs ir kainuoja 
kelis centus. O tuo tarpu pas 
ten dirbančius darbininkds tų 
centų nedaug tesiranda.

Virtuvėj yra bėgantis van
duo, bet gėrimui jis netirika. 
Sveikatos inspektoriai sako, 
kad tų vandenį reikia pirma 
atvirinfi. • Nežiūrint j tai, kai 
kurie darbininkai-geria tų van
denį, nors jis ir yra suterštas.

Besimaišydamas su darbi
ninkais, reporteris patyrė se
kamus dalykus. Darbe ■ bosai 
perdaug “nekikina”, bet patal
pos yra-labai prastus ir nesa- 
nitariškos. Darbininkai skun
dėsi ir dėl valgio,, kuris,kar
tais tfesiog yra neįmanomas ir 
nuo jo reikia sirgti.

Apie trys ketvirtadaliai buvo 
nepatenkinti. Vieni skundėsi, 
kad darbas perdaug sunkus; 
kiti sakė, kad bosas su jais 
prastai apsieina; treti buvo 
nepatenkinti maistu it t. t. -

Tie, kurie ' nesiskundė, buvo 
jau visai, taip sakant, prislėg
ti žmonės. Kai kurie jų pe? il
gą laiką neturėjo darbo ir da
bar džiaugėsi, kad turi progos 
vienų kitą centą pasidaryti. 
Visay kas mums reikalinga, 'sa
kė jie, tai pavalgyti, šilta vie
ta miegoti, tabakas ir heli ni
keliai. i ■ ;

Tie žfoonės nepaiso dirbti

' JOHN J. ZOLFS
■ . . \ . c ■»

Real Estate, Laivakorčių it Pinigų 
Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St
Td Yuda 0145 

dešimtį valandų per dieną ir 
uždirbti $21 per savaitę. Už' 
butą ir valgį iš-jų,uždarbio at
skaito kas savaitę $8.50./ To
kiu budu savaitės pabaigoj 
darbininkui yra , išmokama 
$12.50, .

Darbininkai’; sako, kad min
tis apie jų. šeimų skundžią pa
dėtį verčia juos dirbti sunkiai 
ir ilgas valandas. Per dien^ 
jie tiek nusikamuoja,' kad va
kare - krinta plovą su .visais 
drabužiais, net kojų nenuavę.

Miegoj jnėra lengva, kadan
gi . kambaryj visą laiką šviesa 
dega,-Pakankamai taip pat yta 
triukšmo.

Kadangi oras kambaryj ynj 
labai tvankus, tai daugelis ser
ga* sloga. Kai kurie taip pat 
skundžiasi gerklės -skaudėjimu.

Tokia tai darbininkų padė
tis: 
doja

kon trak torius juos išnąu 
begėdiškiausiu budu.

—Z. G.

• . • * I ‘ •

St. Louis, Mo.
/ - Pruseikos misija.

šiomis dienomis čia lankė
si “drg.” Pruseika. Sausio 31 
d, jam buvo surengtos pra
kalbos St. Louis, Mq. Jo. pta-t 
kalbos taip pat turėjo įvykti 
E. St. Louis bei Collinsville, 
III. ’

Svarbiausias Pruseikos mi
sijų tikslas, — tai agitacija už 
darbininkų “sojuzų.”

Po SLA seimo skilimo Cbi- 
cagoj bolševikuoj ančių “drau
gų” lipas buvo ' labai pakilęs. 
Tačiau laikui bėgant jis pusė
tinai nupuolė, ir vėl viskas 
aprimo. Gi kas dabar atsitiks, 
—sunku pasakyti#- Reikia' ma
nyti, kad vėl atsinaujins erge
liai tarpe Susivienijimo veikė
jų ir “proletariško susivieniji
mo” simpatizatorių. Ergeliai 
gali baigtis tuo, kad senosios 
Susivienijimo kuopos • turės 
persiorganizuoti. BuvO' veikė
jų padaryta klaida, kad kuo
pų sutvarkymu neužsiimta 
anksčiau. Jei tai butų buvę 
atlikta, tai jokiems ergeliams 
dabar nebebūtų vietos.

Ar naujas “proletąriškas su
sivienijimas”, gali tikėtis , Čia 
įsitvirtinti? Tenka labai pa
abejoti: Bolševikiški rėksniai 
bei jų akiplėšiškumas yra ga
na gerai visiems žinomas. Tor 
dėl vargu bent šiek tiek rim
tesni žmonės panorę^ su jais 
turėti bent kokių reikalų, nes 
kur tik “progresistai” įsimąi- 
šo, tai veikimas pasidaro ne
įmanomas. Save z gerbiantys 
žmonės ; turi pasitraukti ir, 
“progresyvių” kišenėse bepa- 
silieka organizacijų raidės. 
Tas pat gali ; atsitikti ir su 
LDS^ raidėmis. Progresijvis.

Grand Rapids, Mich
Trumpos pastabos

Seniau, kai pavadindavoin 
fašistuojančius tautiečius fa
šistais, tai tuoj sakydavo: kur 
musųX centras, kur musų parti
ja? Jeigu jos nėra, tai jus. ne
turit teisės mus fašistais va
dinti. Na, o dabar jau laik
raščiai praneša, kad “Vieny
bės” pastogėj. susiorganizavo 
tokis centras. Reiškia v galė
sim, ir centrą nurodyti^ /

Tūli musų SLA. *60 kuopos 
nariai, bolševikai keldavo triu
kšmą/ /remdavo juos. Dabar, 
bolševikams pasitraukus, jie 
remia fašistus. Keista-, ,kaiįHd- 
kie žmones, išėję iš stubos, 
randa kaip atgal sUgfjšti.

Kaip Jrfrdėth kitų*'kolonijų 
SLA. : nariai reikalauja finan
sines paramos iš centro,. kaO 
palaikyti i lietuvišku s 'jaunimą 
prie kuopų. Jie -nori įsteigti 
vakarines mokyklėles, knygy
nėlius ir 
pos tūli *

t.t.?\ cBėt. musų kuo-1
fašistėliai“ iš centro ma.—NefaŠistas
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gautais; pinigais' * nori paremti, 
tokias įstaigas dėl savo jaunų
jų, kurios šioje’ šalyje * yra 
draudžiamos.

/. SLA. 60 kuopos pirmininkas 
T. Aleksynas tai musų- fašis
tams tiesiog kaulas gferklėj, ir 
jie norėtų nuo jo greitai, nusi
kratyti. r : / 

,1 k Musų kuopos organizatoriai 
labai mėgsta pasigirti, kųd jie 
daug nuveikė. Bet kaip iš tie
sų yra? Kuomet • T, Aleksy
nas buvo organizatorium, tai 
įrer du metu prirašė virš dvie
jų šimtų narių, o ponia Berno
tienė per pereitus metus pri
rašė’ tik tris. Mažas skirtu- 
mas, ar ne? /

SLA. reikalinga kitas para
grafas įdėti į konstituciją: vie
toj, kur pasakytą, kad svar
besni susirinkimai turi būti su- 
šaukti atvirutėmis, turėtų bū
ti, ■ kad narius kviesti perei
nant per jų stubaš, nes jau tas 
pas mus yra 4 praktikuojama. 
Pavyzdžiui, prieš ši sausio sii- 
sirinkinių fašistėliai landžiojo 
po narių stubas. / ; ■

pirma pavalgyti, 
tau skudurus iš
daro musų mies- 

Miesto adminis- 
yra tei-

Duok man 
o paskui aš 
mušiu,—taip 
to. bolševikai, 
tračias pastangom!
kiama visoki pagelba bedar
biams, tarp kurių randasi daug 
ir bolševikų šeimynų "bei pavie
nių. Jie gauna maistų ir kų^ 
ra. - Bet bolševikai visvien 
rengia • demonstracijas ir 'plusta 
miesto administraciją.

/ —Pipiras.-

1
Grand Rapids, Mich.
Iš SLA. 60 . kuopos susirinkimo

Kaip jau ne kartą spaudoje 
minėta, beisbolo timas. padarė 
daug sbiįų, f<u|’įąs kuopa turės 
aimoketi." Tat pereitam susi
rinkime.^vasario 1 d. tapo tas 
dalykas gal galutinai užbaig
tas. ' Mat, kudpb paskyrė ‘ko
misiją ištirti 'kiek a beizbolinin- 
kai turėjo įplaukų ir ar gali 
padengti išlaidas. Tūli beizbo- 
lininkai patys išsireiškė,’ kad 
jie uždirbę apįę pusantro šim
to dolerių pereitą vasarą. Kuo
pos susirinkime komisija ra
portavo ir* teisybė, kad surado 
apie tiek įplaukų, .bet pasirodo, 
kad ir išlaidų butą pusėtinai. 
F. .Žukaitis pasisakė, kad jis 
iš savo kišenės daug yra už
mokėjęs išlaidą, taigi susirin: 
kimas-' 41 balsu prieš 40 nuta
rė tas bilas/atmokėti, Jeį gaus 
pagelbą tš centro, nęs kuopos 
ižde pinigų nesiranda^ Tuo 
tarpu, mat, visiems viršinin
kams tapo algo^ atmokėtos, to
dėl ir iždas ištuštėjo. Reiškia, 
vienas “trubelis”, kuris tęsėsi 
per visus / metus ir tik' dėlto, 
kad nębiivo raportų išduodama 
apie jaunųjų stovį, pasibaigė.

čia. tūriu pažymėti, kad riiu- 
sų kuopos f asistuojantys tau
tininkai viršminėtam susirin
kime F. žukaičio iiiĮcidentą .pa
vartojo kaip išbandymui kiek 
balsą ' jie turi. Todėl bėgiojo 
po narių stubas ir prikalbinėjo, 
kad jų pusę remtų. ; Bet labai 
mizerni pasirodė rezultatai., 
Jeigu kitokiapi klausime, tai 
vargu jie įutų surinkę 15 bal
sų. F. žukaičio reikalavimą 
dauguma narių, „kurieA yra fą^- 
šistjėliams prįešingi, rėme taip 
kad ir sūdąrė vįeM balso dau
gumą. :Mąt, šitokis1 balsą ban
dymas fašistams, reikalingas, 
nes kuomėt ? bolševikai pasi
traukė iš kuopos, tai, dabar jie 
norėtų vytaūtb bet; vargu tas 
jiems pavyks/ nęš SLA. nariai 
kaipy nuo< < *vienų diktatūros 
garbintojų mokėjo apsivalyti, 
įtąi nenulenks galvą ir prieš 
kitus. Kks organizačuoj yra 
negera, , tas turi būti viešai 
skelbiama nariams, o neslepia-

I

Del ‘‘Teisybės” apie 
Tautiškus Kunigus

’ . . '* • ■; t ■ 1

Tokia antrašte tūlas p. Vairo- 
manis “;N” 28 \ iš, antradienio, 
Vasario 3 d. 1931 '.metų mė
gina'■ pasakyti arba pataisyt b 
gal ir pamokinti “Ėubusį Ku
nigą”, kuris “N” .25, penkta
dienio sausio 30 d. 1931 laido
je rašė apie “dar apie Tautiš
kų Kunigų teismus”.

Tarpe kitko p. Vairomanis 
sako “visados męgslu skaityti, 
kada “Naujienose” .randu šį 
bei tą apie Tautiškus arba .prie 
Bymo ncpriklA'usomus .kunigus 
parašyta”. L

Man kaip “Buvęs Kunigas” 
irgi labai malonu, ir mėgstu 
skaityti (mat aš i buvęs kuni
gas), dėlto man ir zingeidu, nes 
tai kalbama apie mano “stoną”. 
Bet ; vieną turiu pasakyti, kad 
“Naujienas” aš skaitau visados 
ir kasdien ar jose yra kas apie, 
tautiškus kunigus parašyta < ar 
ne. Man' kitos pasaulio žinios 
svarbesnės už kunigystę, nes 
tai praeities dalykas, o p. Vąi- 
romanis sako, kad' mėgsta skai
tyti /tada tik “B. K?) kada 
telpa apie Tautiškus Kunigus; 
atrodo, kad p. Vairomanis nie
kas kitas kaip koksai kunigas, 
nes jam dabar tik tokie daly
kai rupi..

Toliaus sako, o ypatingai bu
vo įdomu (mano pabraukta 
“B. K.”) jeigu kaip kas jiems 
už ’ “gerus” atsižymėjimus per 
atbulą kalhierių uždrožia”.

Vairomanis gėrisi ir jis 
mėgsta, kad kas ’ “uždrožia” 
“per atbula kalnierių”. Dar mi
ni svetimženkliuose “gerus” 
darbus. Na, po šimts cibukų, 
kokie man nauda' ir koks man 
pamėgimas jeigu kas uždrožia 
per atbulų kalnierių. Jeig-u ra
šyti “gerus” darbus svetim- 
ženkliuosęrjtai vėl reiškia, ka‘d 
kokie darbai Tautiškų Kunigų 
nebūtų atlikti, vis p. Vairoma-. 
niui atrodys, kad blogi' —kk 
taip žodžio “gerus” taip ne
rašytų. O' kadangi tarp Tautiš- 
■kų Kunigų peštynės, ir daug 
frakcijų, tai vienas kitam ne- 
gal patikti. .k' . J

JToliaus kalbama, kad arki
vyskupas - (to. dar nežinojau 
“B. K. ”) Lloyd turi jau baž
nyčią, ir-po jo valdžia (šie!) 

(yra keletoš vyskupų ir kunigų, 
kurie turi, parapijas ii\ gražias 
bažnyčias. s

Keista’ juk ąš rašiau, kas yra 
gero- iš titulų ir tokio didėlio 
“turto”, kada tas neužmoka 
“burdo” nėra pragyvenimo! 
Kada tas pats arkivyskupas 
Lloyd turi pats sau /lūonų už
dirbt —jis ' (Įirba vidurmids- 
ty ofise biznyje. į Beje,' pamir
šau, kad Lloyd tutį teises, tai 
jau kitas dalykas, nes atsimenu 
kada Tautiški Kunigai negalėjo 

.gauti iš arkivyskupo Carforos 
pęrmito Vynui, tuomet jie 
kreipėsi prie. Lloyd’o.

vėliaus Viliote

Lietuvių Katalikų

> ... .. . • . .
Dykai dėl Asthma 

žiemos Laiku“ ’ I ' ■ . ■ ■ <•.

PastebCtlnas metodas, ‘ kuris atCJo pagelbon 
dusulingiems — Parslslųsdlnkit Šiandie 

' , nemokamų bandymų.
.............; v. - ■ ' . ■

. Jeigu jįjH kenčiate nuo tų baisių Asthma 
- (dusulio) atakų, kaaų būna. Salta u r Slapia; 
jeigu jus už tvok štate ir negalite atgailtl 
ktapo, būtinai. tųpjaua pasiųskite i frontler 
Aąthnia, - CO. dol nemokamo Išbandymo šio' 
pastebėtino metodo! Nežiūrint kur jųa gy
venat, ir ar jųa' pasitiklt kokiais nors vais
tais pasaulyje,, parstaiųsdinklt S}' nemokamų- 
išbandymų,* Jeigu jus kenčiate visų amžių 
ir viekų ką tik žinojot išbandyt be pageltos; 

-not jeigu jus. esate visiškai nusiminė, nenu
stoki! vilties, bet pąrsisiųėdinkit šiandien Ši 
nėimįlcąmų bandymų.\

Tai yra'būdas sužinoti kų pnpBrrcąas galt 
dėl jus padaryti .nežiūrint'jūsų , visų pereitų 
nusivylimų jums ieškant pastlluokavimo nuo 
Asthma. Todėl parsiąiųsdinkit ši nemokamų 
bandymų... Padarykit tai dabar. Sis garsinl- 
tpas skelbiamas, kad kiekvleims končiaųtis 
galčtų pasinaudoti šiuo prognAyvlu metodu 
iv pirmiausia dykai išbandytų . gydyi 
yis yra žinomas tukstahčlaths. kaipo 
šia. palaima, kokios " 
venime. ; p-1 
laukte. * . • '<

~ . ui it» \
-.aričlathe, kaipo didžiau.

a. kokios jie ausilauko savo try- 
Prislųakit l\uponą Šiandie. No-

-■ DYKAI BANDYMO KUPONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.’ i
510-K Frontier. Bldgr., 403 Niagara 8t., 
Butfalo, N. Y.

Prisiųsklt dykai ifebahdymul jūsų ' 
Y metodu, adresu: 

“^Crbss the Street”, ima laiško 
kol nueini. Kunigo TJrb. i 
čio žmona (jis ją turi) 
to darbo negalėjo atlikti. 
Kulk Baisis taip pat. Mano m 
tnone, jeigu, laikraštis, kokiai 
jis nebūtų, neišeina reguliaiai 
tuomet jau ‘.‘A. A. ”(Amžiną 
atilsi), o jeigu jis retkėrčinL, 
pasirodo, tai manau kad tai 
yra propogandos brošiūra.

Buvęs Kunigas.

•ė
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■ /ToliJūs sako, 'kad . mano
K.”' paradyto fiatf Viftate įšven
tino į pralotus Lįiįkų, Bar.šį ii 
a. a. .“Vėtykles” leidėją.

Jęigdi p. VdiTomanis dar, karią 
perskaitys mano žodžius, tai jis 
supras gal geriau, štai kaip aš 
pasakiau: “Dabar frakcijos; 
Carfora —(vadinosi) Seno Ry
mo Katalikas -^-jis berods yra 
įšventinęs į kunigus P. P. 
Zalink, P. P. Zelink, P. • P. 
Zalinkevičių
įšventino į pralotus.,, ’ i

Aš žinau, kad Kum 'Linkių 
Kun. Baršį Kuh. L’rbaitį įšven
tino pate Carfora, reiškia, kad 
-tas pats Caųfora kaip vieną 
taip kitą “padarė” Seno Rymo 
Katalikų Kunigais* bet ar'taip 
yra? Vienas -Kunigas Linkus. 
Seno Rymo -Katalikas (taip tu
rėtų būti, ar ne?), o kun. Bar
sis? Bet čia “išlenda yla iš 
maišo”, ir P. Vairomanis atsa
ko už Kun. R, Baršf. Jis sako,, 
“neaišku, delko paminėtas ko
kis ten” Lietuvių Katalikas?’’

Sy! Kaip aš tuoj protinges
nis. As> parašiau “Lietuvių Ka
talikas?” su klausimo ženklu, 
tai man P.Vairomanis tuoj ir 
atsako
Bažnyčia "Amerikoje. Ačiū! Tik, 
mat aš vis dar nesūprantu. 
Matyt jau toks nemokša iš 
prigimties... Jeigu jau įkorpo- 
ruot bažnyčią, mano manymu, 
turėtų būti kas nors, kokis nors 
pagrindas. Kaipgi statyti na
mą be fundamento? Visų pirmų 
Kun. R. ^Barsis yra įšv.cntytas 
kaipo,Seno Rymo, o dabar jau 
“Lietuvių Katalikų Bažnyčia’.’ 
ir dai* Amerikoje?! Nejaugi 
Kun. Baršis jau pametė ir Seną 
Rymą? O jeigu aš pasakiau, 
kad “Rietuvių Katalikas? “tai 
čia pirm du žodžiai P. Vairoma- 
nio pilnai įrodo, kad aš “B. K.” 
buvau “right”. O 'dabar dar 
truputį apie A< A* “Vėtyklę”. 
“Vėtylę”v pradėjo leisti, reda
guoti ir savo triūsą dėjo Kun. 
Urbaitis, bet kokiais tai sume
timais “Vėtyklės” leidėjas bu
vo išvykęs* pėščias iš Chicagos 
į Ncw Ydrką (savo laiku -pla
čiai apraše Chicagos “Daily 
News”). Kada Kun. Urbaitis iš
ėjo į New York’ą kas gi po 
šimts rabinų redagavo’ “Vėty
klę?” Juk Najurko .nepasieksi 
taip greitai, jis nėra kUr tai

' i ;

Illinois Mergaitę 
Padarė Laimingą

^TANKIAI Va'kas turi viską, kad pa
daryti jį laimingu ir betgi jis yra 

nepatenkintas. Tai galbūt ne jaunuo
lio kaltė. Tankiai tai paeina dėl leng
vai pataisomų priežasčių.

Imkite patyrimą Mrs. T. V. Frank- 
quist, 4619 N. Kcating Avė., Chicago. 
kuri sako: “Išrodė, kad niekas nepaten
kina Bctty Jane, Ji buvo pikta, karš
čiuojanti, daug kentė nuo šalčių. Jcs 
viduriai buvo užkietėję .

“Mes pamatėm apgarsinimą Califor- 
nia Fig Syrup ir- jį įsigijome. Jis grei
tai pašalino jos pakrikimus; padarė ją 
vėl žvalią ir laimingą. Mes vartojome 
jį per du metus“.

Motinos tūkstančiais- gyria šį tyrą 
augmenų produktą. Vaikai mėgsta jį. 
Daktarai rekomenduoja jį pašalinimui 
konsųpacijos, karščiavimo. piktumo, 
galvos skaudėjimo; kad atidaryti vidu
čius laike šalčių ar vaikų sirguliavimų.

Apetitas padidėja vartojant California 
Fig Syrup; kvapas pasisaldina; padeng-. 
.tas liežuvis 'apsivalo; virškinimas ir asi- 
milacrja pagerėja; silpni viduriai ir pil
vas lieka sustiprinti.

Del jūsų apsaugos, tikrasis visuomet 
turi vardą California.

CALIFORMA 
FIG SYRUP
LAXATIVE-TONIC/or CHILDREN

Pinigų Siuntimo Skyrius at
eitas kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8'vai. vak. NedGldiemais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

l Speciales Ekskursijos

; Važiuok
' Amerikos 

Laivais

Praleisk Linksmas Velykas savo 
mylimoj gimtinėj.

LEVIĄTHAN - Kovo 11-28 dd. 
' (Per Cherbourg)

AMERICA - - - Kovo 18 d.
(Tiesiog i Hamburgu)

Daugiau informacijų, kainos ir tt. keikiamos pareika
lavus pas vietinius agentus arba pas

Išleisk savo 
dolarius 

ten 
kur juos uždirbi

GENFRaL OFFICES 
45 Bron<lwny 

New York City

UNITED STATES LINES
/-. CJIICAGO OFFICE

Chnrle* Krcllek,- Gen. A k t.
210 No. Mlchigan Avė.

Didėlis Maskaradinis Balius 
•'•y,-*. Rengia

TAUTIŠKA. DRAUGIJA LIETUVOS DUKTERŲ

Subatoj, Vasario-FeL 7,1931 
Tautiškos Parapijos Svet., 

3501 So. Union Avė. '
z Pradžią 7:30 valandą vakare *

Dovanos bns duodamos grupėms ir pavieniams, kurie bus apsirengę 
įvairiais drabužiais. Malonėkite atsilankyti skaitlingai, nes bus labai gera 
mužiką. Įžanga prieinama kiekvienam tik 35c. * '

Kviečia visus DRAUGIJA.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie &902

3514-16 Roosevelt Rd. • 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, 1LL.
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Pusei metą
Trinu mėnesiams 
Dviem mėnesiams ■—— 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per Hneliotojtis:
Viena kopija ___
Savaitė! —l----------- ^--TTSBniĮįn___  18c
Mėnesiui------------------ --------------- .

Suvienytose Valstijose, įįM Chicagoj, ' 
paltui

Metams ,,, $7.00
Pusei metą ---------------- - , 3.50
Trims mėnesiams -------------  1.75
Dviem menesiams -------   1.25
Vienam mėnesiui --------------------  .75

Lietuvon it kitut užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams --------   $8.00
Pusei metą 4.00
Trinu mėnesiams 2.50
Pinigus teikia siąsd palto Moncy

Orderiu kartu su užsakymu.

AMŽINAS PREZIDENTAS

virši-
Lewįs 
gruo- 
Kodel

Pranešama, kad senosios angliakasių unijos 
ninku rinkimuose laimėjo prezidentas John L. 
ir visi kiti senieji viršininkai. Balsavimas įvykęs 
džio 9 d. (!), o balsai tapo tik dabar suskaityti, 
balsų skaitymas tęsėsi taip ilgai, nežinia.

Lewisas jau išbuvo daugiau kaip dešimtį 
angliakasių unijos prezidentu. Per tų laikų jisai taip 
unijų nugyvendino, kad joje šiandie nebėra nė pusės 
to skaičiaus narių, kuris buvo prieki Lewisui užimsiant 
prezidento vietų. Pernai metais nuo unijos atskilo vie
nintelė .valstija, kūno j e minkštų anglių kasyklų mai- 
nieriai yra gerai suorganizuoti, būtent, Illinois valsti
ja.

Pašalindamas iš organizacijos visus, kurie jam pa
sipriešina,- Levvisas užtikrina sau prezidentavimų ligi 
gyvos galvos, — jeigu tik bus gyva jo unija?

metų

.............j ...................................   r 1 J-■■ ■ ■ , v' 

ir laikraščius, tiek " tenusima
no, kiek ožys apie daržininkystę. ‘ /

? x ^Minios paskui Anušų dvasininkus jau nebei
na.” ( ‘‘ ’
Ve delko kunigams taip svarbu turėti valdžių savo 

lankose. Turėdami valdžių, jie dar galėtų kurį laikų 
verste versti žmones jų klausyti. ' /

Apžvalga
PALEISTAS Iš KALĖJIMO 

GALINIS

Mikalau-

kalba ši
Socialde-

• “Lietuvos Aidas” sausio 21 
d. laidoje praneša, kad

“Respublikos Prezidento 
aktu dovanotos'bausmės Vin
cui Galiniui ir kitiems nu
teistiems įvairiems termi
nams sunkiųjų darbų kalė
jimo už veikimą plečkaiti- 

k ninku (? — “N.” Ręjfl.) nau- 
' dai: Kostui Michalčiokai, 

Broniui Januškevičiui, Vy
tautui Montvilai. Be to, do
vanotos bausmės nuteistiems, 
Tauragės sukilėliams Mikui 
Valaičiui ir Kaziui 
skili.” 
Galinis, apie kurį 

žinia, buvo Lietuvos
mokratų Partijos -sekretorius 
ir laikraščio “Socialdemokrato” 
administratorius. Jisai ’ buvo 
suimtas, kai Lietuvos žvalgyba 
suėmė neva “plečkaitininkų 
kurjerį”, pas kurį buvo užtik
ta laiškas Galiniui. žvalgyba 
taip pat sakėsi radusi “Social
demokrato” redakcijos kamba
riuose “plečkaitininkų” literių 
turos.

Bet buvo iš pat pradžių aiš
ku, kad tas užpuolimas ant 
Vinco Galinio buvo paremtas, 
provokacija. Kauno “Socialde
mokratas” viešai pareiškė, kad

NENUOSTABU, KAD YRA INFLIACIJA
Vienam Lietuvos laikraštyje skaitome:

“ ‘Deut. Handelsdienst’ praneša, kad penkta- 
dienio^šeštadienio naktį (sausio 16-17 d. — “N.” 
Red.) pro Kauną Berlynan geležinkeliu vežė 8 to
nas — 55 milionų lity vertės — aukso. Auksas bu
vęs vežamas stipriai saugomas sargybos. Esą bu
sią vežama dar kelios žymios porcijos aukso i Vo-Įpį;eraįunj> kurią “surado” žval-
kieti jos banką. Esą tai žemėš ūkio mašinoms pirk
ti auksas?’
Ko tuomet stebėtis, kad sovietų Rusi jos rublio ver

tė tolyn vis labiau puola? w '
Kai auksas yra išgabenamas užsienin, tai valdžios 

leidžiami popieriniai pinigai palieka be. “padengimo.’’.

jie patys buvo pa-

U

'tas. Nofs ttir W musų kti- 
nigai gana gerai žino, kad 
dauguma žmonių šito seno
viško papročio tiesiog ne
kenčia. kunigo pasitikti pa
siunčia tarnaites, neįsilei-, 
džia j butus arba patys ka
lėdojimo metu išeina, bet 

. vis dėlto kunigai dar iki šiol

rodo savo laba! menką, kul- 
turingumą, drąsias akis, ne- 
prašyti slankioja po žmonės, 
ręnkasi litukų.

> . “Jeigu musų -kunigai butų 
nors kiek kultūringesni ir 
džentfelmeniškesnb tak jau 
šernai butų metę šį negražų 
paprotį.”

65,000 NAUJŲ ŪKIŲ .LIETUVOJE

Nors Lietuvoje šiandie valdžią savo rankose turi 
dvarininkų draugai, tautininkai, bet'žemės reformos 
vykinimas vistiek dar eina priekyn. ^Pereitais metais 
išparceliuota 31,884 hektarai žemės.

Nuo 1919 m. iki praeitų pabaigos išparceliuota vi
so 599,500 hektarų, iš kurių naujiems ūkiams išdalintu 
420,000 ir sudaryta nauji 65,345 ūkiai.

Ta išparceliuotoji žemė buvo paimta iš' dvarininkų. 
Jeigu Lietuvą butų valdęs vokiečių Urachas, kurį tau
tininkai ir klerikalai bandė įkelti į karaliaus sostą, tai, 
žinomas dalykas, valstiečiai nebūtų tos žemės gavę. 
Bet respublikoje, kurios valdžia yra renkama visuoti
nu balsavimu, net ir žmonių priešai, patekę į valdžią, 
turi žmonėms pataikauti. Todėl už žemės reformą Lie
tuvoje stojo ir krikščionys demokratai.

gybininkai, 
dėję.

Kartu su 
ti dar keli 
kratos laiku partijos raštinėje, 
žvalgyba kaltino, kad jie atėję, 
pas Galinį pasiimti “plečkaiti- 
Irinkų” literatūros tikslu ją iš
platinti, nors tai buvo nesąmo
nė, kadangi kiekvienas gali su
prasti, jogei A butų''buvusi di
džiausia, beprotystė iš partijos 
raštinės platinti uždraustą li
teratūrą. ' '

šitoje provokatoriškoje bylo
je Galinis buvo pasmerktas 
mirčiai, 
pakeista 
jimu ligi 
ar penki 
žvalgyba 
krato” 
nuteisti į sunkiųjų darbų kalė
jimą. ' . , ■ Į; ■;/

Dabar Smetona, jiems vi
siems “dovanojo bausmes”. Bet 
už neteisingą suėmimą 
kymą katorgoje per 
metų atlyginimo nėra.

Galiniu buvo.suim-
asmens, buvusieji.

bet ta bausmė buvo, 
sunkiųjų darbų kalė-, 
gyvos galvos. Keturi 
kiti asmens, kuriuos 
suėmė '“Socialdemo- 

redakcijoje, irgi buvo

ir lai- 
dvejetą

KUNIGŲ AGITACIJA BAŽNYČIOSE NESISEKA
Vienas Lietuvos vai. liaudininkų dienraščio: rašyto

jas pasakojarkų jisai patyrė kaime apie kunigų agita
cijos įtakų į žmones bažnyčiose.

šiandie Lietuvos kunigai per pamokslus agituoja 
už klerikalinę “ateitininkų” organizacijų, keikia pirmei
viškus laikraščius ir t. t. Bet, sako tas rašytojas:

“Bet dabar musų kaimas jau ne toks, ‘koks bu
vo pirmiau, o ypač ne toks, koks buvo prjęš karų. 
Nuo karo pradžios iki 1931 metų jis daug ko išmo
ko. Dabar jis he taip jau lengva suvedžioti.

‘‘Kunigų grasinimų kaimiečiai jau nebebijo. Su 
kunigų peršama pekla ir kitomis baisenybėmis jau 
apsiprato, jų pasakoms netiki. Kad taip yra, gali
ma įsitikinti, nuėjus šventadieniais į „bažnyčias.

“Bažnyčios — apytuštės, nors po karo Lietu
voje atsirado daug naujų parapijų ir bažnyčių. 

' Bažnyčių — tankiau, o žmonių jose
čiau. Kunigai autoriteto žmonių ųkyse baigia hę- 
tekti.

“į bažnyčias šventadieniais sueina labai maža 
dalis parapijos'žmonių. Ir ,tų įdėlis,>
klausiusi mišių,teinp. savais; rėikJal^s,*—įpamo^šlo 
neklauso. Jeigu kunigas dar ima politikuoti, apie 
laikraščius kalbėti, tai ir tie patysr žmonės nusi
šypsoję atsigrįžta užpakaliu ir eina į miestelį ar 
kur kitur tarpusavy saviškai ‘papolitikuoti’, apie 
savq kasdienines bėdas pasikalbėti.-Bažnyčioj lie
kas krūva bobelių, <kurios apie šlovinamus per - pa-

ILGAS “DVASIŠKAS
KALBĖJIMAS”

PASI-

eiti tauti- 
“žemaičių 

Žemaitijoje 
liaudininkų 
ir klerika-

- kur kas re-

Telšiuose pradėjo 
ninku savaitraštis 
■Balsas”. ■■ Iki šiol 
ėjo du laikraščiu: 
Krypsnio “žemaitis”
lų “žemaičių Prietelius”.

Antrame “žemaičių Balso” 
numeryje pasakojama linksma 
istorija apie Lietuvos krik-dė- 
mų vadą, kun. fylykolą Krupa
vičių, kuris dabar “gano dū
šias? Garliavos parapijoje. Už 
agitaciją prieš valdžią jam už
drausta iš savo parapijos išva
žiuoti. To rezultate, kaip pasa
koja minėtas tautininkų sa
vaitraštis, atsitiko Ve Eaš»:.

“Dabar pasidarė baisi bė
da jo bendradarbiams. ‘Tar
nybas’ ‘ reikalais jie- dažnai 
turi važinėti j Garliavą./Kau- 

- '■
■: saį atsitikimas: ''

“Buvusi įr, rodos, dar te- 
‘besanti- pavasarininkų viršū
nėse p-lė Ona Labanauskai- 

• te neseniai buvo policijos su
laikyta. ‘Rytas’ dėl to pake
le triukšmą. Apie . O. Laba
nauskaitės sulaikymą yra

taip kalbama. Garliavos, po
licija pastebėjo, kad sausio 
14 dienos vakare pas Krupi? 
vičių atvyko kažkokia, pu
siau vyriškai, pusiau mote
riškai apsirengusi moteriškė. 
Keistas tos moteriškės ap
daras i? elgesys atkreipė po* 

. licijos demesj. Policija, no
rėdama patikrinti jos asme
nybę, , laukė išeinant. Mote
riškė niežėjo per Visą naktį 
iki 8 vial. ryto. Tik tada po
licija ją sulaikė ir patikrino 
dękumentus. Pasirodžius, kad 
tai buvo minėta p-lė O. La
banauskaitė, ji buvo paleis
ta. • • / x .

“Tą žinią atatinkamuose 
įstaigose patikrinę, patyrė
me, kad ji yra tikra.” !
Jei policija šitaip elgiasi, tai 

kur čia klerikalai neprotestuos! 
Juk aišku, kad jeigu p-le La
banauskaitė atsilankė pas Lie
tuvos klerikalų vadą Garliavo
je, tai ji turėjo “dvasišką rei
kalą”. Ir jeigu jos pasikalbėji
mas tęsėsi net iki 8 vai. ryto, 
tai reikalas buvo labai svar
bus. Na, o tuo. tarpu IpUtinin- 
kų policija per visą naktį ty
koja pas kun/ Krupavičiaus 
duris ir paskui jo viešnią su? 
laiko ir kvočia, kas ji per vie
na.

Šitos policijos kišimąsi j 
“dvasiškus ’ reikalus” yra .ne 
tįk konkordato laužymas, bet 
tiesiog parmazoniškas darbas!

NEKULTŪRINGAS VIDUR
AMŽIŲ PAPROTYS — 

KALĖDOJIMAS ,

Vienas “L. ž.” bendradarbis, 
Kajus, rašo apie kunigų papro
tį prieš Kalėdas vaikščioti per 
žmones, renkant atikas pini
gais, kumpiais, javais ir kftoT- 
kiais produktais:

“Dar iš'senų laikų yra li
kęs Lietuvoje vienas labai 
nekultūringas - viduramžių pa
protys, būtent, kunigų kalė
dojimas.

“šisai paprotys dabar tie
siog nesuprantamas. KunL 
gai yrą sulyginti su valsty
bės tarnautojais, gauna iš 
valdžos iždo algas, ima dar 
atskirą mokestį už savo dar-? 
bą, ir to dar neužtenka — 
pėsti iy važiuoti traukia ka-_ 
lėdoti. '

“Norėčiau žinoti, kaip pa
sielgtų kiekvienos šalies" po
licija ir- vyriausybe, jeigu, 
nusižiūrėję .į kunigus, imtų' 
eiti per žmones mokesčių in
spektoriai, teisėjai, mokyto
jai ir k'itį valdininkai, rink
dami litus, kumpius, linus, 
jaVus ir kita ką/ Juk - butų 
irgi kalėdojimas. t t Ar leistų 
vyriausybė tai daryti?

“Kalėdojančiam kunigui 
žmonės neturėdami ir neno
rėdami duoda.. Mat, paprasti 
žmoneliai neturi tokių drą
sių akių nieko neduoti atė
jusiam' drąsiam kunigui pi
nigų , ieškoti. Neduosi — šu- 
pyks ir dar bedieviu pa- 
skelbs, mirusio nenorės į ka
pines priimti. r 1

“Kaimuose, dar kaip' bau
džiavos laikais, , kunigai teu 
tarnais, fe.*kl^pčiūkaiš 
žiuoti važinėja ir ne tik pi- 

; fflįfų renfettsįj_bet ir kumpiu, 
javų, jr kitokių gėrybių.

“Kai pasižiūri į tokių po- 
nų važiuojančią per kaimus 

' kįnnpąniją, tai net neišma- 
/iįąi, t į; W.tąi W'ąšų: J .ar į

; x Juozais Protiškus

SLA švietimo Komisijos 
sekretorius

• ’. ' .. ■ y ’

Musų .atsineštos savybės
Amerikos Lietuviai! Tarda

mas šiuos žodžius įsivaizduoju 
begalinį okeaną, kuriame, lyg 
savitos rūšies žuvelių veislė, 
yra išskydusi, pavieniai ir ko
lonijomis išsiblaškiusi musų 
giminė šioje šalyje. Kur'mes, 
kiek musų, kas Įmes, šiandien, 
ir kas iš musų bus po nebeto
limo, , rytojaus, - galime tik ap
lamai spėti. Sena musų pačių 
nudmonė yra, kad lietuvių 
Amerikoj yra vienas milijonas, 
tačiau žmonės kaip ir upės 
yanduo nė sekundės nestovi 
vietoj: viena banga gimsta, 
kitos viršun” 1 kopia, senieji 
miršta, jaunoji karta užima jų 
pėdas.. Tačiau vieną amžiną 
tiesą visi jaučiame tame van
denyne išskydę, tai kad gimi
nės kraujas visus tebešaukia 
draugėn ir teberiša įvairiau
siais artinančiais ar,' tolinan
čiais interesais.

žmogus yra toks, kokį jį ap
linkybes ir patirtis padaro. 
Mes esame tokie, kokiais mus 
praeitasis gyvenimas išmokino. 
Atvažiavę daugiausia nuo žag
rės, atplėšti .nuo, gimtųjų lan
kų, prigimtų' atviros gamtos 
erdvių, žolynų kvapsnių, pauk
ščių čiulbesių; upelių šniokštė- 
sių, gojų šlamesių, lyg Adomai- 
iš rojaus likimo išvaryti ir 
niūriuose mūruose prie dirb
tuvių durų ar biznip vergiškai 
pririštį,, čicjhąį turęjOmę prįši- 
taikyti ir visą savo prigimt} 
bei būdą perdirbti. O žinoma 
yra, kad kaimietis yra visame 
pasaulyje pati individuališkiau- 
sia žmonių klasė, taii yra pri
pratę būti mažiausia priklau-' 
somi nuo draugijos. Kas neži
no, kaip išdidžiai jaučiasi ūki
ninkas, ant savo žemės sklypo i 
ir kaip pasididžiuodamas pats 
save vadina savo ūkio kara
lium. žmogus yra žemės gy
vūnas ir naturališkiaiisioji jo 
atmosfera yra gamta, kurioj 
jis jaučiasi šeimininku. Todėl 
paprastai išaiškinama ir ta 
priežastis, kad ūkininkų (far- 
merių) s susibūrimas, į sociales 
ar politines organizacijas sun
kiausiai teduoda.

Prie šių įgimtų kaimiškų sa
vybių dar. atsinešėme. visą 
kraitį įvairiausių ir dažniausia 
skirtingų', gyvenimo bėgy Įsi
gytų idėjų.'Vieni sti 1863 me
tų įvykių paveldėjimais, kiti 
1905 metų Storm and Strėss 
(audrų ir pastangų) upu, tre
ti nuo vėlesnius/ reakcijos fe 
gę, dar kiti Didžiojo Karo nu
jautimų išvaikyti ir / ramios 
prieplaukos galvai’ priglausti 
tebejėšką, bet didžiausia dalis 
atėjome ’ nešini gerinais, pasė
tais musų’ sielose dar tomis 
dienomis, ‘ kada senojoj tėvynėj 
pasireiškė pirmas sąmoningas 
idėjų susirėmimas • tarpe niu- 
fios,? viską slegiančios kunigiš- 
kai-dvarponi^cai-žandariškos įe- 
tęnos ir 'beauštančips,' nepri
klausomos, laisvos minties pro
tinėj, tautinėj ir ’ ekonominėj 
nlptmėsA Sunku buvo farme- 
rių vaikams, susitikus išblaš- 
kytięnie šioje bėkrąštinej ša
lyje sujungti į pendrą tautinę 
yięheįą k'tgš^u Wi^ipg4^ 
Veldėtu individualizmą Įf:(p^‘ 
siimtas1 skirtingas, prieping^s, 
savo tarpe nesuderi namas idė
jas. Todef nestebėtina, kdd 
musų Amerikos ’ Lietuvių gy- 
Vęnima’sx dar . šiandien tebė
ra panašus į archipelagą (sa-

reikia organizaci

“zaKUęnm-
„ kiis’ V ūiięt' žmonių f betariant.
'■ “Dar įėgražiati tai atrodo
mięstupse. Ir čia niekeno

. hėprasyti svečiai, -nesiklausę,
kur ir kada galima^ąr nęga-f
Įima užeiti, landžioja po im
tejigentų ir neiptėligonti^ bū- lytfą), tarpe kurio susisiekimas vadų

Kas kaita Susivienijimui
r ' ’ ...............f -į • -

tebeatliekamas primityviškomis, 
greitai grimstančiąmiš, netvir
tomis valtelėmis * (cantfe), ir 
kad bile maža audra ‘gresia tą 
musų susisiekimą trumpesniam 
ąy ilgesniam laikui nutraukti... 
O be susisiekimo, be bendravi
mo tarpe tų salų-salelių, kolo
nijų giminės, kaip tautinio vie
neto gyvenimas yra pasmerk
tas neišvengiamam išnykimui.

SLA tikslas apimti visus ’ 
lietuvybės reikalus

Norint išlikti, o išlikti nori 
kiekvienas gyvas ne tik pats 
savo, bet ir ateinančių kartų 
vardan.
jos, kuri apimtų, jungtų, vie
nytų ir burtų į krūvą, spiesda- 
ma aplink tam < tikrus tikslus 
visus -lietuvius, nežiūrint kur ir 

4 -
kaip išskydusius ir neatsižvel
giant į jų pažiūras, amžių,* ly
tį bei užsiėmimą. Dar tik ge
ra 40—450 metų kaip tikroji 
Lietuvių emigracija Apierikon 
prasidėję ir jau apie 40 metų 
suėjo, kaip tapo įsteigtas SU
SIVIENIJIMAS LIETUVIŲ A- 
MERIKOJE. . .

Tai jau buvo ne lokalis, ne 
frakcinis reikalas, he,t reikalas 
išaugęs iš visos Lietuvių gi
minės instikto, kad — nori iš
likti, turi glaustis ir bendro
mis -pajėgomis branginti, kelti 
ir 4?inti visa tai, kas brangu 
visiems kaip tautai ir kiekvie
nam kaip . tautos nariui.

Kaikas šiandien tikrina, kad 
SLA pirmiausias ir svarbiau
sias tikslas yra ir buvo pašal
pos ligose ir- pomirtinės. Ne, 
Susivienijimo steigėjų ir visos 
SLA ekzislencijos varomoji Jė
ga buvo pirmoj eilėj kiti daly
kai, tai yra gyvųjų išlaikymas 
tokiais, kokie jie nori būti, tai 
yra kultūringais, susipratu
siais, šviesiais lietuviais, o po-' 
mirtįniai tikslai buvo tik antra-; 
eiliai, dar y daugiau, — buvo 
tik bene penktaeiliai dalykai, 
ką kiekvienas gali pamatyti 
ŠLA Institucijos (skyrius I) 
tiksluose. Ir tame ir yra visa 
SLA . vertybė bei \ svarba.

Aplink tuos tikslus, deklara
tyviai paskelbtus' SLA konsti
tucijoj, pradėjo .spiestis iš pra
džių palengva, toliau gausiau 
lietuviai iš įvairių kolonijų bėi 
valstiją. Daug buvo mėginimų, 
kur buvo bandoma “sujungti” 
Amerikos lietuviai »po kuria 
nors vėliava, tautine, religine 
ar. internacionaline, bet kitos 
tupėjo' labiau specifiškus tiks
lus iV 'neištesėjo; čia gi bėvo* 
Visų LieUivių Amerikoj' Susi- 
vienijimas aplinkui programą, 
kuri apsaugotų jų kaip rasės 
savybes ir padėtų jiems kaip 
rasei kilti,bei tobulėti, ir todėl 
SLĄ augb ir didėjo. *

Kaikasgiriasi, kad talentin
gi viVšinihkai išauginę SLA li
gi šiy dienų masto. Tačiau va-’ 
dai ‘niekuomet nieko nėra pa
darę ' be vedamų j ų. „ Didžiausias 
valstybės vyras nepravestų jo
kios 'Reformos be- demokrati- 
jos pritarimo, x joks katžygis 
belaimėtų karo be kareivių 
vėiklumo ir tikslo iš jų pusės 
supratimo. Tauta pasistato va
dus ir visuomet pasistato tik/ 
tokius Vadus,‘.kokių ji yrą ver
ta*. Dar nėra būVę atsitikimo, 
kad vadai butų’ buvę Vertesni 
už pačią ? tautą, bet labai daž- 
nąi<iiąt;s^inkai\kad i. vadai p^sj- 
I&o Aiž; taiitg t. nfeve’itesAi^ t Kais 
dera visai .tautai, tas f pats de
ra- /ir atskiroms draugijoms, Jr 
čia tai ir gliffli visas pavojus.

Mes lietuviai esame amžių 
bėgy tiek priterorizuotį įvairių 
svetimų ir saviškių “tautos 

“dvasios yadų”, “Dievo

vietininkų” ir carų kazokų, 
kad sykį vienam patikėję, jam 
jau tikime nebepYotaUdami, o 
kitų ir nūorndnės išgirsti bijo
me, tuojau įtardami kokiais 
nors slaptais tikslais. -ir vis 
dėlto, jei norime kaip ‘tauta 
gyventi, turime susitikti, pasi
kalbėti, to- ne visuomet galė
dami pasiekti, turime laikraš
čius, kuriuos galime vieni pa
rašyti, kiti paskaityti, vieni 
pasišakyti, kiti pritarti ar nu
peikti’. Kadangi pavieniai imant 
visi esame tik laikini keleiviai 
šioje žemėje, tai visuomet 
daugiau išlošime atvirai, nuo
širdžiai, pasisakydami vienas 
kitam ką manome ir jaučiame, 
nė kaip savo geresnius norus 
nusinešdami užuomarštin neiš
reikštus. Ir kadangi mano esi- 
mas čionai jūsų tarpe yra dar 
trumpesnio pobūdžio, taip kad • 
ir didžiausiam skeptikui nega
li sukelti įtarimo, kad “jėškau 
vietos Pildomoj Taryboj”, nau
dodamosi ta privilegija darau 
kaip • tas rusų priežodis sako 
“chleb, sol jėš, da pravdu rėž!” 
(duoną druską kirsk, ir teisy
bę drožk!).

Musų viršininkai pasiliko 
' gadynės užpakaly

Miąsų SLA nepateisino savo 
pašaukimu. Ir štai delko. Gy
vuoja apie 40 metų ir kuo šian
dien mes giriamės? Tik tuo, 
kuo. Centro viršininkai giriasi, 
būtent 22,000 nariais ir $1,000,- 
000 su viršum dolerių, bet tai 
ir viskas, jei patys nejėškosi- 
me kur nors kplonijų kuopose 
krutančių jaunimo kuopelių, 
vieno kito sporto tymo, gal 
kur nors ekzistuojančios vai
kams mokyklėlės, šiaip visas 
ta's putimosi narių skaičium ir 
milijonu yra lygiai tas pats, 
ką musų, pačių7žiloj senovėj ‘ 
koks turtingas, bet talnsus 
ūkininkas, “velniui parsidavęs” 
kad p'akasdavo kieme puodą su 
variniais pinigais ir mėnesie
nos šviesoje, niekam nematant 
pats vienas, nuėjęs karts nuo 
karto tuo pinigų puodu pasi
džiaugdavo. Bet nuo tų taplsių 
laikų mes jau jaučiamės esą . 
pažengę nebepažįstamai, kodėl 
gi musų Vienintelėj visų Ame-' 
rikos lietuvių tautinėj ir Kul
tūrinėj organizacijoj ta taktn * 
ka užsiliko?.. Todėl, kad jos 
viršūnėse pastatyti ir tebesto- ’ 
vintieji žmonės savo protavi
mu nėra daug toliai! nuprogre- 
savę nuo tų laikų ūkininko.

Kaip seni žmonės pasakoda
vo, paprašyk tokio pinigų puo
dynės savininko tik vieno pa- ; 
treinio arba bandyk jį nuo puo- 
dynės nuvaryti, nežiūrint kad 
jo kojos jau pusiau grabe, jis 
visus velnius sukels ir pats 
jiems savo dūšią užrašys, kad 
tik prie puodynės ilgiau pašė-’ ' 
dėti galėjęs.

Kad taip yra su musų SLA 
amžinaisiais viršininkais, skai
tytojai pamatysite iš tolimes
nių išvadžiojimų, štai tik vie
nas šiais metais lig negimęs 
jau numarintas bandymas.

Pereitame SLA 36 Seime 
Chicagoj man buvo pasiūlyta i 
įeiti \į SLA švietimo Komisiją. 
Kadangi tai darbas, ne “politi
nis” ir niekam skersai kelio 
neužeinantis, pamaniau, ' kad 
laikinai galėčiau kuo prisidėti 
SLA kultūriniam darbui ir su
tikau. Pirmame musų Komisi
jos susirinkime su Dr. Viniku 
ir Dr. Draugeliu sumanėme ir 
principiniai aptarėme visą eilę 
naudingų (musų supratimu) 
SLA švietimo ir kultūros vei
kimui punktų. v Mkn kaip Ko
misijos sekretoriui tapo paves
ta. iš tų aptartų principinių 
punktų - paruošti pasiūlymą 
Pildomajai Tarybai, išdėstant 
kultūrinio" veikimo platformą. 
, Greit sudaręs A projektą pa
silipčiau z Komisijos * pirmininkui 
Dr. Vinikui,\kŲi’s laiške iš lie
pos 10 d., 1930 m. grąžinda
mas su pastabomis, paprąše 
projektą dėtališkiau išvystyti. 
Praplėtęs projektą pasiunčiau 
antru kaYtu, Projektas 
toks:

buvo

(Bus daugiau)
■ 'j

/
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BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS 

/

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 \ 
Ofisas atdaras 

Panedeliais, Sęredomis ir 
Pėtnyčiomis 

Valandos: nuo- 9 iki 11 
tiktai

ryto

Vasario 4, 1931
Išduota maisto dėl

cago visuomeniškoms organiza- Rusijoj ir pereitą vasarą pra> 
cijoms ir pusiau valdiškoms į- 
staigoms skundą, kad jury. tu
rės mesti toliau bylą prieš kri
minalistus ir nusikaltusius po
litikierius vesti, nes niekas 
tam jury neduoda faktų. Pa
sirodo, kad jury neturi nė prieš 
vieną nusikaltėlį tikros medžia
gos, ir niekas nenori prisiek
ti saVo liudymų; be to miesto 
valdžia neduodanti pinigų tar: 
dymams ir byloms vesti. Jury 
grasina mesti visiškai darbą, 
jei visuomenė nepadės ir pati 

’nesiinteresuos, kaip 'apsivalyti 
nuo vagių, gengsterių,. politi
kierių ir grafterių. ’

leidęs Rusijoj; /kitas, kalbės 
Sherwood Eddy, autorius, kny
gos “The Challenge of Bussią”; 
Po to bus laisvos diskusijos 
ir paklausiiąai.

Mr. Rosen pasakos 
spūdžius apie • Sovietų 
metų planą”.

sayo i“ 
‘‘penkių 

I

taj?pe- kriminalo, pmigų ir po 
litikierių. Lyle žada visus iš
šluoti, ir sako, “Aš kloju prie 
miesto administracijos durių 
visas tas žmogžudystes, kokios 
buvo padarytos Qhicagoj laike 
dvylikos irietų”. :

Graboriai

Strogis, žičkienė, Petraitis, 
Minsky, Katėnas, Mascvičia, 
Yanienė, Mockus, Bagučienė, 
Šilinskienė, Jogminas, Mačiuls- 
kis, Sutkauskas, Jurgšaitis, Pet
kus, Krencus, A. Lauba, Ye
nėnas, Mikalauskas, Wm. Stan
kus, J. Dapkus, Poška, Misiū
nas, Milius, Kukuraitienė, Kiau- 
lakys, Skutas, šilkunienė, J. 
Baikauskas, P. Chernauskas, 
A. Daujotas, Daukša, Edikie- 
nė, B. Jucius, A. Grigaliūnas, 
J. Gerlokas, J. Juška, M. Ku
bilius, Lileikienė, F. Mitchell, 
J. Norkus, Petrauskas, A. Ra
lis, J. Simanas, Sliauteris, ža- 
barauskienė.

“Juokdariai” gaus po 5 
metus

Septyni vaikėzai, kurie pe
reitą, antradienio naktį pavogę 
savo auką George Wittbrod, 
kankino ant' kapinių ir užkalę 
grabe laidojo į duobę, paskui, 
su visu grabu numetė į ravą, 
jau visi atiduoti teismui 5r 
jiems gresina po 5 metus ka
lėjimo.

■ Y ' *..... 11,1' ■ — "

Žydai labdarybei skiria 
$1,400,000

Daugiau kaip $1,400,000 Šier 
mot skiria labdarybės reika
lams žydų tarpe organizacija 
Jewish Charities of Chicago. 
Lėšos, jau nubalsuotos. -

Chicagos žydai turi* kelioli- 
ką stambių įstaigų, kurios užr 
siima savųjų šelpimu, auklėji
mu, švietimu, priglaudimu,- gyr 
dymu, darbo pajėškojimu, kū
dikių globa, socialiu patarnavi
mu ir tt. , i

Lyte rimtai susipyko su 
Thompsonu i

S. D. DACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel, Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
' I t ,

SKYRIUS t
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927
. • -------- O —

Li etuviai Gydytoj
Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic /868
■ 1 ■1 " ■1 ■ ...................... 1 *1 ■1 * 1

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
z Phone Prbspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALlSZ 
1145 Milivaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Išduota drabužių dėl:
S. Baranauskas, žabickaitė, 

Bcrnice 'Mockus, Petraitis, Ra
lis, Zikus, Strogis, J. Skutas, 
Ycnėnas, Oapkus, Simas, Min- 
sky, Kaulakis, Masewich, Ku
kuraitis, Yenėnas, Chernaus- 
kas, Lileikis, Jogminas, Gilin- 
skas, Simalis.

Gauta dovanų nuo:
Mrs. Kuizinas ...............  $1.00
Steponavičius, 738 W. 31st 

St. 36 kepalus duonos.
W. J. Kareiva, 4644 S. Pau

lina St. už parduotus tikietus 
nuo paskutinio Bedarbių nau
dai vakaro.

A. K. Kareiva, Box 37, Bio 
Hondo, Texas atsiuntė produk
tų savo broliui W. J. Kareivai, 
dėl bedarbių. Ponas Kareiva 
pardavė tuos' produktus, kad 
jie nesugestų, ir visą pelną — 
atidavė bedarbiams šelpti: 
$11.00 į Bedarbių šelpimo Ko
mitetą, o likusius į Draugo Bcd. 
Fondą.

Nuoširdžiai dėkuojame jums 
už jūsų aukas.

— J. žymontienė.

ŽINIOS
Nušovė banditą, kitus 

suvarė po lovos
Mrs. Ruth Pappas, 37 m. 

amžiaus, gyvenanti 1214 Wcst 
Harrison s t. vakar rytą pasi
likusi viena namie bandė už* 
sisukti radio, kai pamalė tris 
banditus su dviem revolveriais 
besiartinant. Pastvėrusi savo 
ten pat pasitaikiusį- revolverį, 
ji tuojau pirmą kulką paleido 
pirmam banditui per galvą, ki
ti du puolė po lova, kur Mrs. 
Pappas nuolat šaudė. Tačiau 
sekami šūviai nebebuvo tokie 
tikslus, ir abudu banditai iš
lindę iš po lovio pabūgo.

Barbenai tardomi dėl 
raketo

Humboidt Perk Master Bar- 
bers’ Association keturi ofi- 
ciaįai apkaltinti už grasinimą 
mirtim dviem unijos nariams, 
kurie savo valia' išstojo iš uni- 
jos, dabar pašaukti tardymui 
į statė ąttorney raketo biurą; 
taip pat bus ištirti unijos pini
giniai fondai. Vakar tardyti 
Anthony Dembskį, unijos pre
zidentas ir keli kiti.

Grand Jury strėikuoja
Specialus grand jury, kurs 

jau virš trijų savaičių dirba 
išsijuosęs, vakar pasiuntė Chi-

Hayes Monument 
Company 

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

n kapinių.
Tel. Beverly 06011 
uAmžių Akmens” 

paminklai, 
Augščiausia 

‘ kokybė.\ 
Žemos kainos.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

’ Chicagoje

Phone Boiilevard 4139
A. MASALSKIS

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

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. Brunstvick 4983
Namų telefoną) Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbęrmia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

1 Vakar skaitlingame mitinge 
teisėjas Lyle, ‘ kurs išėjo kan
didatu į Chicagos majorus, vi- 

PaskaitOS apie Rusiją siškai supykęs- atsakinėjo j 
Thompsono atakas prieš jį, pa
reikšdamas, kad ačiū Thomp
sono politikai per dvyliką me? 
tų Chicagoj tęsiasi negirdėtas 
kriminalas, žmonių šaudymas 
gatvėse, raketavimai, juodrau^ 
Įdavimai ir kitokios nedory
bės, kaip pasekmė giminystės

Ateinantį sekmadienį, vasa-. 
rio 8 d. pavakarį, 3:15 vai, 
Chicago Forum, Adelphi tea
tre, ant Clark st. arti Madison 
st. bus įdomios prakalbos apie 
Sovietą Rusiją,, kur kalbės S. 
D. Rosen, chicagietis, gimęs

I

i JUOZAPAS
Persiskyrė su 

vasario 3 dieną, 
naktį, 193-1 m., 
tų amžiaus, 
Švėkšnos parap., Bilvyčių kaime. 
Amerikoj išgyveno 38 metus. Pa
liko dideliame nubudime brolį 
Antaną, brolienę Oną, seserį Ago
tą Malakauskienę, švogerį Anta
ną, North Chicago, III. ir gimi
nes. o Lietuvoj brolį Franciškų 
ir brolienę. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subaloj, va
sario 7 dieną, 7:3 0 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į šv/ Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Brolis, Brolienė, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Del platesnių žinių šaukite ' 
Humboldt 9198.

BUDVITIS
šiuo pasauliu 
11:55 valandą 

sulaukęs 65 mė
ginus Tauragės ap.,

JUOZAPAS JANČINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 dieną, 7:30 valandą .va
kare, 1931 m., sulaukęs 49 me
tų amžiaus, gimęs, Kauno /apskr., 
Čekiškių parapijoj, Lebedžių kai
me. Paliko dideliame nubudime 
3 dukteris — Stephania, Adelę ir 
Juzephą, 2 sūnūs — Antiną it 
Stanislovą, 1 seserį Kostanciją 
Mocevičrenę. 1 brolį Bronislovą, 
1 žentą Joną Butkų ir anūką Ja- 
ronimą, švogerį Pranciškų Moce- 
vičią ir gimines, o Lietuvoje tė
vus, 2 brolius — Petrą ir Vin
centą. 1 brolį Brazilijoj Joną ir 
vieną seserį Tophiliją. Kūnas pa
šarvotas randami 3238 S. Halsted 
St.. Radžiaus koplyčioje.

Laidotuvės’įvyks vasrio 7 die
ną, 2 vai. po pietų iš koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Jančinsko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuširdžiai kviečiapii 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliude liekame.
Tėvai. Vaikai, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

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

dalyvauti 
jam. pasku- 
atsisveikini-

’ GERB. Naujienų • skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių, reikalais, eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi, 
Naujienose.

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, .ILL. 

O--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ridos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Rezidencija Tel. Midvay 5512 Ir 
Wilmette 195 

Ralph C. CupIer,M.D. 
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai., vak., U ta rn inkais ir
- Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Lietuves Akušerės

i

Vidikas- 
Lulevičiehė

AKUŠERKA
3103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

ANTANAS STOČKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu,, 

vasario 3 dieną, 5:20 valandą va
kare, 1931 rii., sulaukęs 49 me
tų amžiaus, gimęs Skypstų kaime, 
Žydikų parap., Mažeikių apskr. 
Paliko dideliame nubudime moti-

Amerikoj 2 broliu — Liudviką 
ir Klemensą, gimines ir pažįsta
mus'. Kūnas pašarvotas, randasi 
718 W. 18th St. graboriaus Sku- 
do koplyčioj.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
vasario 6 dieną, 1 vai. "po pietų 

- iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Stočkąus. 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nubudę liekame,

i Motina, Sesuo, Broliai, 
Giminės ir Pažįstami.

•
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Skudas, Tėl. Roosevelt 7532.

' dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

ALBINA RAMANAUSKAITĖ
i ' : ' ' . '' ?

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 4 dieną, 10:00 valandą 
vakare, 1931 m., sulaukus 1 mėn. 
7 dienų amžiaus, gimus Chicago, 
III. .Paliko ........ ' ‘
motiną Oną,

< Petrą ir dvi 
Genevieve. 
randasi 4354 

Laidotuvės
sario 9^ dieną, 8 vai, ryto iš na- 
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už .velionės sielą, o iš 

į ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Albinos Ramanaus
kaitės giminės, draugai ir pažįstą

jį, mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 

\ paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. 7 j

Nubudę, liekame,

Tėvai, Brolis, Seserys 
it Giminės, 
f ' ' ’ ’

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

dideliame nubudime 
tėvą Edvardą, .brolį 
seseris ~ Helęn ir 
Kūnas pašarvotas, 
S. Wood St.
įvyks panedėly, va-

WIS SI G, 

PasanliBiAnMi.. k*N 
. Seno Krajaus

Daktaras, f
Kapitonėj W

r Specialistas iš ____
GYDO TTSAS UGAS VYRU IR'MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJpSIOS ir NEIflGYDOMOS JOS YRA ' 
' Spečiališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pusl«s, užnuodijimų 

kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklčs skaudėjimų; ir paslaptingas ligas. * 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite žiu U pęrsitikpnkite,. kų 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų, Ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. it nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki I v. 
4200 WeN* 26 SU kampas Keeler Ava* .. Tel. Crsvrford16573,

JULIJONA SZYMKEVIČIENĖ 
po tėvais Druktenaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 4 dieną, '12:05 valandą 

A naktį, 1931 m„ sulaukus 90 me
tų amžiaus, gimus Tauragės ap., 
Kaltinėnų parap. Amerikoj išgy
veno 31 metus. Paliko dideliame 
nubudime po pirmu vyrų du sū
nūs — Antaną ir Steponą Lacha-

, viez, po anęru vyru sūnų Stanis
lovą Szymkėvičią, tris dukteris —• 

f Kazimierą Zobelienę, Juzefą Pili- 
’ tauskienę ir Bręnislavą Laudans- 

kienę, žentus, marčias,' 93 anūkus
> ir paanukus, o Lietuvoj brolį 

m Franciškų Druktenį, dukterį Ro
zaliją Venckienę, žentą ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, 'randasi 
4601 S. Marshfield Avė. , I

Laidotuvės įvyks subatoj,' vasa- | 
rio 7 dieną, 8:30 vai. ryte iš . E 

i namų į Šv.' Kryžiaus parapijos | 
. bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- i 

gos pamaldos už velionės sielą, o | 
iš tenr bus, nulydėta į Šv. Kaži- S 
miero, kapines.

Visi a. a. Julijonos Szyrhkevičic- I 
/ nes giminės, draugai ir pažįstami 1 
. esat nuoširdžiai kviečiami daly- I 

vauti laidotuvėse ir suteikti jai B 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- | 
kinimą. Nubudę liekame.
Sunai, Dukt'eryš\. Žentai, Marčios,' I 

Anūkai it- Giminės,
Reikale pašaukite Yards’ 1691.

/ 
T—I «■■■ I ■■■ .......................................... .........

_ Graboriab
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų* —8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

. Advokatai

MRS. ANELIA K. JARUSH
• t \

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South ftlbany Avenue

9252

prie 
' duodu 

electfic

, Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir 

‘ t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių 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. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų. '*
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRApiMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
- ' -------- O--------

BŪT KUS
Undeijaking €o.

P\ b. Hadley Lic.
Koplyčįa dykai

710 West 18th Street
' Tel Canal 3161. 4

IGN. J. ŽOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb ,St.

' Telefonai;

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero? 37245.

..........  .......... -----------
J. Lulevičius

GRABORIUS iR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
k* Chicago, III.

Tel, Victory 1115

, J. F. KADŽIUS
; ! PIGIAUSIS UETUVIS i i

į’Ii

Ląidotuvėse patarnau
ju geriau-/ ir pigiau, 
negu kiti - todėl, kad 
priklausau p(k gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted SL 

Tel, Vietoti $088

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

t

8
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Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
..T-,-.,.- optombtrist

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487.

Lietuviai Gydytojai *

DR. A. j. KARALIUS 
• Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

Nuo į 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valąndos vakare >

—.... . i* 1"" 1 1 '■ ..... .......

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

Tel. kenWood 5107 
VALANDOS: ,

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

' apart šventadienįo - ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. T*l« Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
' nuo 6 iki '8 vai. vakare.

Rez. 3201 South Wallace SMęC*

• Ofiso telefonas Virgirda 0036 
Rez. Tol. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North 8ide 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS ’ 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

J--------------------- -------------

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 1118
Valandos: • 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas.

4712 South Ashland 'Avė.
) Tel. Boulevard 7589 

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

iki 8 vakaro.

Phone Boulevard ,7042

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

virš Matshall Drug store, arti 47 St.

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd'St., Suite 3 
Tel. Prospcct 1028

Rez. 2359 S. Lcavitt S t. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vai. valcare 
Sekmadieniais nuo 10 4ki 12

įvairus Gydytojai

DR.HJERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias* ir chroniškas ligas .vy
rų, moterų ir yaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokios elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 IV. 18th St„ netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110” 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS.
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
specialistas DŽIOVOS 

MotAiškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: z , 

Nuo 10 ikiįl2 vai; ryte, nuo 2 iki*4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvay 2880

"Office Phone Canal 1912’ 
DR. M. Ji SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avę.

Valandas: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
U 7 to 8:31) P. M. .

Re j. Phone Fairfaz 6353

4729

St.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

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

PJionc Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis,
Advokatas

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

Pbope 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

Pullman 5950--r-namų Pull. 6377 
Kviesto s ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždarytu

Tek

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Lcavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9' iki 6
■ - - ■ __------------------- - - --- - J. .----------- .

r *

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

z Ofisas vidurmiestyje 
Room • 1502, 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wa$hington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

* LIETUVIS ADVOKATAS
105 TV, Adams St., Room 2117 

Telephone Randolpb 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6«-9.

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

V. w.' RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La,S_alle St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-—4
Rezidencija 6158 & Talman Ay.

TeL Prospect 8525
">1 ..................... .. " ■, ■ .i ■

Paul M. Adomaitis
■ Advokatas
Ofisas vidurmiestyje

Room 2414‘
Om Notthi Lc Saite
Ona North La Šalie Su

(Cor.- La Šalie and Madiibn Su.)' 
Ofiso TeL State 2704; 4412

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tek Boulevard 2800 

Rez. 6515. So. RockiotU St^
Jd. kepublic 97.23
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Tarp Chicagos
Lietuvių Į

• v • v \Chicagos Lietuvių 
Auditorijos iš

kilmė
Mes Chicagoj jau turėjome 

keletą 1 iškilmingų parengimų 
kaip tai “Naujienų”, Budri ko 
korporacijos ir kitų draugijų, 
kurie yra svarbu Lietuvių kul
tūriniame gyvenime, bet Chi
cagos Lietuvių Auditorijos pa
rengimas, kuris įvyks ateinantį 
nedėldienį, Vasario 8- d. dėl 
mus yra taipgi svarbus, nes 
Chirngos Lietuvių Auditorija 
yra musų kultūrinė įstaiga, ku
li neša naudą Lietuviams, kas 
parodo kad mes lietuviai neat- 
siliekame nuo kitų tautų, o 
nekuriaS net pralenkiame.

Užlaikymas Lietuvių Audito
rijos kainuoja daug darbo ir 
lėšų ir be visuomenės paramos 
negalėtų ekzistuoti, todėl atei
nanti sekmadienį vasario 8 d. 
Lietuvių Auditorijos naudai 
yra rengiamas vakaras su gra
žiu programų, kame bus su
vaidinta Operete “Paulina”, ku
ri yra linksmu, susideda iš juo
kų ir gražių dainelių. Todėl 
patartina Chicagos Lietuviams 
pamatyti “Pauliną” ir paremti 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
reikalus, nes tai yra visų Chi
cagos lietuviu priedermė.' Kaip 
biznierių, profesionalų ir darbi
ninkų, kuriems tik aplinkybės 
daleidžia tai dar sykį primenu 
visiem nepamiršti nedėlioj atsi
lankyti į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją

Town of Lake
SLA. 122 kuopos vakarienė 

ateinantį šeštadienį

SLA. 122 kuopa rengia šau
nią vakarienę, kuri įvyks šešta
dienį vakare, vasario 7 d. J. 
Dimbclio svetainėj, 4523 So. 
Wood gatvė. Girdėjau “rengi
mo komisijoj narius kalbant, 
P. O. Sullivan, F. Raila’ ir. K, 
Petrauską, sako, girdi,, tikietų 
jau yra' parduota užtektinai, 
taip kad dalyvaus ne tik kuo
pos nariai, bet bus daug* sve
čių, inteligentų, profesionalų ir 
P. Vakariene bus labai " šau
ni, bus, girdi, lietuviškų kilba- 
sų, kopūstų, kavos, piragaičių,

labai

KTiERB TĘ/T
UŽMUŠA ŠALČIUS

Ši grynų žolių gyduolė, išgerta 
karšta, padidina cirkuliaciją, atšildo su
stingusį kraują ir pašalina nuodus iŠ 
jūsų sistemos. Puiki dėl konstipacijos. 
Jūsų aptiekininkas sąžiningai rekomen
duos Bulgarišką Žolių Arbatą.

Kaip Padaryti Na
mą Linksmesnį

____  - ____ - 9 99

Niekas neprisideda tiek prie linksmumo 
namuose kaip mažytė graži kanarka, ku
ri nežiūri:*.; biznio depresijos ir bedar
bes visuomet nepaliaujamai linksmai 
čiulba. Nėra nieko geresnio pašalini* 
mui nusiminimo kaip pasiklausyti ka- 
narkos čiulbėjimo.

Courtesy Pet Shop. 228 ,W. Madi- 
son St.. viena iš didžiausių paukščių 
sankrovų Chicagoje. dabar susilaukė 
speciali siuntinį Hartz Kalnų Kanarkų. 
Kiekviena yra garantuota giesminįnkė it 
garantija duodama su kiekvienu paukš
čiu. Ši sankrova dabar pasiūlo šias 
$5/00 kanarkas kartu su gražiu $3.00 
narveliu (klėtka) ir $1.00 vertės paukš
čių grudų pakeliu*, viską kartu tiktai 
už $5.00. x

Tai yra galbūt didžiausias kanarkų 
bargenas. kokis buvo Chicagoje kada pa
siūlytas. ? <

ATĖJO naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde-' 
mokratų užsieny laikraštis'. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10c. ,

gautas iš 
45c. Gau-

“KULTŪROS” naujas, nu- 
meris, naujoviškuose rūbuo
se — tik dabar 
Lietuvos. Kaina 
kitę Naujienose.

■' ■■7 ’ 

...................  i

daržoviųvakarienės metu bus 
kalbų (špyčių) o po vakarie
nės bus šokiai prie/puikios mu
zikos, žodžiu sakant bus džiaug
smo, vakaras, nusikračius bolše
vikų klikos ir susipažinimas su 
naujais nariais, nes jau orga
nizatoriai sako, kad visos vie
tos, kurios buvo likę bolševi
kams išsinešdinus, v'ėl yra' už
imtos gerų narių.

F, T. Puteikis.

Brighton Park
Mirė Liudvikas Niutautas

Vakar pavieto, ligoninėj pa
simirė Liudvikas Niutautas, 68 
metų amžiaus, kilęs iš Kražių 
pa ra p., Raseinių apskr., Brigh
ton Parke gyvenęs adresu 3022 
W. 43 St. Velionis paliko sese
rį Indianos valst. ir pažysta
mus. Kūnas pašarvotas yra Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Hcr- 
mitage Avė. Apie laidotuves 
bus pranešta vėliau.

Bačiūnai grįžo
Šiomis dienomis vieši Chica

goj, grįžęs iš Kubos ir Flori
dos, kur su žmona praleido ke
lis mėnesius atostogų,. Tabor 
Farmos savininkas Juozas Ba
čiūnus.

Sugrįžimas pasirodė- kaip ir 
netikėtas, nes chicagiečiai ma
nė, kad p. Bačiūnai sau mau
dosi pietinėse jurose ir kaiti
nasi tropikų saulėje, kuomet 
čia neva žiemą turime. Pasi
rodo, kad - p. Bačiūnai. dėlto 
anksčiau ir grįžę, kad norėję 
pabėgti nuo-žiemos ir ra’sti pa
vasarį, o kadangi visose Su
vienytose Valstijose šiais me
tais šiltesnio oro nėra, kaip 
Chicagoj, tad ir parvažiavo sta
čiai į Chioago.

Kuboj ir Floridoj visų lai
ką buvę tiek šalta,, kad dieną 
prakiutėjus su apsiaustu (over* 
kančių), vakare jau reikėdavo 
žieminio palto. Per visą laikų 
tik du sykiu bandę maudytis 
atviroj jurėj, bet abudu kar
tu giliau kelių nebuvę galima 
bristi, žodžiu, šiemet saulė at
rodo paklydusį: pietuose- žie
ma, šiaurėj kuo ne vasara, ir 
ten ir čia blogai, nes Chicagoj 
žmonės serga šalčiais dėlto, 
kad nelaiku šilta, o Floridoj 
serga šąlęiais dėlto, kad nelai
ku šalta. P. Bačiunas parsi
vežęs šaltį, bet matyt Flori
doj būdamas negirdėjo, kad 
šalčių (flu, grip, sloga, nosi- 
nžs, influenza) ir* čia pat tu
rime daugiau negu reikia.;

Būdamas Floridoj p. Ęačiu- 
nas buvo savo geriems pažįsta
miems chicagieciams atsiuntęs 
šviežių vaišių, orangįų, grape- 
frutų, tai parvažiavęs Chicagon 
pats savo siuntinio dar gavo^ 
paragauti.

Nežiūrint, kad ir šalta, 
čiau vis mat’pietų < saulė, 
-p. Bačiunas atrodo gerokai 
degęs, ir bile kas gatvėj jį 
matęs atsimena kur nors nebe
toli esančių vasarą, 'golfą ir 
smilčių flažų. Teisybę pasakius, 
Tabor Faymos savininkas taip 
ir turi atrodyti.

Golfistas.

ta-
nes
nu-
pa-

Agotėlė teka ;
% —•- r . k

-. * - V ’ y • V v • ■ ' *

Pagarsėjusi savo pasiaukavi
mu Sandaros naudai Chicagoj, 
p-lė Agota' Viščiuliutė, , bene 
trejus metus ten išdirbusi, nors- 
ir persiskyrė su Sandara ir jau 
ten nebedirba, tačiau jos dar
bas nepaliko .be pasekrhių; už
sidirbo vyrą, ir - tai patį7 dabar
tinį Sandaros sekretorių^ kurs 
a.a. Žukų atstačius užėmė šfe- 
kretoriaus vietų, būtent p. • J, 
Vaišvilą, kurs , be to dįtr . yra 
SLA. 6 Apskričio sekretorius. 
Sako, 'ateinantį sekmadienį jau 
Agotėlė bus nebe Agotėlė, 
Mrs. Vaišvilienė. -

Linkėtina abudum jaunuo
liams palaimingų metų, abudu 
buvo geri žmones, ir Agotėlė 
buvo gera, maloni, nuoširdi 
mergaitė. ‘ A-A

r
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MamuettePark
Neprašyti svečiai

• Ponia P. L. tapo parvežta 
iš. ligoninės. Ręįkia pasakyti, 
kad ji įnivo keliose ligoninė
se ir turėjo visokių gydytojų, 
bet x pagalbos nesurado. Teko 
važiuoti namo. Kelioms die
noms praslinkus po to, kai 
grįžo iš ligoninės, meš nete
kėtai susilaukėme svečių^ Ir 
tai nepaprastų svečių! ... ■■■' ■ 
Suskambėjo tris kartus skam

butis. Pribėgome prie. durų. 
Nagi žiūrime^ — stovi k’a’imyn- 
ka su plačia, riesta ’ nosia,1 h 
šalia jos kunigužis. Ttioj ku
nigas klausia/' ar esą galima 
aplankyti, ligonę. Vienas laiv 
kytojų1, atsako: “meldžiame”.

Kuiiigas numa’ršavo į ligo
nės į kambarį ir klausia ser
gančios, ar .kartais ji-nenorė
tų išpažintį atlikti.. Nustebusi 
ligonė tyli -ir žiuri Į neprąšy-, 
tą svečią. Kunigas nenurimo 
sta:•‘■girdi, gailėkis už griekus 
ir muškis į krutinę. .

Petruse silpnu balsu prabilo: 
kam aš turiu muštis į krutinę 
ir gailėtis už griekus; kuomet 
aš niekam nieko blogo nepa
dariau? -

Kunigas^ drožia, jog reikia 
atgailą padaryti, nes dienos ir 
valandės jau yra suskaitytos. 
Ligonė pasipiktinusi atsako, 
kad dar gali atsitikti, jog ku- 
nigužis pirma' mirs, negu ji. 
Man, sako ji, nei geriausi dak
tarai nepasakė, kokią dieną ir 
valandą aš turėčiau mirti. Ga
li sau keliauti, iš kur atvy
kęs, aš nenoriu daugiau kal
bėti.

Kunigas d'a'r bandė kokias 
tai ceremonijas daryti, bet li
gonė dar griežčiau paprašė jo 
išeiti, o į klausimą, ar kartais 
nebuvai pasigerusi, atsakė: 
“Jeigu ir buvau, tai man gal
va' skaudėjo, o ne tau”, ą

Nieko nepešęs, kunigas su 
savo didele parapijonka turė
jo apleisti namus. ' ''

Butų gerai, kad visokios 
cypdavatkės . rūpintųsi saVo 
“dusių išganymu” ih nekištų 
nosies į svetimus reikalus. 
Drumsti' ligonių ramybę yra tik
rai neatleistinas dalykas. ’

— Namiškis.

Pranašauja anksty 
bą pavasarį ir ge

rus metus
žinoma^ chicagieciams real- 

estateninkas, Ed. Bakševičius 
tvirtiria, kad šiais metais bu- 
sią*s ‘ankstybas pavasaris ir gė
ri metai. Blogi laikai,. sako, 
šiais metais pasibaigsią. Pasi
baigus blogiems laikams, sako, 
prasidėsiąs smarkus Chicagos 
augimas, kuris’ iškelsiąs namų 
ir žemės kainas visoje Chica
goje ir artimose apielinkėse. 
Toliaus p. Bakšęvičius . pata
ria nelaikyti didėlėmis sumo
mis pipigų ant mažo nuošim
čio, o ypatingai saugiųjų šėpų 
baksuose, Bet investuoti į re‘a'1 
estate, kuri dabar yra dikčiai 
atpigusi. J z

P; Bakšeyičiusi šioje valando
je turi keletą gerų namų grei
tam pąrdavimūi, už nepapras
tai pigias kainap. ” v

— Rep. ..

KENTĖJU NUO 
SKILVIO JAUČIAS

LAIMINGAS
"West Point. Nebr., Saus. 12, 1931. 
—• Aš vąrcojąii Trinerip Kartųjį Vyną 
per daugiau" kaip du metus ir aš-dabar 
jaučiuos laimingas. Aš. tpfejau labži 
prastą sveikatą kadį pradėjai! varto i

Trinerio Kartųjį 
Vyną . _ 

kurio sempelį aš gavau, 'nuo savo drau-. 
go ir‘ jūsų gyduolė , paliųosavo * mane 
nuo i visų skilvio pakrikimų. John H^ 
driekė”.. .' gį z'. / s v.- ...

Trinerię Kartusis Vynais yra. ketur
guba gyduolė, ji pasiekia visas svarbią-, 
jias vietas jūsų sistemoje:' skilvį, vidu
rius, kepčnis ir tulžį. Kad^ vienas ar 
daugiau šių organu būna užsikimšęs, 
^us skundžiamės prastu, apetitu, nevirški
nimui aitrumu, galvos skaudėjimais, per- 
dideliu ' nuovargiu, Trinerio Kartusis 
Vynas suteikia greitą pagelbą, .Pas yi- 

^iPLkkinirtkus. - pabar DVIEJŲ

" kėdąkcijos alsą* 
kymai.

T?.

. < ■ . . C », .u,
Biivųsiakn laidotuvėse. Rite 

žinią rašant reikia- redakcijos 
, žiniai > paduoti savo pilną' var
dą/ pavardę ir adresą ir tele
foną, kad butų .galima' reikalui 
'atsiklausti; Jokių ancmymų ne
priimame. Nedėsimu. '

į The Engiishlotan

thėre?
T/

The K. R.; Cį i riš are Ijaving 
Iheir annual; ■ vdance in the 
form' of a Wįntcr ĄVhirl at 
the Chicago Woniįn’s Club; 
Elcventh antį Mįębigah'. A-ybr 
n lies, Saturday, F.ebruary 7, 
1931. Ali the young people are 
invilcd -Įo atjįcnd the Wldrl, 
and get ačąuainted? Evėryonc 
is going to liave a good tijne, 
and don’t forget to bring your 
friends with you. Let’s alL 
have a -good time! -i.

Will you be there?
\ ' — A Mėrnber

Will

Marąuottė Murmurs
' Maroons cn Rampnge

—r--------- i------ " ' '

- A fighting baskefball team 
vancjiiished three formidable 
-foes last„wcek. In the roughest

■ ” . V. . ■ * '' Ž*

game on rėcord -the ųuintėt 
from the Maywood A. C. toOk1 
it on the bose ’ . at Ąrmoiir 
Squarc lašt Thursday nite./ 
Frank Jurgi! fractured his hand 
early in the game būt spartanly 
saw his team thrpug to an 18 
to 8 decision. ’ ' ''' \

Friday nitb the team elimbed 
several flight of stąirs. to- a. top 
floor of tho Wėsterh Sljadc^Co. 
ant there • ėkked' out a 31 to 24 
vietory- from the lolcals.'

Sąturday, nite wxts the clim- 
ax of them all Avheri d frenzied 
crowd' of; rooters urged the 
Marrons on to 1 a one point vįc- 
tory over the‘Buckąroos. Score 
17- to 16. Adolph Kmstof .wąs 
the'“whole show gaimering ten 
points'and platying a whale pf 
a floor game. 1 •

zScorė'1
Marąuette Maroonš (17)

pName Pos B
Knistoft < . RF .■’4 2
Royce LF . 21 T
Markūnas ‘ •/ o 1 0
Simonas RG. o' 0
Jamrog LG 0. L

-‘0'
3

Buckąroos (16) '
; Pos -B F

' RF
’ RF O

PName
Lion
Joe ■;
H. Bezeschke v Lf 1-
Don ' . " C 2
R. Bezeschke *'RGZ 3
Gerk . į Lg G
Bednar ( į Lg v 0

Gab Sez :. - , . ,
Where did Adolphe got those 

pants?. .. i š ' -r
'Jurgi! will sock the boys. 

Will he? , v' - ,.' - ; ž • -

o o
o*

0 L 
o- f
0 Į

f

•* 
V-..

». f •' v*-, 
KUN. M. XnfQCKUS f 

Kalbės z temoj: , “Dievas, Žydai 
ir Biblistai”. Pagal šv. Raštą- 
Bibliją. Verta girdėt, suprast 
ir žinot. Prakalba įvyks/Mil.doi 
syet, 31425 S? Ęąlstęd St., su- 
batoj, Vasario-Feb. 7 d., 7:30 
vai. vakare. Padengimui lėšų 
maža įžangai Kviečią visus at
silankyti RENGĖJAI.v..Z ■ . •< . ■■

« į'l i i ........ — ' . n i.......... ..............  i f iii.! I i ~i

KUN.

GARSINKI'!® 
NAUJIENOSE

/į M-

• • S/ 1 « .1* V. * f i- ,> ■. * 1 , ’i'” I '■ A. '• ./ ‘ 1 ’i
.1 Iii *■ linuRjHjtI?IJr iųAII 11|I th111ĮII ■ n ■'»n**

•:\r SčhTiukds. 'got 'a' job. TlGoray.
’ r Moly 'Narnė SocJetyTąt Ar- 

induj* ' Sųųarc /Saturday Nite,
. • . f e \

.Bufnsidc,. S. L,* A. 63 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą, penktadienyj, 
vasario 6 d., 7'vai. vak/, Tūley Park 
svet.,. 90/jSt. *ir St. Lavvręnce A’ve. Na
riai- kviečiami. skaitlingai, atsilankyti, 
tai pat atsiveskite naujų' narių, kurie 
porėtų prisirašyti prie S. L. A. 63 kp.1

’ —t P Piuorunas, sekr.
. / t . -M...... f • .

Jaunų Liet. AmJTautiškas Kliubai 
laikys1 piėnesinį 'susirinkimą penktadienyj, 
vasario 6; dieną, 7:30 vai. vak.« Ch. 
Lietuvių Auditorijoj,—3 T3 3 $. Halsted 
Si, Visi nariai ■'malonė.kitę' laiku pri
būti, nęs fandąs daug sVąęBtip-. reikalu 
kuriuos būtinai turime aptarti,1, taįpgi 
kurie pripildėte aplikacijas metiniame 
baliuje,' Sausio 25 d, .malonėkite/pribūti 
instoii i Kliuba. , -1’

.Rašt.1 S. Kunevičius.

-—•' A. Kaulakis, rast. 
---—--— '• ' .

109 kuopos mėnesinis su-

dieną, 8 ‘vai. vak., M.1 Meldižio svet., —— — ■ 1 — 4— —k • * - - - - *
atsilankyti į šį susirinkimą
<■.._ . 7/.. ;
link musų organizacijos./1

'.•f ;' •' , ■... ? /t

1 8 Apielinkė.

Ą S. , .L\ A. 23.8 kuopos mėnesinis susi-, 
rinkimas įvyks vasario - 6 d., K. Gra«. 
pibnto svet., 4535 S. Rockjvell St. Naf- 

’riai kviečiami atsįlankyti, užsimokėti sa
vo duokles, ir bus daugiau svarbių rei
kalų. —G. Povitaitifį,'rast.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliu bus lai
kys extra ,Mėnesinį susirinkimą penkta
dienyj,: vasario 6 d., 1931 m., Chiča- 
gos Lietuvių .'Audąorijoj; *s 3 1 33 ,So. 
Haltsed St./'7:3Q Vai, vak. ' Visi 
kliubicčiai\ būtinai atsilaikykite į šį su
sirinkimą.

S. L ,A 
sirinkimas i įvyks penktadieny, vasario 6 
dieną, 8 ‘vai. vak., M. Meldažio svet., 
2242 W .23 PI. 'Visi'nariai malonėkite

), nes 'turime 
daug svarbių dalykų apsvarstyti, ■ kas

— Valdyba.

S. L. A, 129 kuo-, 
pos mėnesinis susirinkimas įvyks nedė, 
lioj, vasario 8 d., 1:30 v. po pietų. G. 
ęhernausko svetainėj, .1900 S. Union 
Avė. Malpnekite visi atsilankyti lai
ku, nes turim svarbių ndtarimų.

■ > A. Zalagenas, pro f. rast. '■
' \ ' <

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
"Dievas, Žydai ir Biblistai”. ’ Pagal šv. 
Rastą-Bibliją,\ Verta .girdėt, suprast ir 
žinot. Prakalbai įvyks Mildos svet,, 
3142 ■ So. Halsted St., subatoj, Vasario- 
Peb. 7- d., 7:30 . vai. vakare. Kviečia 
visus atsilankyti Rengėjai...

Pirmų kartą, Chicagoj
Tolimųjų Rytų problemos

* dramatizacija'■ -■

"AUDRA AZIJOJE”
Vaizdas primityvių aistrų 

Pagaminta Sųvkino I 
Daugiau sujudinanti negu 

"DEŠIMT DIENŲ KURIOS
SUPURTĖ PASAULI” ' 
Sergei Eisenstcin sako: 

' > "AUDRA AZIJOJE”; ' 
. yra direktyvines ir fotografines dai

lės < šędevt'as. Savo tempu uži
manti kvapą,' Kūrinys genijaus — .
- V. Pudovkinor . - x

REIKIA PAMATYTI 
."AUDRĄ AZIJOJE”

Cinema Theatre 
Chicago Ayei, 

į rytus nuo Michigan Blvd.
1 p. m. >—- Be pertraukos — '

; . 1 1 P1 m-
Dienomis 5 Ocj vakarais, Subatdr 
v miš ir< Nedėliomis 75c

ĮGALIOJIMUS
. > -(Doviernastis)

;/.;s • • . ' 'v’ '

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kituri '
Klausdamiinf ormaci- 

jų iš kitų miestų 
y rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
< ■ ' CHICAGO, ILL. ■

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE
Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St. 1

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. -17th St.
*-* Tel. Lafayette 1083.j,

Roseland ir Pullmąn
VVAITCHES B/.OS. CORP.

62 E. 107t|i' St. -
. ■ Tel. Piiilman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classiiied” 
skelbimą ar užsirašyti 
"Naujiėrias”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

"i

f. i. ■i^,..-AJ

J

! ’S'. i*•?' . -a ■ S '’*F

1 -...............  » .11. '.II.........................  W .
. 11 ■ 1 . , 

Joniškiečių L. K. Kliubd metinis susi
rinkimas Jy.yks ateinančioj nedėlioj G, 
Krenčiaųs svetainj, 4600 S, Wood St., 

.1 vai. dįenąt Malonėkite visi nariai šį 
susirinkiman atsilankyti ir atsivesti nau
jų narių prie Joniškiečių kliubo prisira
šyti,- Dr. Dundulis duos paskaitą' apie 
sveikatą, bits rinkimas naujos valdybos; 
atsibuvusio będarbių naudai vakaro ko
mitetas išduos raportą, tajpat kitos -ko
misijos -kaip ir,' valdybos patieks savo 
raportus. . Tai visi pasistengkite būti 
šiame ' Joniškiečių metiniame susirinkime.

Nulaiimų Raštininkė.

yra

Speeiujistas rodyme chroniškų ir naujų lt 
?U. JpI kiti negaifijo jumis ISgrydytl. atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavT- 
mas atidengs jūsų tikrą liga - ir jei a6 apsi- 
inislu Jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kus jums skauda, bet pats pasakys 
po galutinom lšegzamin^vimo-*-kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 , W. Jackson Blvd.,\ netolii State St.

Kambarys 1016
. Imkit elevatorių- ,

CHICAGO. ILLINOIS ’
Ofiso valarfdos: nuo 10 ryto iki l po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo JO ryto iki l po pietų

ė . .
PILDOME
INCOME
TAX -
BLANKAS

Raštynė ątdard kas- 

vakaro. Sekmadie-* ; .

niais nuo 9—1 vai.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

\Lad vesdamas visus reikalus per *

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

CHICAGO '
Tel, Boulęvard 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 Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes..
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

ClftSSIFIED AūS.I
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTBS .
AMATO. . . .

• .Dienomis ar vakarais. Del iuforl 
maciju Jauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER C0Lj-------
672 West M

\

Business Service
' Biznio Patarnavimas

son Street

Boulevard 6520 ' ’ Rea. Yardi <40*.
NORKUS & CO.

Pęrkrauitęm rakandus, Dlanus ir vi
sokius biznius,' taipgi U miesto, i 
miestą. Teisingas patarnavimas..

1 1706 W. 47th St
. ■ CHICAGO '

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS ,

Stogų' Darbas. Greitai- taisome stogus 
vsokios rušieš, bile kada ar bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekami 
geriausį darbą jtnieste. Kedzie 8463.

’ t . ' i

, Financial 
*Finansai-Paskolos

PINIGAI
Mm «koUnam noo *50 1M *500 

Ncimam komiso 
Nuotimtte mokamas ant neiimokito, 

sumos .
>Finąncę Corporation 
; - 6f Illinois ' 

Po valstijofc priežiūra 
3804 S. Kedzie -Avė •

----—---- --------- ---------
MOKAJME už Lietuvos Pa

skolos Bonus $100.00 vertės 
$8p.Q0. Kurie norite parduo
ti prašome' atnešti į musų raš- 
tynę ir pinigai bus' tuos at
mokėti. '

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St.

Mktaclfenis, vas. 6, 1951

CLASSIFIED AUŠTI
^■M»WI I ■ —I MH——M—

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tėvo Williamo Gal- 
kaus, paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
Jpskr,, Joniškio parapijos, Rudiškių 
kaimo. Septyni metai atgal gyveno Al
ton, Wis. Yra svarbus reikalas, pra
šau jo paties arba kas žino pranešti, 
duosiu $10.00. s *

7 CHARLES GAtKUS, 
5649 S. Alberdeen St., Chicago, UI.

PAIEŠKAU savo brolio Antano Za- 
mulskio,'• kuris išvažiavo į Ameriką apie 
30 metų atgal iš Tauragės apskričio. 
Šilalės valsčiaus, Balsių >kaimo. Jei kas 
žinot apie jį prašom pranešti. 6 už 'pa
tarnavimą1' bus atlyginta, nes yra svar
bus reikalas.

MARIJONA ZAMULKAITĖ 
Tauragės apskritys, Laukuvos vals..

.Girininkų kaimas, arba

L. M. NORKUS.
\ * ' 3335 So. Union Avė.

Phone Boulevard 0095
Aš esu neseniai atvažiavęs iš 

Lietuvos

-Help Wanted—Malė 
Darbininką reikia

REIKALINGA salesmanų. Kiekvie
nas namų savininkas yra prospektas. 
Turi turėti karą. Proga pasidaryti di
delius pinigus. Kreipkitės asmeniškai 
arba rašykite. Keystone Ready Roofing 
Co., 5725 Lawrence Avė.

pros- 
Alga 
Tu- 
vieta

REIKALINGA radio salesmanų su ar 
be karų . Aplankyti gerus radio 
pektuš. Prospektai suteikiami, 
jr komisas. Reikalingi liudijimai, 
ri taipgi kalbėti angliškai. Gera 
išsidirbti atsakomingon tarnybon, i . • t /

LIPSKY’Š MUSIC « RADIO SHOP 
4916 W. 14tb St.

REIKALINGAS bučeris patyręs savo 
darbe. Atsišaukite tuojaus, 2104 Wash- 
burnc Avė., Tel. Roosevk 8483. *

Pianos
GROJI&LIS pianas vartotas tiktai 7 

mėnesius, 80 rolių, suolelis ir kabinetas. 
$85. Išmokėjimais geriems žmonėms 

•— $2'į savaitę. Telefonuokit Belmont 
1334. ' .

Musical Instruments 
Muzikos-Instrumentai

. PARDAVIMUI baritonas su tran- 
bone sykiu, Frank Alton Make, parduo
siu pigiai. Atsišaukit 1658 S. Hamlin 
Avė., antros lubos, front.

Furnished Rooms 
I

RENDON kambarys pigiai vienai ar 
dviem merginoms ar vyrams, maudynė, 
telefonas, s team heat, visi patogumai 
auzoj, 2--4ubbs, 1549 So. Michigan 
Avė-,/

Business Chances 
Par^avimi1! Bizniai

PARDAVIMUI gerai įrengta bučer
nė, geroj vietoj,, daranti gerą biznį. 
1835 W. North Avė.

--------O-------- '

----- o-----
PARDAVIMUI delicatessen grosemč, 

išdirbtas biznis. Garu šildoma, kamba
riai ir maujypė. 741 W. 51 St.

• -J—o-----

; , v— -
PARDAVIMUI mažas groseris ir 

lunchhruimis - turi būti parduotas šią 
savaitę. Renda pigi. 3552 S. Halsted 
Street.

—o

” ----—o--- —
PARDAVIMUI bučernė, labai gera 

vieta 1 dėl (lietuvio. Parduosime labai 
pigiai. > Atsišaukite 5816 S. Went- 
worth Avė.

. ___  •.....   ,i'
PARSIDUODA bučernė geroj vietoj, 

ant bizniavos gatvės. Renda pigi, prieža
stis. mirtis. Kreipkitės .2450 W. 47 St.

NkMAS IR BIZNIS
x ,

12 kambarių "Ruiming House” su 
-rakandais ir visu įrengimu. Kambariai 
būna visados išrenduoti ir apsukri šei- 
nfminkė gali daryti gerą biznį. Namas 
ir rakandai gerame stovyje. Kaina 
$5,.500. Įmokėti $2,500. Randasi 
ant Halsted prie 25 St.

' E. W. BAKS CO.
- 4394 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055 

Klauskite Bakševičiaus

Exchange—Mainai
w MAINAS. » Kas turite farmą, lotus, 

mažą namuką ant mano 4 flatų namo, 
6601 So. Marshfield Avė. Savininkas 
gyvena 848 W. 33rd St. Telefonas 
Boulevard 5855.

NORIU mainyti 2 flatų mūrinį mo
dernišką namą į >6 kambarių bunga!o\v. 
Ką jus turite. Tel. Hemlock 5842.

Real Estate For Sale 
Nattiai-žemiPardaTitBPi

Paul M. Smith & Co. v
REĄL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotas, farmas, biznius visokios rųšiea. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at. 
kas yra. Perkarta notas. 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas. ■> x

4425 So. Fairfield Avė.
Uf(Ko* 0455
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