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Nauja Milioninė UKininKią Sąjungos Byla
Klerikalinės S-gos Banko Rokišky 

Vadai Teisiami už Suktybes
Pralotas Labanauskas kaltinamųjų suole 

- Vienas kaltinamųjų prisipažino su
deginęs Banko prekių sandėlį apdrau- 
dos atlyginimui gauti

teismas išvažiuojamo j se- 
Rokišky sausio 21 d. pra- 
nagrinėti didžiulę Lietu- 

ukininkų s-gos Rokiškio

atskiru

vietos 
erdvi.

24 metų; Plevokas 
kooperatininkas, 38

ROKIŠKIS, sausio 22. [“Liet. 
Aidas”]. — Panevėžio apygar
dos 
sijoj 
dėjo 
vos
smulkaus kredito banko bu
vusios vadovybes ir 
tariTautojų bylą.

Teismas posėdžiauju 
kinoteatro salėje. Sale
Didesnė už Kauno apygardos 
teismo kriminalinio skyriaus 
posėdžių salę. Yra pakankama 
ventiliacija, centralinis apšil
dymas ir elektros šviesa.

Teismo posėdis vakar tepra
sidėjo po pusiau vienuoliktos 
vai. prieš piet. Per pusantros 
valandos laiko truko vien liu
dininkų patikrinimas.

Teismo posėdžiui pirminin
kauja Panevėžio apygardos tei
smo vicepirmininkas p. Gudau
skas, dalyvauja teisėjai p. Cier- 
pinskis ir p. Gineika. Kaltina 
Panevėžio apygardos teismo 
valstybes gynėjo padėjėjas p. 
Mbnstavičius.
Teisiamų yra 9, kuriuos gina 

6 advokatai
Būtent, kaltinamųjų suole sė

di: Mačiulis Pranas, ūkininkas 
agronomas, 36 metų amžiaus; 
Raupys Antanas, raštininkas, 
28 metų; Kurkis Vladas, tar
nautojas, 
Juozas,
metų; Repšys Gasparas, 45 me
tų; Lesevičius Jonas, koopera
tininkas, 48 metų (visi šeši at
gabenti į teismą iš kalėjimo); 
Zingbergas Jonas, buhalteris, 
45a metų; Trimakas Antanas, 
valdininkas, baigęs aukštąjį 
mokslą, 26 metų; pral. Laba
nauskas Ignas, Rokiškio 
bonus, 44 metų amžiaus 
trys, matyt, už užstatą yra 
svi).

Juos gina: kauniškis prisie
kęs advokatas p. Dom. Narge- 
lavičius Mačiulį; panevėžiš- 
kis pris. advok. p. Petraškevi
čius — Raupį ir Lesevičių; pa- 
nevėžiškis pris. advok. p. Lan
dau — Zingbergą; kauniškis 
pris. advok. padėjėjas p. Ro
binzonas — pral. Labanauską 
ir A. Trimaką; panevėžiškis 
pris. advok. padėj. p. Trifski- 
nas — Repšį; vietos privati
nis advok. p. Kaupelis — Ple- 
voką. Visi apgynėjai gina iš 
susitarimo. Tuo tarpu Kurkis 
visai neturi apgynėjo.

kle

Civiliniai ieškovai yra du
Būtent — ūkininkų s-gos Ro

kiškio banko likvidacijos ko
misija per savo įgaliotinį vie
tos prisiekusio/advokato padė
jėją p. Nacevičių pareiškė- ci
vilinį ieškinį 888,792,31 
sumos teisiamųjų bankui 
darytiems nuostoliams ir 
loms padengti.

Be to, Sovietų Rusijos
kybinės atstovybės Lietuvai 
įgaliotinis p. Šyvis pareiškė ci
vilinį ieškinį sumos apie 82,- 
500 litų, neužmokėtų už ban
ko pirktas per tą atstovybę iš 
Sov. Rusijos prekes.

1X4 abiejų civilinių ieškovų 
pakėlų teisamųjų apgynėjai

litų 
pa- 

sko-

p rc-

nei banko likvidacijos komisi
ja nei SSSR prekybinė atsto
vybė neturinčios teisės, šią by
lą sprendžiant, kelti civilinį ieš
kinį ir kad jų abiejų įgalioti
niai neturi formalinių teisėtų 
įgaliojimų. Prokuroras įrodi
nėjo priešingai. Taip pat gy
nėsi abu civilinių ieškovų įga
liotiniai. Teismas nutarė galop 
leisti jiedviem abiem kelti čia 
pareikštą civilinį ieškinį.

Liudininkų stoja per 210
Vien iš prokuratūros pusės 

buvo pašaukti 192 liudininkai, 
iš jų 132 yra kartu šioje by
loje nukentėję, o kiti 60 — 
tik paprasti liudininkai. Iš tei
siamųjų pusės buvo šaukta 
apie 30 liudininkų.

Iš abiejų pusių po keletą liu
dininkų teisman nestojo. Keli
— susirgę, vienas miręs, vie
nas — Sovietų Rusijoj, viena
— Amerikoj, o keletą be prie
žasties nestojusių liudininkų 
teismas nutarė nubausti 
litų baudos. Pripažintų 
tai nestojusių liudininkų 
dymus teismas nutarė,
lui esant, pagarsinti, o be prie
žasties nestojusių parodymus
— laikyti nesvarbiais.
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Teismo pirmininkui apklau
siant liudininkus, kurios tiky
bos, ar ne giminės ir ar ne 
bausti, — keletas pasisakė, esą 
bausti: kuris “už degtinę” (va
dinasi, už “samogonkę”), ku
ris “už saldainius” (matyt, už

po 20 
teise- 
paro- 

reika-

kad iš žmonių viliojo pinigus), 
o vienas, girdi, už tai, kad “ar
klys įėjo j valdišką pievą”...

Vakar pat visi liudininkai ir

Šiandie Prasideda
Naujienų”Kontestas

Apie šimtas kontestantų, vyrų it moterų, 
Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje stojo j dar
bą kelti “Naujienų” cirkuliaciją.

“Naujienos” ragina visus savo skaitytojus, 
visus rėmėjus teikti visokeriopą paramą vei
kiantiems musų kontestantams, kad jiems sek
tųsi dirbti naudingas darbas “Naujienoms”, ir 
patiems kontestantams už jdėtą triūsą laimėti 
kuodidžiausias dovanas.

prisąikinti. Juos saikino kata
likų kunigas, žydu rabinas ir 
sentikių šventikas, nes visų 
sakytų tikybų atstovų tarp liu
dininkų esama. Yra, be to, dar 
vienas evangelikas ir vienas 
laisvamanis.

Prisaikinti drauge ir 
4 ekspertai, 

būtent, 3 ekspertai iš proku
ratūros pusės — Lietuvos ban
ko Rokiškio skyriaus direkto
rius p. šlapelis, Rokiškio ra
jono žemės ūkio draugijos bu
halteris p. Jurgis Bieliūnas ir 
trečias iš Panevėžio — ir vie
nas teisiamųjų pusės eksper
tas. Teisiamieji buvo pasikvie
tę dar antrą savo ekspertą, 
bet, tam neatvykus į teismą, 
vakar nuo jo atsisakė.

Teismas nutarė prijungti 
prie bylos ūkininkų s-gos Ro
kiškio banko likvidacijos ko
misijos raštišką prašymą pri
pažinti neteisėtais apgaulingai 
išgautus draugiškus vekselius, 
kad neišieškotų iš nekaltų 
žmonių pinigus.

Padarius tik pusantros va
landos pietų pertrauką, po pie
tų teismas pagarsino kaltinimo 
aktą, kurio perskaitymas tru
ko pusantros valandos. Jį per
skaitė teismo sekretorius 
Kučneris.

(Toliau bus)

P-

Papa Pijus smerkia 
religijos persekioji

mą sovietijoje
ROMA, vas. 9. — Osserva- 

lore Romano, Vatikano orga
nas, įdėjo papos Pijaus XI lai
šką, adresuotą kardinolui Pom- 
pili, generaliniam Romos vika
rui. Savo, laiške papa aštriai 
smerkia sovietų valdžią už tai, 
kad ji veda atkaklų karą su 
religija, uždaro bažnyčias, cer- 
<ves ir visus kitus maldos na
mus, degina šventus paveika
us, panaikina šventadienius ir 

verste verčia žmones tapti be
dieviais.

Papa kartu apgailestauja, 
<ad pasaulio valstybės nepa
klausiusios jo, kai Genujos 
konferencijoje 1922 metais jis 
davęs sugestiją neatsteigti di
plomatinių santykių su sovietų 
lusija, kol pastaroji negaran- 
uosianti tikybos laisvės ir ne

respektuosiant r bažnyčių nuo-

Papa ragina vokiečius 
kovoti bolševikus

BERLYNAS, vas. 9. — Pa
pa Pijus XI kreipėsi į Vokie
čių Centro (katalikų) partiją, 
graudendamas, kad ji priešin
us Vokietijos kooperavimui su 

sovietų Rusija ir kovotų ko
munistų įtakas.

Trys asmens užmušti 
per rinkimus Bu- 

chareste
BiUCHARESTAS, Rumanija, 

vas. 9. — Vakar per įvykusius 
čia miesto rinkimus buvo trys 
asmens užmušti. Rinkimus lai
mėjo valdžios partija, gavus 
65 nuoš. visų balsų.

Ledo lytis nunešė de 
vynis rusų žvejus

ROSTOVAS TIES DONU, 
Sovietų Rusija, vas. 9. — At- 
lužus ledo lytis nunešė iš Ta- 
ganrogo įlankos devynis rusų 
žvejus. Jų ieškoti vyriausybė 
pasiuntė karo aeroplaną.

& r

[Atlantic and Pacific Fhoto]

New York. — VVilliam B. Leeds su savo žmona, kuri buvo Ru
sijos didkunigaikščiute. šiomis dienomis' juodu persiskyrė

Senator. La Follette 
atakuoja republiko- 

nus ir Hooveri
Kaltina valdžios partiją ir pre

zidentą dėl nesirūpinimo ne
darbo klausimo sprendimu

WASHINGTONAS, vas. 9.— 
Svarstant tarifo bilių, vakar 
tarp senatorių Roberto M. La 
Folletto (rep., Wis.) ir Guy 
I). Goffo (rep., W. Va.) įvy
ko aštrių susikirtimų, kurių 
metu šen. La Follette atakavo 
ne tik republikonų partijos, 
bet ir prezidento Hooverio po
ziciją nedarbo klausimu.

Wisconsino senatorius pasa
kė, kad Hooveris, kai jis dar 
buvęs prekybos sekretorius, 
uoliai propagavęs masinę pro
dukciją, kurios • vaisiai dabar 
— nedarbas daugely pramo
nių. Po pastarojo kracho bir
žoj — sakė šen. La Follette — 
prezidentas Hooveris laikęs vi
są eilę, konferencijų su pramo
nės lyderiais, bet nesinaudojęs 
proga ir nepasiūlęs kongresui 
nė kokio įstatymo projektėlio 
padėti nedarbo klausimui iš
spręsti.

Pranašauja 5 dienų 
darbo savaitę Ame

rikoj
SAN FRANCISCO, Gal., vas.

— Kalbėdamas čia Ethel-9
bert Stewart, Jungi. Valstybių 
darbo statistikos biuro komi- 
sijonierius, pasakė, kad nebe
toli esanti diena, kai Jungti
nėse Valstybėse darbininkams 
bus įvesta penkių dienų dar
bo savaitė, o toks darbo su
trumpinimas padėsiąs išspręsti 
nedarbo klausimą.

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

*

Bendrai gražu, bet mažumą 
šalčiau; lengvi ir vidutiniai 
mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 470 F.

Šiandie saulė teka 6:54, lei
džiasi 5:1 s. Mėnuo leidžiasi 
5:43 ryto.

Studentų, darbinin 
ką demonstracijos 
Ispanijos sostinėje

tcValio respublika!” šaukia de
monstrantai, tariamai Primo 
de Riveros gaujos kurstomi

MADRIDAS, Ispanija, vas.
— Nuo laiko, kai buvo nu

versta gen. Primo de Riveros 
diktatūra, vakar pirmą kartą 
Ispanijos sostinėje įvyko nera
mių demonstracijų, kurias iš
sklaidyti policija turėjo nema
ža darbo. Demonstrantai — 
studentai ir darbininkai — 
šaukė “Valio respublika! 
“šalin monarchiją!”

Sako, kad ne mažiau kaip 
80 nuoš. studentų Ispanijoje 
yra respublikos šalininkai.

Kadangi rimto nedarbo Is
panijoje nėra ir darbininkams 
dėl to nebuvo priežasties daly
vauti neramiose demonstraci
jos, tai kai kas įtaria, jogei 
demonstracijos buvo sukursty
tos buvusio diktatoriaus de Ri
veros žmonių, kurie stengiasi 
visais budais parodyti, kad be 
geležinės diktatoriškos 
žios kraštas dar negalįs 
eiti.

Tuo tarpu universiteto 
feso ri ai,
riaus de Riveros 
ištremti, grįžta į 
ir studentai 
gai sveikina, 
ir žinomas 
pro f. Miguel
fas ir Salamankos universiteto 
rektorius.

9.

vald- 
apsi-

pro- 
kurie buvo (liktato- 

pašalinti ir 
savo vietas 
entuziastin- 

kitų, grįžta
juos 
Be 
respublikininkas,

Una-muno, filoso-

Kampanija sėklų pava
sario sėjai surinkti 

Sovietijoj
BERLYNAS, vas. 9. — Pra

nešimu iš Maskvos, sovietų val
džia prisipažįsta, kad lig šiol 
surinkta vos 27.2 nuoš. sėklų, 
reikalingų pavasario sėjai. Tik 
Ukrainoje vyriausybė sugebėjo 
surinkti 
45 nuoš. 
gų sėklų.

Del to
ją ir stiprią kampaniją, kad 
iki vasario 20 dienos ūkinin
kai butų priversti atiduoti sa
vo grūdus sėklai. Ligi bus su
rinktas visas reikiamas sėklų 
kiekis, ūkininkams užginta mal
ti grudus.

kiek daugiau, būtent 
tam kraštui reikalin-

sovietai pradėjo nau-

Motina ir du vaikai 
žuvo namų gaisre

CADILLAC, Mich., vas. 9. 
— Gaisre, kuris praeitą naktį 
sunaikino jų namus Neauwa- 
takoj, netoli nuo čia, žuvo šei
mininkė Mrs. Cl. Cummings ir 
jos du maži vaikai.

Sušaudymai Rusijoje
ROSTOVAS, Sovietų Rusija, 

vas. 9. — Sovietų teismas va
kar čia pasmerkė sušaudyti de
vynis ūkininkus, “kulakais” 
vadinamus. Jie buvo kaltinami 
dėl banditizmo ir dėl kėsini- 
mos sudaužyti du krovinių 
traukiniu.

J ugoslavų cenzorius 
pašalintas už 
nestropumų

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 9. — Vyriausias Jugosla
vijos cenzorius tapo pašalin
tas iš vietos dėl nestropumo 
savo pareigų ėjime. Jis mat 
pravepsojo spaudos paduotą 
žinią apie atidengimą Saraje
ve paminklo Gavrilai Princi
pui, jaunam studentui, kuris 
1914 metais užmušė Austrijos 
sosto įpėdinį didkunigaikštį 
Ferdinandą, kurio nužudymas 
buvo didžiojo karo priežastim.

Tyrinėtojas Wilkins 
prašo neieškot jo

, ADELAIDE, Pietų Australi
ja, vas. 9. — Kadangi apie ant
arktinių kraštų tyrinėtoją Hu
bertą Wilkinsą nieko negirdėt 
nuo sausio 28 dienos, nemažo 
susidomėjimo padarė paskelb
tas čia vienas jo laiškas, ku
rį jis praeitą rudenį, prieš iš
vykdamas į antarktines sritis, 
iš Montevideo, Uruguajoj, ra
šė savo broliui. Laiške sako
ma:

“Gali atsitikti, kad per dvy
liką mėnesių apie mane nebe
gausi žinių. Metams praslin
kus, jei nieko apie mane nebe
išgirsi, tai žinosi, kad esu žu
vęs, ir bet kokią gelbėtojų eks
pediciją siųsti bus jau per vė
lu. Turiu šaunių vyriukų, ku
riais visai pasitikiu — geri me
chanikai, geras aeroplanas. Pa
vartok visą savo įtaką, kad 
niekas nė kokios gelbėjimo eks
pedicijos nesiųstų, jei bus pra
nešta apie musų žuvimą.”

Wilkins ir jo partija yra ka
me nors ledų srityse į pietus 
nuo Melville, ekspedicijos ba
zės laivo Apgavimo salose.

12 komunistų suimti už 
smirdančių bombų 

metimų mitinge

Pinigų ir dokumentų 
padirbėjai Rusijoj 
mirtim baudžiami

MASKVA, vas. 9. — Sovie
tų valdžios išleistu dekretu ru
sų pinigu ir oficialių doku
mentų padirbinėtojai bus lai- 
Ikomi kontrrevoliucininkais ir 
baudžiami mirties bausme.

Rumanijoj rinkimus 
laimėjo valdžios 

partija
BUCHARESTAS, Rumanija, 

vas. 9. — Oficialiai įįvykusių 
Rumanijoj rinkimų duomenys 
rodo visišką valdžios partijos 
laimėjimą. Provincijos seime
liuose ji gavo 1,833 vietas, ar
ba 82 nuoš. visų vietų. Bra- 
tianu liberalų partija gavo 316, 
o tautines mažumos — 80 vietų.

VARŠUVA, 9. — Per 
susirinkimą Kaminskio teatre, 
kur Dr. N. šteinhergas, rusų 
kairiųjų revoliucijonierių va
das ir buvęs sovietų teisingu
mo komisaras, pasakojo savo 
atsiminimus apie rusų revoliu
ciją, keletas komunistų ėmė 
kelti riaušes ir numetė smir
dančių bombų. Jsimaišiusi po
licija dvyliką komunistų areš
tavo.

WASH1NGT()NAS, vas. 9. 
— Prezidentas Hoover su žmo
na, aukštų valdininkų lydimi, 
vakar išvyko į Floridą dviem 
savaitėm atostogų.

Jei Lapinskas muš savo 
pačių, gaus lupti

BALTIMORE, Md., vas. 9. 
— Benjaminas Lapinskas da
bar žino, kas jo laukia, jeigu 
jis dar kartą muš savo žmo
ną, penkių vaikų motiną.

Jis bus pririštas prie gėdos 
stulpo ir gaus pilti.

Teismas vakar įspėjo Lapin
ską, kad jis šitokiu budu bus 
nubaustas, jei jo žmona dar 
kartą pasiskųs, kad jis ją mu
ša, girtuokliauja ir savo šei
ma nesinipina.

PINIGAI 
LIETUVON i

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.
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^Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

Dr. A. J. Karalius 
Dr. C. K. Kliauga 
J. Degutis.

Kontesto Numera- 
torius:

A. 'Rickevičius.

Naujienų Kontesto Pradžia Vasario 10 d. 
Kontesto Užbaiga Gegužės 31, 1930

Kontestantų Domei
Kiekvieną ketvirtadienį dalis “Naujie

nų” bus pašvęsta kontesto reikalams, bus 
aprašoma kontesto eiga, abelnas kontes
tantų stovis balsais, eis kontestantų pa
veikslai ir tt. Pertat, kontestantai prašo
mi padarytą biznį priduoti “Naujienoms” 
nevėliau treeiadienyj iki 6 valandai vakare, 
kad priduotą biznį butų galima įskaityti 
ketvirtadienio “Naujienose”. Taipgi kon
testantai yra kviečiami rašyti į kontesto 
skyrių iš savo darbuotės, kad tuo budu tiks
liai butų galima nušviesti kontesto eigą. 
Siųsdami kontesto biznį arba kreipdamies 
įvairiais kitais kontesto reikalais į “Naujie
nas”, visuomet adresuokite “Naujienos”, 
Kontesto Dept.

JULIUS MICKEVIČIUS
“N.” Kontesto Vedėjas.

“Naujienų” kontestantai
“Naujienų” kontestas prasideda šiandie, skaitlingas 

būrys nuoširdžių “Naujienų” draugų stoja darban. Kiek
vieno gero naujieniečio yra būtina pareiga duoti visoke
riopą paramą kontestantams, kad jų darbas butų sėkmin
gas “Naujienoms” ir kad jie patys už įdėtą savo triūsą 
laike “Naujienų” kontesto laimėtų kuodidžiausias do
vanas.

Kontestantus galima remti visokiausiais budais — 
užsisakydami “Naujienas” patys sau, užsakydami “Nau
jienas” savo giminėms bei draugams Lietuvoje, nurodant 
kontestantams žmones, kuriems jie galėtų užsakyti 
“Naujienas”, nurodant biznierius su kuriais jie galėtų 
daryti biznį pardavime skelbimų kortų ir skelbimais j 
biznio knygą.

Remdami “Naujienų” kontestantus sykiu remsite 
“Naujienų” kultūrinį darbą ir podraug pačias “Nau
jienas”.

įsiregistravę “Naujienų” kontestan yra sekami kon- 
testąntai:

I -r

A P. Miller,
T. Aleksynas, W. Malus,
A. Ambrazevičius, J. Martin,
P. D. Andrekus. J. Maskvytis,

B V. Matulaitis,
K. Brazas, N
Wm. Nųkšnis, G. Naujokaitis,
J. Bložįr P
Mrs. X). Bakienė, K. Petrauskas,
J. Bieliauskas, A. Povilaitis,

C J. J. Petraitis,
Jos. Čekanauskas, A. Pečiulis,
J. J. Čeponis, S. V. Parednis,

D C. Pupkis,
W. Damashevich, R
Paul Dargis, Miss II. Redulis,
Miss Mary Drignat, S. L. Rakauskas,
P. Džiaugys, J. P. Raulinaitis,
M. Dcrvenis, J. iRimkus,
K. P. Deveikis, S

E Ch. Shatas,
J. Evanauskas, P. Steponaitis,

0 A. Smigelskis,
Wm. Gritėnas, W. Sabaliauskas,

I P. Savickas,
W. Isoda, V. Siugzdinis,

J Mrs. I. Sakalauskienė,
J. Jurėnas, T
A. Jokantas, P. Tiškevičius,
J. S. Jarus, U
P. J. Juzeliūnas, K. G. Urnežis,

K. V
Mrs. N. Kavaliauskas, J. Vinčiunas,
J. Krukonis, ' , A. Vasiliauskas,
A. Kunickas, J. Valavičius,
C. Kurmauskas , F. Viršila,
J. Kemėšis, W
J. Kuzmickas, Miss V. William>»
Miss Z. Kondrotaitė, J. Waski,
Wm. Kosis, Z

L J. Zirinas,
Mrs. K. Lipskienv, SI. Žukauskas,
M. Lašas, C. Žukauskas,

M Mrs. S. Žukas,
J. Mitchell, J. N. Ziczkus,
V. Marcinkevičius, M. Žukas.

Vaduokim Vilnių!
(A. L. T. Sandaros Politinis' Iž-į niaus išsižadėti negalime! 
das prašo mus įdėti sekanti į! ksčiaų ar vėliau privalom 
atsišaukimą. “N.” Red.) nių atvaduoti.

I II
MUSŲ VILNIUS

Amerikos lietuviai budėkim! 
Lietuvai Vilnių vaduot padėkim; 
Mes sostinę Vilnių atvąduosim, 
Jei i Lietuviu Politini Iždą— 
Vilniaus vadavimui aukosim.
Tarpe kalųjį augštų ir girių 

žalių, kur Vilija ir Neris teka, 
ten stovi senas gražus Vilniaus 
miestas—sostinė Lietuvos. Ten 
didžiame kalne tebestovi Gedi
mino Pilis, ten kapuos palaidoti 
amžinai ilsis galiūnai Lietuvos 
—Gediminas ir Vytautas Didy
sis!.. Tenai taipgi amžinai ilsis 
lietuvių tautos patriarkas Ba
sanavičius ir kiti verti sūnus 
Lietuvos. O brangus Vilniau! 
Širdie Lietuvos!... Ar ilgai ant 
tavęs viešpataus’ lenkai, amžini 
lietuvių tautos neprieteliai?!...

Vilnius, lietuvių tautos tra
dicijų šalinis, per šimtmečius 
jis buvo musų tautines ir dva
sinės kultūros centras, o nūnai 
yra lenkišku mieštu vadinamas, 
cndekų centru lietuvystę smaug
ti. Per arti šešis šimtus metų 
Vilnius neginčinamai buvo Lie
tuvos Kunigaikštijos sostapiliu, 
per šimtmečius niekas musų tei
sių prie Vilniaus’ neigti nedrį
so. nes Vlnius visam pasauliui 
yra žinomas, jog istoriškai ir 
etnologiškai Lietuvai priklau
sė; Vilnių musų bočiai įsteigė, 
Lietuva savo ūkio pramone Vil
nių išaugino, Vilnius randasi 
Lietuvos žemėj iš senovės lie
tuviais apgyVentoj, todėl Vii-' 
nius privalo būti Lietuvos.

Dar stambeldiškos Lietuvos 
gadynėj Vilnius' buvo lietuvių 
svarbiu miestu, dvasinės ir tau
tinės kultūros centru, prieš per
kėlimą Lietuvos sostinę iš Tra
kų į Vilnių, tuomet prie upių 
Vilijos ir Nerio buvo lietuvių 
šventovės, Vilniui tapus Lietu
vos sostine, į Vilnių buvo per
keltos iš Trakų Perkūno (ga
lingo dievo), Mildos (meilės die
vaites), Ragučio (alaus ir mido 
dievaičio) maldyklos, o antakal- 
ny buvo įsteigta visų dievų di
džioji Žinyčia; Vilnius lošė svar
bią rolę lietuvių senovėje kaipo 
dvasines' kultūros centras.

Priėmus • naują katalikišką 
tikybą, Vilnius tapo naujos lie
tuvių tikybos centru, jame bu
vo statomos brangios didelės 
bažnyčios ir katedros, mokslo į- 
staigoš; Vilniaus miesto staty
bai tapo sukrauti milžiniški 
turtai, tie turtai neatėjo iš ki
tur, bet pačių lietuvių buvo Vil
niuje sukrauti. Šalę tų turtu 
yra kiti kuriuos Lietuva Vilnių 
augindama Vilniuje sukoncent
ravo, pats Vilnijos kraštas, že
mes, miškai ir kitokį gamtiški 
turtai yra Lietuvos savastis, 
Vilnius mums yra brangus ne 
tik istoriniu ir kulturiniu at
žvilgiu, bet lygiai brangus savo 
dideliais turtais, todėl mes Vii-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie

Gražus kalbantis paveislas 
ant Magna-Screen

“Their Old Desire”
Dalyvaujant

NORMAN SHEARER

Taipgi

V itaphone V ode vilio 
Aktai

49,9%, pastarasis sako: “Išsky
rus miestus, kuriuose didžiu
moje yra žydai, visame Vilniaus 
krašte lietuviai sudaro 56%, li- 

Ąn. kusią gyventojų dalį sudaro žy- 
Vil- dai, rusai, gudai, lenkai ir ki

tokių tautų žmonės.
y Suvalkija dar labiau buvo lie
tuviškas kraštas. Prof. Volte-

VILNIJA LIETUVOS DALIS
Senovės lietuvių gyvenamos vie
tos.—Istoriniai Vilnijos krašto 
paminkiau—Vilnius savo baltais 
mūrais ir gražumu stebino Na
poleoną !
Vilnius istorijoj yra atžymė

tas Lietuvos Kunigaikštijos 
sostine, 1812 m. besiartindariias 
prie Vilniaus Francijos Impe
ratorius Napoleonas I, išvydęs 
Vilniaus miestą, jo baltus mū
rus su augštais auksu papuoš
tais bokštais, nustebo ir sušu
ko: “Kas tai yra?!”... Napoleo
nas manė gal Maskva, Rusijos 
sostinė, bet jam buvo pasakyta 
jog tai Vilnius Lietuvos Kuni
gaikštijos sostine.

Tų pačių metų birž. mėn. 20 
d. Napoleonas įsteigė Vilniuj 
Lietuvos Kunigaikštijai laikiną 
Tarybą ir pavedė jai rūpintis 
lietuvių tautos reikalais; bet 
Napoleono žygius sutruškino 
Petras Didysis (Ar tik ne 
Aleksandras I?—Red.) ir tuo} 
budu liko neatstatyta Lietuvos 
Kunigaikštijos nepriklausomy
be ; tačiau tie istoriniai įvykiai

1 rodo visam civilizuotam pasau
liui, kad Vilnius buvo Lietuvos, 

io ne Lenkijos, patys francuzai 
lenkų bičiuliai šį faktą žino, 
bot būdami lenkų talkininkais 
jiems pataikauja.

Vilnija yra lietuvių kraštas, 
tą faktą rodo jo praeitis ir lie
kanos senoviškos Lietuvos vals- 
itybės-griuvčsiai Vilniaus, Tra
kų, Medininkų įjr Lydos Pylių; 

! tie istoriniai paminklai atžymi 
I Lietuvos istorinius ir etnogra- 
| finius rubežius nuo rusų ir len- 
. kų. Nuo 1323 ligi 1920 m. Vil- 
I nius' su jo apygardomis pašau- 
i liui yra žinomas kaipo lietuvių 
i kraštas. Rusija valdė Lietuvą 
Į per 124 m., bet Vilnių laike 
Lietuvos sostine, musų teises 
paneigti tik musų neprieteliai 
lenkai, kosptratyvišku budu su
laužydami Suvalkų sutartį pa
grobė Vilnių ir trečdalį Lietu
vos žemių ir nūnai jie skelbia 
pasauliui, jog Vilnijoj ir Suval
kijoj lietuvių visai mažai yra, 
tokis lenkų pasakymas yra 
biauri melagystė, imperialistiš- 
ka propaganda!..

Dar anais rusifikacijos ir 
lenkmečio laikais', po panaikini
mui baudžiavos Lietuvoje, ta
rno periode, kuomet lietuviai 
buvo atsidūrę marumo stadijon, 
Vilnija ir Suvalkija buvo lietu
viški kraštai, tą, faktą patvirti
na gy ventoj ų sąrašai, koriuos 
surinko Rusijos valdžia; d’Er- 
kerto statistikoje randame Vil
nijoj 45% lietuvių, Korevo są
raše 46%, Lebedkino sąraše

rio statistika 1889 m. rodo, kad 
Seinų Apskrity lietuviai sudarė 
97%>, Suvalkų Apskrity 60%, 
labiausia nutautintame Gardino 
krašte, lietuviai sudarė 25,6%; 
iš to yra aišku, kad tuose kraš
tuose abelnai lietuviai sudarė 
didžiumą. Bet po 1905 m., po 
atgavimui laisvę lietuvių spau
dai, atgijo lietuvių tautinis ju
dėjimas, su tuo virš nurodytų 
kraštų lietuvių skaičius žymiai 
padidėjo .lietuviai išvijo len
kus ir sulenkėjusius kunigus iš 
lietuviškų parapijų, atmetė len
kiškus poterius' ir mokinosi lie
tuviškai dėlto, kad jie neap
kentė lenkizmų.

Tiesa, Vilniaus miestas senai 
jau buvo atrodęs tarptautiniu, 
jo gyventojų sudėtis buvo miši
nys dėlto, kad Vilniui augant 
ir jo pramonei, industrijai ir 
prekybai kylant, į Vilnių pribu
vo imigrantų iš svetimų kraš
tų, vieni atkeliavo darbo ieško
ti, kiti Vilniuje matė sau laimę 
pramonei, daugumas' tų imi
grantų buvo Rusijos kolonistai 
ir valdininkai. Žydai Vilniuje 
labai senai yra apsigyvenę ir 
jie Vilnių laikė antru Jeruza- 
liu, lietuviai į miestą nesiskver- 
bė, papratę gyventi ant ūkių. 
Vilnius juos neviliojo, tik inte
ligentija Vilniuje gyveno, bet 
uždraudus spaudą rusai iš Vil
niaus' krausto lietuvius inteli
gentus į gilumą Rusijos, dėlto 
Vilniuje lenkai užimdavo lietu
vių vietas, ypatingai prie val
diškų ir mokslo įstaigų, tokiu 
budu per 40 metų Vilniuje gar
si Akademija ir vėliau Vilniaus 
Universitetas ir kitos mokslo 
įstaigos tapo lenkų centrais.

Bet jeigu Vilnių mes spręsi
me pagal jo gyventojų tautybę, 
tai Vilnius butų žydiškas mies
tas, nes jame žydai sudaro di
džiumą, tačiau butų nelogiška, 
nes Vilnius principiniai yra 
Lietuvos miestas ir istorinė 
sostinė, jis randasi Lietuvos 
žemoj; juk J. V. Amerikos Me
tropolis—New Yorkas savo gy
ventojų tautybe butų ne ameri
koniškas, nes svetimšaliai jame 
sudaro didžiumą, vienok taip

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA 
Gaukit greitą pagelbą paimdami 

ORANGEINE MILTELIUS 
JUSU APTIEKIN1NKAS ' 

pardavinėja ir rekomenduoja 
10p orangeine o^p1UL MILTELIUS

OrąšgeiNe
(POVVDERS)

ką norit: 1) Gražią fontaninę 
2) neparastą paišeli: rašo ir už- 

1 įjv. saldainių dėžė, 4) trejanka

Vienas numeris TPAIJDUVTMIČ A Q 332 W. Broadway 
10c. Adresas: -1 Al 11.1 v lY.rl.0 So. Boston, Mass.

Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėles su lietuvių rai
dėmis ir kitokių naujenybių. Klauskite laišku, Įdedant 2c. štampą.Kalbanti komedija

Kalbančios žinios

nėra, todėl ir Vilnius nepaisant 
jo gyventojų tautybės yra Lie
tuvos Metropolis. Daleiskime 
sau, kad Vilniuje lenkai suda
rytų didžiumą, visviena jų pre
tenzijos savintis Vilnių butų

Pirmadienis, vas. 10, 1930 
nelogiškos, nes' kaip Vilniaus 
miestas taip visa Vilnija yra 
Lietuvos Kraštas.

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose

i’ĮįjJįiėi

Skausmas!
Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.

Daug kentėjimų tikrybėj nereika
lingi.

Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei
ni be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab- 
letai suteikia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę namie. Nešiok ploną skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jieš- 
kot aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras , tik nuo galvos skausmo, gerklės 
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties. Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai.

iiuiiii a s Pini iv
Aspirin yra trado žyinS Bayer Fabriko MonoaceticacidOBtcr of Sallcyllcacid

BOSCH RADIO
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Pamatykite ir išgirskite. Geras Radio, 
gražus balsas ir galima pasiekti 
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3417-21 South Halsted Street 
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.1. Krukoni'*

Mano draugų bei 
pažįstamų laiškai
Aš gaunu labai daug laiškų iš 

Lietuvos ir kitų kraštų. Laiš
kuose žmogus be jokios ten
dencijos nusako tą, ką jis ma
to ar mistiną. Iš laiškų, aš tu
riu geresnį ar kilnesnį suprati
mą apie dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje, negu iš pačių laikraš
čių, lodei kad įvairus laikraš
čiai įvairiai nušviečia tą patį 
faktą. Aš sumaniau įdomesniais 
laiškais, per “Naujienas”, dalin
tis su visuomene.

Šis, gana ilgas laiškas, rašy
tas išlavinto inteligento, kuris 
teisingai supranta dabartinę pa
dėti ir ją smulkiai nu vaizduo
ja. Jis rašo: ,

Sveikas gyvas1 Jonai! Tavo 
laišką gavau kiek senokai (IX- 
31). Tuo kartu nepasiskubinau 
Tau atsakyti. Buvo šiokių to
kių priežasčių. Mat Tavo laiš
ką gavau tuo laiku, kada musų 
krašte dar buvo pats įtempi
mas: VVoldemar atsistatydino, 
ar tikriausiai buvo pats atsta
tytas. Naujos vyriausybės žy
giai buvo neaiškus. Tuo laiku 
Juozo (reiškia Pajaujo. J. K.) 
iš Panevėžio paleidimas kaip tik 
atatiko tam įveržimo metui, kad 
mėgstantieji daug spėlioti, nu
ėjo kažin kaip toli. Buvo gan- 

.dų, kad ko gero jis gali būti 
kviestas net prie “portmanės”. 
žinoma, toks kvietimas turėjo 
gal griežčiau atrodyti taria
muoju. o ne taip visai tikru, ta
čiau žinoma tas negalėjo įvykti 
žinant tikrą padėtį ir prisime
nant tąjį “herojiškumą”, kuris 
buvo parodytas p. Kazimiero 
sukaktuvių išvakarėse. Iš kitos 
pusės’ buvo tikimasi “revanšo” 
iš įsiskaudinusio Augustino pu
sės. Ir tieji gandai esamom są
lygom turėjo 79% tikrumo. 
Minimas atsigriebimas turėjo į- 
vykti tomis pačiomis’ rankomis 
(tiksliau, — kardu), kuriomis 
buvo atlikta ir “Povy|o I” lai
kais (Jo malūnas' sudėję?) (čia 
kalbama apie Plechavičių.— J. 
K.) Daug buvo kalbama apie 
šalininkų daugumą ir pusės 
persvarą, bet Tu pats žinai kai
po buvęs Respublikos k u rėja s- 
savanoris, kaid einant “Lauko 
tarnybos statutu”, kovos lauke 
persvarą ima ne dauguma, o 
iniciatyva. Tad nepasitvirtino 
ir antroji galimybių pusė. O 
gaila! Užsispirta buvo 3—6 
mėnesiais per anksti. Tiek bu
tų palaukta ir mes butume at- 
sitkliuvę nenumatytų įvykių iš
vakarėse. Bet užuojautą ati
dėsim patogesniam laikui ir da
bar grįšiu prie laiško turinio. 
Taigi esant tokioms sąlygoms, 
kada atmosferoje buvo jaučia
ma dar kaž koks nebaigto, o 
pirmieji žygiai naujos vyriau
sybės labai neaiškus, aš tariau
si daugiau galėsiąs Tau para
šyti dalykams kiek nusistovė
jus, nes ko nors “extra” aš 
juk negalėjau parašyti. Oficia- 
lines žinias mes abu s’užinome 
tas pačias, o Jūsų krašte, gy-
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venant miestų gyvenimu, tele
grafas 2—8 dienom paskubina 

. nė kad mes sužinome iš dien
raščių. Tad aš labai nė nesi
skubinau ir kaip matai tariausi 
turįs priežasčių. O Tu dėl visų 
musų buvusių santykių, žinau 
tikriausiai, kad nepyksi.

Tad dabar kiek, jei sugebė
siu, pasistengsiu atvaizduoti 
šiek tiek musų gyvenamąjį mo
mentą. Nors kaip žinai nesu 
dailininkas, tad spalvos bus ne- 
taip ryškios, kokios turėtų būti. 
Bendrai imant, pas mumis da
bar ne politikos metai. Politika 
kaž kaip traukiasi pati neujama. 
žinoma, paėmus tam tikrus psi
chologiškus elementus tai jau 
bus bailės pažyminiai ir retkar
čiais vienur kitur tas užtinka
ma ir spaudoje. Tačiau ką da
rysi? Nėra ko veikti, ar rašy- 
biškai tariant, nėra kas veikia. 
Taigi meliodija darosi kaž kaip 
nuobodi—tad savaime darosi 
aišku kodėl nyksta ir politika
vimas. Jaunieji išauginti to
kiomis sąlygomis, kad jie rei
kalauja tik vietų, vietų (reiškia 
tarnybos valdžios įstaigose, ir 
gavimui tų vietą jie pataikau
tų ir velniui. Tai Lietuvos' jau
nosios inteligentijos tipas. —J, 
Kr.), o “senesniojo” amžiaus, po 
visų permainų ir neramumų be
veik turi džiaugtis, kad dar 
nors viepą inkaro šaka siekia 
kietąjį dugną! (Tai padėtis tų 
tarnautojų, kurie tvėrė valsty
bės aparatą 1918-1919 metais. 
Kurie iš jų gludi it pelės su
glaudę ausis, tie šiek tiek dar 
laikosi, kiti išvyti.—J. K.).

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

16098*—J. Vitkui
16100—M. Novogreckienei 
25281—S. Jazdauskuiti 
16118—J. Mikalauskui 
16126—J. Kresnickienei 
16122—V. Žukauskienei
16097—A. Andriuliene:’

16093—I. Gumlgiragiiii 
25392—A. Vaičiūnienei 
25393—J. Tamošiūnui 
25391—A. Vaičiūnienei 
25399—E. Akunienei 
25402—0. Kernagaitei 
25418—P. Petkui

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thln la a Famous Vivnni Sėt and in- 
cluden face powder, $l.u0; Rouge, 76c, 
Tlsaue Creatn $1.00, Depllatory $1.00, 
Karlai Astrlitjent $1.75. Bath Salt 1.00, 
Toflet Water >1.26, Perfume $2.76, Brll- 
Ifantlne 7f>c, Skin Whitvner 75c. Totai 
Value $12.00. Spėriai price, $1.07 for all 
ten plecee to introduee tbla line.

CHICAGOS ŽINIOS
Biznieriai sujudo dėl 
kriminalistų darbuotės

čikagos pirklybos asociacijos 
atstovai turėjo konferenciją su 
valstybės gynėju Swansonu ir 
policijos komisionieriu Russel- 
liu tikslu apkalbėti kokios prie
mones esančios reikalingos ko
vai su kriminaliais nusikalti
mais Čikagoje. ,

Sveikesni drabužiai 
tariama dėvėti

pa-

Sulaužykite mados retežius 
žalingą knservatizmą. Tebū

nie jūsų drabužiai kaip gali
ma smagesni, teikiantys kunui 
daugiau oro ir saulės “šviesos”, 
sako Dr. G. Koehler, sveika-

ir

lyties gyventojų 
truputį didesnis, 

kati moteriškosios. Skaičių 
mirčių butų buvę ga-

los komisionierio padėjėjas, 
šios savaites Sveikatos Depar
tamento biuletene.

“Iš 33,700 mirimų, buvusių 
Čikagoje laike pirmųjų 11 mė
nesių 1929 metų, 18,169 vyrų 
mirė ir tik 15,231 moterų, nors 
vyriškosios 
skaičius Ii 
ne
vyriškių
Įima sumažinti, jeigu jų dra
bužiai butų buvę sveikesni.

“Moters, kurių mados maino
si tiek kartų, kiek metuose yra 
mėnesių, gali duoti vyrams pa
moką asmeninėje higienoje. 
Nors mes juokiamės iš kai kup
rių madų, tečiau negalime 
juoktis iš moterų savaranku
mo, pasirinkti drabužius. Jų 
drabužiai leidžia Prą, leidžia 
kraujui liuosai cirkuliuoti ir 
išstato jas saulės spinduliams 
tiek, kad saulės spinduliai ei
tų joms j sveikatą”, tęsia pa
tarimą sveikatos komisionie- 
riaus padėjėjas.

“Dauguma, vyrų yra mados 
vergai, bet jie skiriasi nuo mo
terų tuo, kad suvaržo 'savo 
kimus pakinkiais, kurie uždaro 
kūną nuo geradėjingos tyro 
oro ir skaisčios saulės įtakos. 
Oras ir saulės spinduliai nie
kuomet nepadarė žalos žmo
nėms, o stoka jų visuomet bu-

“Žiemos laiku šis paprolis 
apsiraišioti galima dar patei
sinti šiek tiek, bet pavasario 
ir vasaros laiku, .kai gamta pa
sitinka mus, tokios mados, ko
kias vyrai dėvi, yra tiesiog ne
dovanotinos”, sako Dr. Koehler.

“Išrišimas drabužių proble
mos tuno drabužių firmų rim
tam nusitarime permainyti vy
rų drabužių madas pirm užei
siant pavasariui ir vasarai”, 
užbaigia Dr. Koehler.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
;Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules’V 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy-. 
kitę iš kūno nuodus. Suvikrin-i 
kitę kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”} 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .... ......................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ...................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

VIEN
193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

Išleista

$7.00
.. .50

Brooklyn, N. N.

16239 A. Vaišiu
11 1207—J. Ku ni sauskie nei 
25430—M. Du pliene i 
25-132—1). Stalmokienei 
25431—K. Bernotui 
25435 D. Marcinkevičienei 
25 136—B. Andrejonui 
25437 —D. šiulcienei 
25138—A. Bartkintei 
25440—O. Savickienei 
25442—K. Paulavičienei 
25445—V. (Lapinskienei 
25146—A. Paklovauskiui 
56732—J. Uzniui 
>6733—JVL. Gaidelienei 
16265—J. Karcckui 
16288—N. Dementienei 
1624 1—J. Zamorskiui 
16252 O. Marcinkevičienei 
16253- A. Ivinskienei 
16263—V. (Dauniui 
16257—P. Zemleckienei 
25309—D. Garbeniui 
16261—>A. Spirauskiui 
16006—K. Jankauskui 
16078—J. Lorenčiui 
25377 L. Mačiulienei 
16115—J. Anusevičiui 
16121—M. Meilučiai 
16107—iM. Pikčiunienei

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys įr šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
•ir sustabdo irritaciją ir uždėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab-^ 
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Vardus ......................... . .....

Adresas .............................

Bea Van 580-Skh Avenue, Nevv York

Apsižiurėkit, 
kad jus gau
tumėt TIKRĄ

EAU DE OUININE
išdir- i-> • -j
bamą PlliaUd

—garsiausias pasaulyj 
plaukų tonikas.

Sustabdo pleiskanas — palai
ko plaukus tankius ir stiprius. 
Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba išplčškit ši apgarsinimą 
ir prisiųskit Pinaud, Dept. M. 
220 E. 21st St., New York, 

dėl nemokamo sempelio.CREOMULSION
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tol. Kedzle 8902

8514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
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Naujienų Ekskursija
LIETUVON

l

Geg'užio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Ptrtmttti

Digestible 
as milk 

_ itselfl

New 
delight in 
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phenir 
triumph! New digestibility,' 
health ųualitics and dclicious 
ncw flavor addcd to cheesc.

In Vclveeta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for every- 
one, including the childrcn.

Vclveeta spreads, sliccs, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAPT

V/elveeta
▼ The Delicious Nevv Cheese Food

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko. ' y.
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1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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THEM DAYS ARE GONE FOREVER
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DEL ISTPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną isipio- 
mą, žaizdą ar jsibrtžimą 
su Šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zenite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

HAS 
MADE GOOD with 

mUlions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

EfKcient 
MILLIONS OF POUNDS 

USKD BY OUR GOVERNMENT

THEM ARE
GONE FOREVER?!
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NAUJA SENSACINGA KLERIKALŲ BYLA

Lietuvoje prasidėjo nauja kriminale byla prieš 
“krikščionių” Ūkininkų Sąjungų.

Prieš keletą mėnesių buvo nubausti kalėjimu Ūki
ninkų Sąjungos centro viršininkai (Dr. Draugelis, Mik
šys, Josiukai ir k.) už tai, kad jie skuto štempelius nuo 
amerikoniškų lašinių ir pardavinėjo juos kariuomenei, 
kaipo lietuviškus, aukštesnėmis kainomis ir tuo budu iš
naudojo valstybės iždą. Dabar yra teisiami Rokiškio 
Ūkininkų Sąjungos skyriaus viršininkai ir banko ve
dėjai.

Jie yra kaltinami dėl banko pinigų eikvojimo (ban
kas rezultate to subankrotavo), dėl prekių sandėlio pa
degimo ir dėl “draugiškų vekselių” ėmimo iš ūkininkų.

Kaltinamųjų suole sėdi Rokiškio klebonas, pralotas 
Labanauskas, buvęs visą laiką banko tarybos pirminin
kas; Mačiulis, buvęs banko valdybos pirmininkas; Rep
šys, irgi buvęs tūlą laiką banko valdybos pirmininkas; 
Raupys, banko knygvedys; Zingbergas, kitas banko 
knygvedys; Plevokas, banko direktorius; Ant. Trima
kas, banko direktorius; Lesevičius, “krikščioniškų” koo
peracijų Rokiškio skyriaus vedėjas; Kurkis, sudeginto 
banko sandėlio užveizda; į Braziliją pabėgęs Rimša, bu
vęs banko direktorius ir valdybos narys.

Iš bylos aprašymų, kurie eis “Naujienose”, skaity
tojai galės susipažinti su smulkmenomis tos šulerystės, 
už kurią Rokiškio katalikų šulai tapo patraukti teismo 
atsakomybėn. Čia pakaks pastebėti tik dvejetą dalykų.

Jau pirmoje bylos nagrinėjimo dienoje kaltinama
sis Kurkis prisipažino padegęs banko sandėlį ir papa
sakojo, kaip jisai tą piktadarybę atliko. Savo parody
mais Kurkis įvėlė keletą asmenų, tarp jų ir vieną kri- 
minalės policijos valdininką, Smolskį, kuris gavo kyši 
iš banko viršininkų, norėjusių paslėpti faktus apie san
dėlio sudeginimą.

Prisipažinus kaltinamajam Kurkiui, Ūkininkų Są-> 
jungos piktadarybė tampa įrodyta; teismui belieka tik
tai išaiškinti atskirų asmenų kaltę.

Kitas svarbus dalykas tai — istorija su “draugiš
kais vekseliais”. Ūkininkų Sąjungos banko viršininkai, 
pasirodo, ėmė iš ūkininkų vekselius (notas), kuomet jie 
savo įstaigą buvo taip nugyvendinę, kad nebežinojo, 
kaip išgelbėti ją nuo bankroto. Bet ir tie vekseliai ban
ko neišgelbėjo. Kai jis subankrotavo, tai iš ūkininkų, 
davusių vekselius, buvo išieškoma pinigai, ir kurie pini
gų neturėjo, tų turtas buvo parduotas iš licitacijos.

Į teismą iššaukta per 210 liudininkų, ir daugelis jų 
tai — nukentėjusieji dėl tų “draugiškų vekselių” ūki
ninkai. Iš jų parodymų paaiškėjo, kad didžiausias “ma- 
cheris” vekselių iš ūkininkų žvejojime buvo banko ta
rybos pirmininkas, pralotas Labanauskas. Jisai ir ge
ruoju prikalbinėjo ūkininkus, kad jie pasirašytų vekse
lius, ir gąsdinimais stengėsi į juos paveikti ir vartojo 
prievartą. Ir kadangi jo “dvasiškam stonui” ūkininkai 
bijojo prieštarauti, tai daugybė jų paskui atsidūrė di
džiausioje bėdoje.

Ši sensacinga byla teisiamiemsiems gerai nepasi
baigs. Ji bus dar vienas moralis smūgis Lietuvos kle
rikalizmui.

Lietuvos klerikalizmas yra supuvęs iki kaulo sme
genų. Juk ne be reikalo vienas stambiausiųjų jo šulų 
buvo pralotas Olšauskas, pasmaugęs savo meilužę! Bet 
tas klerikalizmas “krikščioniškos doros” vardu kėsinasi 
uždėti savo leteną ant Lietuvos mokyklų (kas jam žy
miam laipsnyje jau ir pavyko) ir kontroliuoti Lietuvos 
jaunuomenės auklėjimą! /

Reikia tečiaus tikėtis, kad jo galybės dienos bai
giasi.

vado Italijos Muss'olinio tipo. 
Net tie asmenys, kurie sva
jojo apie fašistinę tvarką Lie
tuvoje, kurie praktiškai buvo 
besidedą lietuviško fašizmo 
vadais, atvirai savo sumany
mo neskelbė, aiškios politinės 
programoj nemokėjo ar ne
norėjo išdirbti ir veikimo tin
kamą planą paruošai. Buvo, 
galima sakyti, ne tiek sąmo
ningas vadų organizacinis ir 
ideologinis darbas, kiek fa
šistines minties ‘Gaerungs- 
prozess’ (rūgimo, fermenta
cijos proces’as. — “N.” Red.), 
šis procesas buvo sugaišintas 
išsikristalizuoti aiškiomis for
momis, patraukti dideles ma
ses daugiausia dėl judėjimo 
vadų neaiškumo, dėl jų pačių 
vengimo viešai ir aiškiai už 
savo idealus pasisakyti ir sa
vo liniją vesti ne tiek kitų 
politinių srovių ardymo, kiek 
savo pozityvių darbų rodymo 
linkme.” 
žodžiu, Lietuvos kandidatai į 

Mussolinius' mokėjo tik ardyt 
kitas partijas, bet patys jokio 
pozityvaus darbo nesugebėjo 
dirbti. Todėl jie ir nusibankro- 
tavo.

Bet kokiu keliu ketina eiti 
dabartinė vyriausybe? Oficiozas 
apie tai, deja, kalba labai neaiš- 
dai. Jisai pareiškia:

“Dabar musų visuomenė 
Lietuvoje fašistinės tvarkos 
jau nelaukia ir jos nesitiki. 
Tiek plačiojoj visuomenėje, 
tiek valdančiuose sluoksniuo
se šiandien vyrauja įsitikini
mas. kad turi būti vykdoma 
tik naujoji (? “N.” Red.) val
stybės konstitucija, tuo tar
pu nedarant šioje srityje jo
kių naujų reformų.”
Tečiaus ir ta “naujoji kon

stitucija” nėra vykdoma! “L. 
Aidas” pažymi, kad sulig ta 
“konstitucija” turėtų būt pa
daryti prezidento ir seimo rin
kimai; bet šiems rinkimams, 
girdi, dar nėra “patogaus mo
mento”. Dar reikėsią palaukti.

Taigi net paties oficiozo pri
pažinimu dabartinė padėtis yra 
nenormališka. Senoji konstituci
ja paniekinta, naujoji ne vykina
ma... Kuo gi tai pasibaigs ?

KAIP DIKTATORIAI TVIRKI
NA SPAUDĄ

Kai Primo de Rivera buvo Is
panijos diktatorius, tai jisai, 
pasirodo, papirkinėdavo užsienių 
spaudą. Iškilo aikštėn, jogei ky
šius iš de Riveros imdavo 
didysis Franci jos dienraštis 
“Temps”. Apie tai rašo “L. ži
nios” :

“Primo de, Rivera viešai pa
reiškė, kad Ispanų vyriausy
bė laike 2 metų duodavo sub
sidiją prancūzų laikraščiui 
‘Temps’ (‘Tan’). Dabar esą 
tarp Ispanijos vyriausybės ir 
laikraščio redakcijos kilęs 
konfliktas, nes ‘Temps” pa
reikalavęs perdidelės subsi
dijos.

“Ispanų vyriausybė nega
lėjusi patenkinti laikraščio 

• reikalavimo ir tuomet ‘Temps’ 
pradėjęs ’ dėti straipsnius 
prieš Ispaniją.” 
De Rivera tuos pareiškimus 

padarė dar tuomet, kai jisai ne
buvo nuverstas,

LENKŲ DEMOKRATIJOS KO
VA SU DIKTATŪRA

LIET. OFICIOZO PAREIŠKI
MAS APIE FAŠIZMĄ

Prieš dvejetą savaičių vienas 
Amerikos laikraščio korespon
dentas pranešė telegrafu, kad 
Lietuvos valdžios laikraštis at
virai išėjo prieš fašizmų. Dabar 
gavome tą “L. Aido” numerį,

kuriame įdėtas vedamas straips
nis (editorialas) apie fašizmo 
nepasisekimą Lietuvoje.

Tenai nurodoma, kad po gruo
džio mčn. 1926 m. perversmo 
“kai kurie asmenys”’ buvo už
simoję įvesti Lietuvoje fašis
tišką italų tvarką, bet jiems ne
pavykę.

“Gyvenimo reiškiniai ta
čiau parodė”, sako oficiozas, 
“kad Lietuvoje neatsirado 
fašistiniam judėjimui tinka
mų vadų, ypač vyriausiojo

“Eltos” pranešimu Lenkijos 
demokratinių partijų blękas, 
kuris balsavo už nepasitikėjimą 
pulk. Svitalskio vyriausybei, pa
statė naujam ministerių kabine
tui sąlygas, kuriomis jisai su
tinka balsuoti už pasitikėjimą. 
Tos' sąlygos yra tokios:

“1) Konstitucijos taikymas 
be apribojimo, 2) nustatymas 
absoliutaus konstitucijos re- 
fonnos legalumo principo ir 
sustabdymas propagandos' pa
keisti konstituciją perversmo 
keliu, 3) atpalaidavimas ad
ministracijos, teismo ir ka
riuomenės nuo partinės įta
kos, 4) apsaugojimas savi
valdybių teisių, 5) nutrauki
mas represijų prieš opozici
jos spaudą, 6) nutraukimas

iždo subsidijų partijos tiks
lams, 7) atsis’akymas nuo ka- 
riuomenps ir administracijos 
naudojimo politinėms ir as
meninėms sąskaitoms vesti.” 
Naujo Lenkijos kabineto prie

šakyje stovi, kaip žinoma, p. 
Bartel, kuris nėra toks akyplč- 
ša, kaip Pilsudskio karininkai. 
Bet ar ši vyriausybė sugebės 
susitaikyti su seimu, tai paro
dys ateitis.
--------------------- 1------------------------------------------

uždaviniais, kuriuos statė jam 
prekybos komisariatas’.

Prekyba tarp sovietų ir Ame
rikos eina su dideliu pasyviu 
saldo. Kitaip sakant, Rusija 
beveik viską perka is Ameri
kos, o Amerika iš Rusijos —

traktorių ir automobilių. Dėliai 
tos priežasties pradėta “flir
tuoti” su Fordu. Didžiausia 
kliūtimi išvystyme prekybos bu
vo Fordo nusistatymas reika
lauti. kad pinigai butų tuoj su
mokami. Toks buvo jo princi-

Bolševikų Darbuotė Amerikoje

ir

(Tęsinys)
Subsidijos Amerikos 

komunistams
Reikia mokėti panaudoti

tuos milionus darbininkų, kurie 
dar nespėjo asimiliuotis Jung
tinėse Valstijose, kurių darbo 
sąlygos tebėra gana sunkios. Jie 
sudaro tinkamą dirvą musų pro
pagandai. Tačiau Amerikos ko
munistų partija iki šiol nemo
kėjo tomis progomis pasinau
doti. Negrai beveik visai nėra 
į musų judėjimą įtraukti. O 
tuo tarpu negrų klausimas Ame
rikos revoliucijoj galėtų suvai
dinti tokią pat rolę, kaip žemės 
klausimas’ kad sulošė Rusijos 
revoliucijoj. Bedarbiai nepa
naudoti tinkamame laipsny j.
“Profesionalės propagandos ly
ga” yra tiesiog bejėgė. Komin- 
ternas jau kelis kartus nurodė 
Amerikos komunistų partijai į 
jos darbo silpnumą. Mes' padi
dinome subsidiją iki $100,000 
per metus, kas yra visai nema
žai partijai, kuri priskaito vos 
kelis tūkstančius narių. Komu
nistų profesinių sąjungų inter
nacionalas, iš savo pusės, duoda 
$25,000 per metus subsidijos 
“Profesionalės propagandos ly
gai”. O tuo tarpu, kada Ame
rikos komunistų partijai tenka 
susidurti su svarbiais dienos už
daviniais (kaip. pavyzdžiui, 
Jungtinių Valstijų imperializmu 
Pietų Amerikoj), ji yra bejėgė 
surengti nors šiek tiek didesnę 
demonstraciją, o apie streiką 
protestui pareikšti nei svajoti 
netenka. ”

Maskvos agentai
Todėl Kominterno prezidiu

mas nutarė pasiųsti į Jungti
nes Valstijas du energingu 
draugu, kuriuodu vietoj vado
vaus visam darbui ir “Profesi
nės propagandos lygai”. Tai— 
vokiečiai, kad Amerikos valdžia 
negalėtų kaltinti Maskvą pro
pagandos skleidimu, jeigu kar
tais visa tai išeitų aikštėn. Jų 
vardai yra Wagner ir Neuman. 
Jus žinote, kad Amerikos ko
munistų partiją finasuoja musų 
Berlyno agentūra, bet aš jūsų 
prašau, kraštutiniame atvėjyj, 
iš Amtorgo išduoti tiem dviem 
draugam kai kurias sumas, ku
rios neprivalo vienok būti dides
nės, kaip $10,000. Tas sumas 
paskui padengs’ Berlyno preky
bos atstovybė. Aš manau, kad 
tai nesudarys didelių keblumų. 
Sumas, paimtas iš Amtorgo, ga
lima įrašyti Amtorgo preziden- 
;o sąskaitom, o vėliau, gavus 
pinigus iš Berlyno, galima vis
tą išlyginti. Juk ten stambus 
kapitalistai, įeikite į skaičių 
“keturių šimtų”—įroniškai pri
dūrė Piatnickis, — todėl pa
imti iš kasos keli tūkstančiai 
dolerių negales sudrumsti finan
sinę kontrolę. O mums 
njems proletarams’, tai 
suma”.

Militariški šnipai
Po atsilankymo pas Piatnickį 

aš kalbėjaus su sovietų milita- 
riško špionažo viršininku Berzi- 
nu. Iš jo žodžių paaiškėjo, kad 
Jungtinėse Valstijose veikia dvi 
slaptos organizacijos, kurių 
centras’ yra New Yorke. Pa
grindinis tų organizacijų užda
vinys yra išgauti techniškas ar
mijos ir laivyno paslaptis. Abie
jų tų organizacijų galva esąs 
vienas geriausių sovietų šnipų, 
vai’du Filinas (žinomas kaipo 
Semion). Jungtinėse Valstijose 
jis gyveno su lenkų pasportu 
ir yra savininkas nedidelio biu
ro, kuris supirkinėja vaistžo- 
les. Ačiū tam jis palaiko ry
šius su Amtorgu, iš kurio jis 
□orka nedidelius’ kiekius sald- 
nedžio šaknų, ir kartais tiesiai 

gali atvykti į Amtorgo biurą, 
kur jis susitinka su atvykstan-

bied- 
didelė

čiais iš Maskvos į New Yorką 
su taip vadinamo “Spotekzako” 
(Specialis kariškų užsakymų 
skyrius) atstovais.

Tie atstovai, paprastai at- 
vykstantieji su formaliais įvai
rių sovietų trustų įgaliavimais, 
pirko Jungtinėse Valstijose 
chemikalus ir techniškus' daly
kus, reikalingus sovietų kariš
kai pramonei, ir tuo pačiu lai
ku jie perduodavo Filinui mili- 
tariško špionažo viršininko nu
rodymus ir paimdavo iš jo su
rinktas informacijas, kurias 
jie pristatydavo, kam reikia, 
Maskvoj. Berzinas su panieka 
atsiliepė apie Amerikos polici
ją, sakydamas, kad išvykstan
čių iš New Yorko “Spotkekza- 
ko” atstovų valyzos niekuomet 
nėra krečiamos, ir todėl jų dar-, 
bas nėra sunkus’.

Sovietų žvalgybos agentai 
Amerikoj

Aplankiau aš ir užsienių sky
riaus viršininką Triliserą. Ge- 
Pe-U darbas Jungtinėse Vals
tijose menkai tėra išvystytas’, 
kadangi perdaug pinigų išlei
džiama politiškam špionažui. 
Ge-Pe-U labiausia sekė Amtor
go sandarbininkus. Tiems čekos 
agentams vadovauja kažkoks 
Gordon (aš nežinau, ar jis į 
New Yorką atvyko tuo vardu), 
kuris taip pat tarnauja Am- 
torge. 
kas ir 
kėjas, 
užėmė 
tą. Jis naudojasi Molotovo 
simpatijomis. Politiškam špio
nažui yra sukurta nedidelė slap
ta organizacija, kuriai vadovau
ja* latvis Alksnis, stambus Ge- 
Pe-U agentas. Amerikon jis 
atvyko su latvišku pasu (neži
nau po kokiu vardu). Palaiky
mui kontakto su ta organiza
cija buvo planuojama pasiųsti į 
Jungtines Valstijas G-Pe-U 
agentą, Dr. šeftelį, kuris turė
jo atstovauti sovietų Raudoną
jį Kryžių. Pasak Trilissero, vi
sam tam darbui Amerikoje 
Ge-PeU išleisdavo $60,000 per 
metus.

Tai stambus valdinin- 
komunistų partijos vei- 
kuris savo laiku čekoj 
labai atsakomingą vie-

visai mažai. Paprastai mano
ma, kad sovietai iš Amerikos 
vyriausia perka traktorius, au
tomobilius ir kitokias mašinas. 
Bet taip nėra. Kur kas dides
nę sumą pinigų sovietai iš
leidžia medvilnei, negu mašinų 
pirkimui. Tiesa, medvilnės pir
kimu rūpinasi specialė įstaiga 
vadinama Tekstilimportu, ku
riam tuo laiku vadovavo nepa
prastai gabus žmogus, Fušma- 
nas. Bet ir Tekstilimporto dar
bą kontroliuoja Amtorgas. Kra- 
sinas išdėstė man perspektyvas 
įvežimo į Jungtines Valstijos 
saldimedžio šaknų, maisto pro
duktų, plunksnų ir t.t. Krasinas 
jau tuo laiku numatė valiutos 
krizį ir todėl skaitė reikalingu 
padidinti eksportą į Ameriką. 
Jis skundėsi, kad jo įstaigoj yra 
įsigalėjęs biurokratizmas, kad 
prekyboj dar tebenaudojama 
grynai aziatiški budai— bando
ma prigauti pirkėją, įkišti jam 

• niekam tikusį , daiktą. Pavyz
džiui, Odesos rhaisto trustas bu
vo pradėjęs siųsti į Ameriką 
supuvusius konservus', Astra- 
chanius bandė sugedusius ikrus 
iškišti, saldimedžio šaknys at
eidavo i Ameriką su visokiu 
šlamštu sumaišytos. Tos rų- 
šies prekyba Krasiną tiesiog į- 
varydavo į desperaciją. Jis lei
do drakoniškus patvarkymus, 
kėlė bylas prasikaltusiems. Bet 
didelių rezultatų nesusilaukė.

“Flirtas” su Fordu
Paskui Krasinas pabrėžė, kad 

yra nutarta daugiau importuoti

pas, bet tuo . laiku Amtorgui 
jau buvo pasisekę gauti kredi
tą ir iš Fordo.

Atsisakė išduoti vizą
Po aplankymo Krasino aš dar 

pasilikau kelias savaites Mask
voj, o paskui išsirengiau ke
liauti į New Yorką. Vizą aš 
turėjau gauti iš Amerikos kon
sulato Rygoj. Ten mane labai 
maloniai pasitiko ir paprašė 
kreiptis į Martensą, kuris kal
bėjo rusiškai. Martens labai 
atidžiai peržiurėjo Gostorgo iš
duotą man įgaliavimą nupirkti 
Jungtinėse, Valstijose 20,000 
traktorių ir pasakė, kad jie tu
rį žinių, jog aš, kaipo stambus 
užsienių reikalų komisariato 
darbuotojas, esąs paskirtas neo
ficialiu diplomatišku atstovu 
Jungtinėms Valstijoms. Dėliai 
tos priežasties jis' man negalįs 
išduoti vizos, kadangi Jungti
nės Valstijos nenori įsileisti 
diplomatiškų Rusijos valdinin
kų.

Aš išvažiavau be nieko. Am- 
torgas pasiuntė protestą į Wa- 
shingtoną, bet valstybės’ depar
tamentas nepermainė savo nuo
sprendžio.

Greit po to įvykio su manim 
Amerikos valstybės departa
mentas atsisakė išduoti vizas 
Piatakovui ir Sokolninkovui 
(dabartiniam sovietų pasiunti
niui Anglijai), kariuodu taip 
jau buvo paskirti neoficialiais 
sovietų atstovais Jungtinėms 
Valstijoms.

J. Lapaitis

Iš Einšteino Teorijų "i

studijuot
Nuvykau

paskirti į jo vietą 
Faktinai tas klausi- 
buvo išspręstas, bot 

vis dar tebevedė pre-

PaS KiTarsiną '
Susipažinęs su “neoficialiu” 

sovietų darbu Jungtinėse Vals
tijose, aš pradėjau 
oficialį savo darbą,
pas nabašninką Krasiną, kuris 
tuo laiku ėjo prekybos komi
saro pareigas. Krasino pozici
ja jau nebebuvo labai tvirta. 
Centralinis Komitetas svarstė 
klausimą 
Ciurupą. 
mas' jau 
Krasinas
kybos komisariato reikalus.

Nei vienas bolševikų vadaš 
nedarė man tokio įspūdžio, kaip 
Krasinas. Tai buvo stambus 
valstybės darbuotojas, talentin
gas politikas, nepaprastų gabu
mų inžinierius-organizatorius. 
žmogus didelio proto, visapusiš
kai apšviestas, puikiausiai su
sipažinęs tiek su politika, tiek 
su vėliausiais’ technikos išradi
mais. Visi kiti komisarai prieš 
jį buvo nykštukai, ir to jie nie
kuomet negalėjo jam dovanoti. 
Kol gyveno Leninas, kuris la
bai vertino Krasiną, visokių 
Rudzutakovų, Kuibaševų ir ki
tų intrigos nedavė jokių rezul
tatų. Kai Leninas mirė. Kra
sino pozicija susilpnėjo ir jis 
galų gale tapo nuverstas. Prie 
Krasino nuvertimo prisdėo dar. 
ir ta aplinkybė, kad jo negalėjo 
pakęsti Stalinas. Mat, dažnai 
Krasinas kritikavo Staliną. Ir 
kritikuodavo gana aštriu tonu, 
žinoma, atsispirti Stalinas ne
pajėgdavo. Tad jis atsilygin
davo kitokiu budu.
Sovietų prekyba su Amerika

Krasinas supažindino mane 
su Amtorgo darbu ir su tais \

Atbulai atkreiptas laikas
Mes esame pratę manyti ir 

sakyti, kad kas praėjo, tas dau
giau nebegrįš. Kiekvienas musų 
pragyventas metas, kiekvienas 
menesis, kiekviena savaitė, kiek
viena diena ir valanda praėjo, 
nugrimzdo kažin kur į praeitį, 
dingo ant visados ir į musų gy
venimą niekad daugiau nebe
grįš. Kas atsitiko vakar dieną, 
kas įvyko prieš valandą laiko — 
visi tie vaizdai ir įvykiai nuėjo 
į praeitį ir niekad nebepasikar
tos. Mes nebuvome girdėję, kad 
laikas eitų atbulai, kad žmonės 
vaikščiotų atbuli, kad tam tik
ru laiku įvykę atsitikimai butų 
matomi skirtingu laiku. Einštei
no teorijose tokie dalykai nėra 
naujiena.

Garsus Franci jos astronomas, 
Camille Flammarion, pasekda
mas Einšteino teoriją, parašė 
mažą fantastišką knygą, pava
dintą “Lumen”. ši knyga vaiz
duoja 1864 metais mirusio žmo
gaus sielą. Šioji siela lėkė tie
siai į dangų, kuris buvo žvaigž
dės Capella planetoje, Auriga 
žvaigždyne. Minties greitumu 
nulėkusi į dangų, jinai randa 
dangaus gyventojus su virš- 
gamtiškomis akimis tėmijant 
kruvinus 1793 metų Francijos 
revoliucijos vaizdus. Su dideliu 
įdomumu dangaus gyventojai 
tėmijo, kaip toji revoliucija 
baigsis. Atkeliavusiam nuo že
mės į dangų svečiui tas įvykis 
buvo labai sena istorija, bet 
dangaus gyventojams' tatai bu
vo dabartinio momento įvykiai, 
nes Capella žvaigždė yra tiek 
toli nuo žemės, kad šviesa turi 
lėkti 72 metu. Dangaus gyven
tojai žemės įvykių negalėjo ma
tyti pirmiau iki šviesa jiems 
nespSjo tų vaizdų pristatyti. 
Dangaus gyventojai tuo budu 
matė tuos įvykius, kurie ant 
žemės atsitiko 72 metai atgal. 
Reikia žinoti, kad regėjimas 
neina pirmiau už šviesą. Toli 
nuo musų įvykstantieji įvykiai 
negali būti matomi pirmiau iki 
šviesa nespėja tų vaizdų pri
statyti musų regėjimo sistemai. 
Regėjimas todėl neina nei pir-

miau, nei paskiau, bet kartu su 
šviesos judėjimu.

Flammariono vaizduojamoji 
siela pasijuto galinti valdyti lai
ką kaip jai patinka. Jeigu ji sa
vo kelionėje į dangų sustodavo, 
tai įvykiai ant žemės ėjo nor
maliu ir priprastu budu. Jei ji 
panorėjo keliauti kartu su švie
sa, tai jai išrodė, kad ant že
mės nėra jokių įvykių, jokių 
permainų, jokio judėjimo. Le
kiant kartu su šviesa, šviesa 
nespėja pristatyti tų permainų 
ir pasikeitimų, kurie dedasi ant 
žemės. Keliautojas todėl nuolat 
mato tą patį reginį. Sielai išro
do, kad bėgantis traukiniai sto
vi vietoje, kad oru skrendantis 
paukščiai nejudomi kabo ore, 
kad laikrodžiai visiškai nesisu
ka. Kuomet siela užsimano lėkti 
greičiau u£ šviesą, tai jinai vi
sus žemės įvykius, visą judėji
mą mato vykstant atbulai. Ke
liaudama greičiau už šviesą, ji
nai pasiekia toliau ir toliau tuos 
šviesos nešamus vaizdus, kurie 
atsitiko praeity. Flammarionas 
sielos vaizdus iš Francijos revo
liucijos aprašo taip:

“Kuomet aš pažinau Waterloo 
lauką, pirmiausia aš pamačiau 
vienur ir kitur ant žemės išmė
tytų keletas užmuštų žmonių 
lavonų. Už jų aš mačiau atbu
lai atjojant Napoleoną ir laikant 
arklį už vadžių. Po to aš ma
čiau tuos mirusius kareivius 
urnai atgyjant ir atsistojant ant 
kojų. Tuo pačiu laiku atgijo ne
gyvi arkliai ir ant balnų sušoko 
jų raiteliai. Taip greit, kaip tų 
kareivių prisikėlė apie du ar 
trys tūkstančiai, jie urnai su
stojo į eiles. Dvi šių armijų su 
įniršimu ėmė muštis. Francijos 
armijos vidury aš pamačiau sa
vo kareiviais apsuptą imperato
rių. Imperiškoji sargyba tuoj 
prisikėlė! Dienos pabaigoj nė 
vieno žmogaus nebuvo užmušto, 
nė vieno sužeisto; net nė vienos 
uniformos nesudraskyta. Du 
šimtai tūkstančių lavonų prisi
kėlė ir numaršavo iš mūšio lau
ko pilniausioj tvarkoj, šio keis
to mūšio rezultate ne Napoleo
nas nuveiktas, bet atbulai: jis 
sugrąžintas ant sosto!”
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Nuteistas mirti elekt
ros kedėje

Teisėjas Otto Kerner nutei
sė Augustą Fogel (27 m.) mir
ti elektros kedėje. Laikas mir
ti paskirta 18 dieną balandžio. 
Fogel pušovė selsmaną vardu 
Lyle Perrenoud praėjusių me
tų spalių mėn. 12 d.

Fogel teisme prisipažino esąs 
kaltas. Tuo jis tikėjosi susi- 
mylejimo — būtent kalėjimo 
bausmės iki gyvos galvos. Mat, 
teismų praktikoje esama taip, 
kad prisipažinusiam kaltu bau
smė sumažinama. Bet Fogelio 
prisipažinimas neišgelbėjo.

Sulaikyta banko pre
zidentas

Peoples State Bank (prie 
Madison ir 17th avė., May- 
wood) uždaryta biznio peržiū
rėjimui. Padėtas priežiūrai ban
ko prezidentas Elmer P. Lang- 
guth. Sakoma, kad Langguth 
prisipažino, jogci jis išeikvo
jęs banko pinigų. Gandai eina, 
kad išeikvojęs apie $50,000. 
Knygų patikrinimas parodys 
tikrą dalykų padėt j.

Banke 16 bonku 
snapso

Phillips State Bank and 
Trust Company turėjo nusamd- 
žiusi baksą p-nia Imogene Ro
mus, kurią užmušė jos vyras, 
George Bernus, Cincinnati but- 
legerių karalius. George Ro
mus buvo išteisintas.

Bet už baksą pasiliko nemo
kėta renčia. Taigi nemokant 
rendos daugiau kaip metus lai
ko baksas tapo atidarytas ir 
jame rąstą 16 bonkų viskės 
20 metų senumo. Teismas pa
vedė tą snapsą daboti Jack 
Rubensui, visuomenės fondų 

administratoriui.

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

> W. ■ ■ ■■■■■■■ II I

Kokia vieta yra geriausia 
atlankyti, kai turite laiko, kad 
atlankymas nekaštuotų daug ir 
kad jis butų naudingas? Ko
kia vieta Čikagoje gali būti 
įdomiausia jūsų sūnums ir 
dukterims mokyklos amžiaus?

Atsakymas lengvas: Fieldo 
muzejus gamtos istorijos. Nes 
čia, galima sakyti, sudėta viso 
pasaulio pavyzdžiai — praei
ties ir dabarties — su paaiš
kinimais, su nurodymais.

Fieldo muzejus gamtos isto
rijos yra atdaras kasdien to
kiomis valandomis: lapkričio, 
gruodžio ir sausio mėnesiais 
nuo 9 valandos ryto iki 4:30 
vai. po pietų; vasario, kovo, 
balandžio ir spalių mėnesiais 
nuo 9 vai. ryto iki 5 valandos 
po pietų; gegužės, birželio, lie
pos, rugpiličio ir rugsėjo mė
nesiais nuo 9 vai. ryto iki 6 
valandai po pietų.

Ke t v i r t a dieni a is, šeš t a die
niais ir sekmadieniais įžanga 
visiems veltui; kitomis dieno
mis suaugusieji turi mokėti 25 
centus: bet jaunuomenė (ber
naičiai ir mergaitės) leidžiama 
muzejun veltui kiekvieną die
ną. Studentai ir mokytojai uni
versitetų, kolegijų, institutų 
airba kitokių mokyklų Įleidžia
ma be mokesties kiekvieną die
ną, kai jie parodo savo liudy- 
mus.

Muzejus laiko knygyną, tu
rinti 92,000 tomus. Knygynu 
galima naudotis muzejuje vi
somis dienomis, išskiriant sek
madienius.

Trečiadieni, vasario 12, bus 
rodoma vaikams paveikslai iš 
gyvenimo buvusio prezidento 
Lincolno ir aiškinama jie. Pa
veikslai bus rodoma du kar
tu. Prasidės 10 ir 11 valandą 
iryto. Su vaikais gali ir tėvai 
atsilankyti. Įžanga veltui.

Chicago Civic Chorai 
Socie ty

Čikagoje yra Chicago Civic 
Chorai Society. Draugijos pre
zidentas — Harry C. Huxhold, 
o generalis di rėk toris — Am- 
brise Wyrick. Draugijos bu
veinė randasi kambariuose K

Liaudies Simfonijos 
Orkestrą

Liaudies Simfonijos Orkes
trą, vadovaujama P. Marinus 
Paulseno, duos rūpestingai pri
ruošta koncertą sekmadienį, 
vasario 16 dieną, $tcven*s 
Eighth Street Theatre, 741 So. 
Wąbaslį avenue.

Be pačios simfonijos orkes- 
tros, programą pildys šie so
listai: Mae Willems, soprano; 
Virginia I. Knapp, pianistė; 
Alice Guernsey, smuikininkė.

•Programas prasidės 2:45 va
landą po pietų.

Kalbaman programai! įeina 
kuriniai Weiberio, Wagnerio, 
Schumanno, Čaikovskio, St.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

. CHICAGOJ
Sis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, Šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanksta ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai________

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musu patarnavimai 
laidotuve.se ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Ekspliozijoj sužeista 4 
žmonės

Keturi vyrai sužeista eksplio
zijoj kilusioje Y. M. C. A. sta
tomam naujame trobesy prie 
Chicago avenue ir Dearborn 
st. Manoma, kad ekspliozija ki
lusi dėl susirinkusio iškastoje 
duobėje gazo. Sužeisti yra dar
bininkai dirbusieji prie trobe
sio statybos*

Darė prastai užsibaigė
Mrs. Dorothy Bovc (25 me

tų, gyv. 432 Loomis st.) pri
sipažino nušovusi Pasųuale 
Calabrese, italioną, jo namuo
se 1010 So. Sangamon st., lai
ke parės. Iš karto moteris aiš
kino, kad ji nušovusi italijoną 
lodei, kad mėginęs užpulti ją. 
Vėliau prisipažino, kad tarp 
jos ir nušauto vyro buvę gili
ntų <4el piniįjy. Moteris areš
tuota.

Ar merginos dirba, kad 
nusipirkti pauderio?

72-74, Congress viešbutyje.
Draugijos tikslas yra ugdy

ti chorų dainavimą visose dai
navimo šakose, nes manoma, 
kad daugelis jaus malonumo 
imdami dalyvumą dainavime 
patys, o ne tik klausydami ki
tų dainavimo.

Draugijos vedėjų pareiški
me nurodoma, kad kas metai 
Suvienytose Valstijose išleid
žiama milionai dolerių dainų 
pamokoms. Didžiuma tų žmo
nių, kurie sumoka šiuos pini
gus už dainų pamokas, nie
kuomet neturės progos pasiro
dyti kaip solistai. O tuo tar
pu, daugiau ar mažiau išsi
mokinę, turėdami daugiau ar 
mažiau gabumo dainuoti, mė
tantys dainas gali rasti pasi
tenkinimo ir pritaikymo savo 
balso tokioje draugijoje, kaip 
Chicago Civic Chorai Society.

Draugijos vedėjai kviečia j 
savo tarpą besimokinančius 
dainuoti, o taipgi tuos, kurie 
ar kmios jau dainuoja, ir no
ri dainuoti. Vedėjai pareiškia, 

kad kalbamoji draugija ne
santi muzikos mokykla, bet 
esanti draugija chorų dainavi
mui vystyti.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, im

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

A. f A.
KASPARAS TAMOŠAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 6 diena U:30 valandų iš ryto, 
1930 m., sulaukęs 39 metų amžiaus, 
gimęs Dramantu kaime, Šiaulių pa
rapijos ir apskričio, i Ameriką at
važiavo 1905 metai.1!, išgyveno Ame
rikoj 25 metus. Paliko dideliame 
nuliudime seserj Palioniją černaus- 
kienę, brolį Franciškų, kuris šiuo 
laiku nežinome kur randasi.

A. a. Kasparas tano palaidotas 
Chicagoj Tautiškose kapinėse, vasa
rio 8 d., š. m.

Nuliudusi lieka,
Palionija černuuskienė, 

1026 E. 11 Avc., Cedar Rapids, Iowa

JURGIS GULBINAS

Saenso, Halvorseno.
Biletų kainos visiems priei

namos — nuo $1.50 iki 50c 
ypatai. Išgirsti gerą muziką 
prieinamesne kaina tiesiog 
sunku.

Graboriai
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvise visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3108 S. Halsted St.

Chicago, I1L
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 28rd PI. 

Chicago. III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

—O-------

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas -
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue /
CHICAGO. ILL.

—O-----
IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

CICERO. ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K YRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Akių Gydytojai
Tel. Viętory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

iii Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 16 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589 
-------o——-

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei
praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytoj ai

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswk'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5117 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel.j Boulevard 6913

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 Street

Rez. 6600 South Artesi&n Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phono Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedelioi nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virginia 0086 

Bes. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dieną. Namų ofisas North Side 

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1428

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti 
-------O----- 1

-------O------
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.
---------O---------

----- o—--
A. K, Rutkauskas, M.D.

4442 South Western Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118
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

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

CHICAGO. ILL.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčio
mis nuo I) v. rvte iki 8:30 vai. vak.

Phone' Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M„ 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East lll-th Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įv&irųs gydytojai

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

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

Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph t. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedeliais ir Ketvergail 
8 iki 8 v. v. Utarninkaia ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v. 
-------- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų, se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 ild Ita
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Nedėliomii 

ir šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1819
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakaro

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Ix}avitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro,
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

Ne retai galima išgirsti iš- 
reiškiamą minti, kad merginos 
dirba ofisuose ir fabrikuose, 
idant užsidirbti pinigų pra
šmatnumams — gražesniems 
suknioms, batukams, milteliams 
veidą miltuoti, etc. Dr. Don D. 
Leschohier nurodo, kad pilnai 
50 nuošimčių visų darbininkių 
merginų atiduodą visą savo už
darbį šeimynos užlaikymui. Iš 
kitų 50 nuošimčių, dauguma 
moka tėvams savo dalį už val
gi ir kambarį, Taigi ne pra
šmatnumams įsigyti, bet palai
kyti savo šeimynų gyvenimo 
normas pakankamoj aukštu
moje dirba dauguma Amerikos 
darbininkių. O reikia pasaky

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Kosulys jus visai nevargins šių 
žiemą, jeigu jus turėsite po ranka 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Ar jus kosulys pasidaro nuo šalčio, 
įdegtu bronchinių vamzdžių, gerkles 
kutenimo, kvaršinančių naktiniu ko
sulių, ar nuolatinio nervinio kruna- 
vimo, kiekviena doza Foley’s Honey 
and Tar Compound savo gydymąją 
balzamine raminančia vertę perduoda 
tiesioginiai įdegtam paviršiui ir su
teikia tuojautine pagelbą. Maloniai 
glosto gerkle, šildo ir ramina, priim
tinas jautriausiems viduriams. Ne
turi opiatų ar chloroformo. Užaki
mas ir veikmingas kaip dėl vaikų, 
taip ir dėl suaugusiu. Reikalaukit 
Foley’s Honey and Tar Compound 
Parsiduvinėja visur.

ti, kad jų uždarbiai.
Ii, yra labai menki.

palygin- GARS1NKITĖS
NAUJIENOSE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 7 d., 1930, 5 vai. iš
ryto, sulaukęs 46 metus am
žiaus. Pąėjo iš Lietuvos iš 
Tauragės ap„ Kaltinėnų para
pijos. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Ona, po tėvais 
Šaltaitė, du sūnūs — Joną ir 
Antaną, dvi dukteris — Bro- 
nislavą ir Emilija ir marčią ir 
sūnų auklėtini Donald. Lietu
voj paliko motiną ir broli Jo
ną. o Amerikoj pusbrolį Joną 
Mišeiki ir puseseres Barborą 
šaltienę ir Oną Kairienę ir 
švogerius. Kūnas pašarvotas 
randasi Wabeno, Wis.

Laidotuves įvyks panedėly, 
vasario 10 d., 10 vai. iš ryto 
iš šv. Ambroziejaus bažnyčios 
bus nulydėtas i Šv. Marijos 
kapines, Rhinelander, Wisc.

Visi a. a. Jurgio Gulbino 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliudime liekame,
Moteris, Sūnus, Dukterys 
ir Gimines.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dcl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėlionūs nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Įvairus Gydytojai .
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. P. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street

Cor. WashiiiKloti arui Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2078

Namu Tel, Hyde Vark 3395

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v. I
4608 South Ashland Avenue I

Netoli 46th St. Chicago, HL

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie '8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaJ 
vakare,. Nedėl. jiuo JO iki 12 v, diena

Phone Midwaj 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lovai, Office: 1900 So. Union Ava 

Tel. Roosevelt Si 10
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

laidotuve.se


NAUJIENOS, Chicago, 111.
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Lietuvių vaikams 
kintamieji paveik

slai Ramovoj
Lietuvos Ne pri kl au somy bčs 

sukaktuvėms paminėti, ateinan
tį šeštadienį, vasario 15, “Nau
jienos” suteiks Chicagos lietu
viu vaikams, berniukams ir 
mergaitėms, tokią pat malonią 
ir naudingą pramogą, kaip kad 
per praeitas Kalėdas, būtent, 
nemokamus krutumus' paveiks
lus gražiajame RAMOVA Teat
re, Halsted ir 35 st.

Šį kartą vaikai turės progos Į 
pamatyti > taipjau Įdomią pa
veikslu ir iš Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo.

Paveikslai lietuviu vaikams 
bus rodomi Ramo va Teatre vi
dudienį, nuo 11 vai. prieš piet.

Musų dienrašty apie tai bus 
dar pranešta plačiau.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Aįivaikščioji- 

mas Auditorijoj

Tą pati šeštadieni, vasario 15, 
vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj įvyks iškilmingas Lie
tuvos Nepriklausomybės Su
kaktuvių Apvaikščiojimas. Be 
žymių oratorių kalbų, bus taip 
pat gražus dainų ir muzikos 
programas.

“Naujienų” Bendro
vės susirinkimas

šeštadienį buvo išsiuntinėtas 
laiškas visiems “Naujienų” 
Bendrovės dalininkams, kuris 
skamba taip:
Gerb. Tamsta:

šiuo turiu garbės' pakviesti 
Tamsią į visuotiną Naujienų 
Bendrovės susirinkimą, kuris į- 
vyks šių metų vasario mėn. 22 
dieną, 7 vai. vakaro, Universal 
Club kambariuose, ant antrų 
lubų, 814 W. 33rd St., Chicago, 
III. Jame bus patiekta metinė 
Bendrovės atskaita ir bus’ iš
rinkta nauja Direkcija.

Jei Tamsta negalėtum atvyk
ti į susirinkimą, tai meldžiu į- 
galiot kitą pasitikimą asmenį 
vietoje savęs, išpildant pridėta 
prie šio laiško įgaliavimo 
(proxy) blanką. Įgaliavimas 
privalo būt atsiųstas į Naujienų 
ofisą ne vėliau kaip už 48 va
landų prieš susirinkimą, kad 
Bendrovės Sekretorius galėtų 
jį patikrinti.

Su pagarba
NAUJIENŲ BENDROVĖ

Nora Gugis, Sekretorius. 
Chicago, III.

Mastauskas kandi
datuosiąs į teisėjus

Adv. Frank Mast (Mastaus
kas), kuris dabar turi proku
roro padėjėjo, Assistant State’s 
Attorney, vietą, kandidatuo
siąs ateinančiuose' rinkimuose 
į Municipal Court teisėjus. Jo 
kąndidaturą nutarė statyti re- 
publikonų Deneen frakcijos va
dai.

Skelbimai Naujienose 
yra naudingos, 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

šiandie Vilniaus Va
davimo K-to susi

rinkimas
šiandie vakare, Lietuviu A u-

ditorijoj, įvyksta labai svarbus 
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
susirinkimas. Visi K-.to nariai 

i ir draugijų atstovai prašomi 
'-■būtinai dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra reikalinga at
gaivinti komiteto veikimą ir 
nustatyti jo darbuotę visiems 
metams, taipgi reikalinga yra 
išrinkti naują valdybą. Toli
mesnė Komiteto darbuotė pri
klauso nuo jus pačiu ir kiek
vienas užinteresuotas Vilniaus 

! lietuvių ‘ veikimo rėmimu, yra 
kviečiamas dalyvauti šiame su
sirinkime. — B.

Lietuvos Konsulato 
pranešimas

Lietuves Universitetas, Hu
manitarinių Mokslų Fakulte
tas, steigia prie Fakulteto ang
lų skyriaus biblioteką. Šiuo 
reikalu Universitetas kreipėsi 
Konsulatan prašydamas para
ginti atskirus piliečius bei į- 
staigas kurie turėtų atliekamų 
knygų jas paaukoti Universi
tetui.

Todėl šiuomi prašome visus 
piliečius, kurie turi nereikalin
gų jiems knygų jas prisiųsti 
šiam Konsulatui.

Pageidaujamas tiktai gauti 
anglų rašytojų kuriniai — dra
ma, romanas eilėraščiai ir li
teratūros kritika.
Lietuvos Konsulatas Chicagoje, 

608 So. Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

L. Gaižaitė, 
Konsulato Sekretoris.

Bridgeport
Lietuvis patekęs bėdon

“Naujienoms” pranešė tokią 
žinią:

Praėjusios savaitės pabaigė- 
j e, Halsted gatvėje, prie 33- 
čios, žmogus sustabdęs savo au
tą ir išlipęs ką ten pataisyti.

Tuo tarpu kitas autas, bėg
damas pro šalį, užkliudęs žmo
gų, kuris triūsęs i apie savo au
ta. >

Užgavęs žmogų autas nuva
žiavęs nesustojęs. Bet pastebė
jęs įvykį trečias automobilistas 
pasivijęs nubėgusį autą. Jisai 
užsirašė to auto numerį. Vė
liau gi padavęs numerį poli
cijai.

Policija, sakoma, sulig pa- 
duotu numeriu susekusi, kad 
pabėgęs automobilis priklausęs 
p. Truskauskui. Policija suėmu
si Truskauską ir padėjusi po 
$12,000 kaucija.

North Side
laidotuvės A. Gricienės

Penktadienį, vasario 7, bu
vo laidotuvės Anelės Gricienės, 
kuri mirė miesto ligoninėje va
sario 4 d. Gricienė buvo lais
vų pažiūrų, tai ir laidotuvės 
buvo be bažnytinių rūkymų.

Apie 2 valandą po pietų su
sirinko skaitlingas būrys ly
dėtojų. Kūnas palaidota Lie
tuviškose Tautiškose kapinėse. 
Velionė prigulėjo prie keleto 
lietuviškų draugijų, taipgi ir 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos, 
kuri daugiau patarnavo palai
dojimui savo narės, suteikda
ma gražią kvietką ir grabo ne* 
šėjus.

Mašiną parūpino graborius 
Lulevičius, kuris taipgi yra 

I Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savi tarpinės Pašalpos narys.

Northsidietis.

Bridgeportas
.Juodą brolį suėmė

Praėjusi penktadienį, vasa
rio 7 d., lenko barbernėn, prie 
Morgan ir 31 gatvės įėjo juo
das brolis. Tuo laiku barber- 
nėje buvo tik barberio drau
gas, o pats barberys nuėjo i 
butą j: :ie barbernės.

Barbens pažiurėjo per du
ris ir pamatė, kad juodas bro
lis jau “darbuojasi”, nes jo, 
barberio, draugas laiko aukš

liai iškėlęs rankas.
Ba beris pasigavo revolverį 

ir išbėgo gatvėn, čia, savo lai
mei, pamatė policininką. Ilgai 
nelaukdami policininkas ir bar
bens pasiskubino atgal į bar- 
bernę.

Tavorščių juodas brolis su
imta ir nugabenta į Loomis 
gatvės policijos stotį.

Bridgeportietis.

Klaidos Pataisymas
“Naujienų” No. 23, vasario 

8 d., įsiskverbė klaida aprašy
me antrašte “Komisarai apga
vikų rolėje”. Ten buvo pasa
kyta, kad komisarų sorkės įvy
kusios sausio 8 d., o turėjo 
būti — vasario 5 dieną. Ir 
vietoje' P. Kalvaitis turėjo bū
ti — A. Kalvaitis, Lietuvos 
konsulas.

Pasaulio Vergas.

Lietuvių bylos 
teismuose

Caroline Zebrauskie prieš 
Joseph Zebrauskie, bylos No. 
BĮ95415, Circuit crt., divorsas.

J. Walteraitis prieš Petcr 
Walteraitis, bylos No. BĮ95456, 
Circuit crt.

George Pilafas prieš S. Mit- 
chell, bylos No. B195472, Cir
cuit crt., byla dėl $2418.50.

MADOS.

3141. Nepaprasta elegantiška suknelė. Galima siūdinti iš bile šilki
nės arba kitokios lengvos materijos. Apsiuvimui ir kaspinams vartok 
aksomą, pritaikintą prie materijos. Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 

So. Halsted St., Chicago, III.

George Stathakis prieš Al- 
bert Cerney, bylos No. 195497, 
Circuit crt., byla dėl $20,000.

Mary Bradchulis prieš An- 
ton S. Bradchulis, .bylos No. 
BĮ95526, Circuit crt., divorsas.

Jetnnie Macihernis ir kiti 
prieš Anton ir Auna VVarnec- 
ki, A. N. Masulis ir kitus, by
los No. B195562, Circuit crt.

PRANEŠIMAI
Vilniaus Vadavimo Komiteto ne

paprastas susirinkimas įvyks pirma
dieny, vasario 10 d., 7:30 v. vak.. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted St. Bus renkama nauja valdy
ba, taipjau yra daug kitų labai 
svarbiu reikalu. Todėl nariai ir 
draugijų atstovai prašomi būtinai 
dalyvauti. — Valdyba.

Pirmyn Choras dainų pamokos lai
kyti persikėle i naujų miesto sve
taine. 1632 Hancock St. Pamokos 

j ir toliau bus laikomos kas antra
dienis nuo 7:30 iki 10 v. v. Visi 
choristai susirinkite laiku, taipgi 
kurie mylite dainas, kviečiame pri
sidėti prie choro. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus antradieni, .vasario 11 d., Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547. North 
Leaviit St. Nariai malonėkite su
sirinkti laiku. — Saikus.

Birutes Choro vyrų praktika 
Įvyksta panedėlio vakare, Gage 
Park svetainėj. Vyrai bukite.

— Valdyba.

Dramatiško Ratelio repeticijos 
“Užburti Turtai” įvyks pirmadieny, 
vasario 10 d., 7:30 vai. vak., Nau
jienų name. — Režisierius.

Lietuvos Dukterų Draugijos mė
nesinis susirinkimas turėti! būti 
sekmadieny, vakario 9 d., 1 vai. po 
pietų, bet dėl negavimo svetainės 
tai dienai, susirinkimas liko atidė
tas ligi 15 d. vasario, 7 vai. vakaro, 

' toj pačioj svetainėj, prie Halsted ir 
30 gt. Narės malonėkite laiku pri
būti, nes turim naujų ir svarbių 
reikalų svarstymui.

Sekr. Anelė Dudoniene.

I
 Ne kosėk! >4
Gaukit gmitą pagolbą nuo II 
tų skaudžių, draskančių ASv 
kosulių. Sustabdykit fiol- (M 
dinantl kutenimų bu iVįfl 
Severa’u Coiurh Balsam. IMI 
Motinų ir vaikų tavo- /fll 
ritas per 50 metų.

Jūsų aptieklninkaB \wM 
turi Jų. Dviejų dy- IM 
Užlų, 25c ir oOc. IBM

j Vartoklt Severa’8 Cold

' Tablets
jgEVERĄ’sjlJ

COįjGH BALSAM
------ --------- *-4—----------------

------------------- ■■ "..V".'!'/ ... .',.4 ;

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, UI.
čiaidedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No\..................

Mieros ......  ..... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
į -fiMMgR-- „i.ii nr „TrriV;

Daktarai neliepia tan
kiai valgyti

Jeigu jus perdaug valgote, ypač 
jeigu jus valgote tankiai, tarp val
giu, jus užkraunate perdaug didelę 
našta ant savo motoro., kuris palai
ko jūsų gyvybę. Jo veikimas pa
sidarys lėtesnis ir jis išsidėvės 
prieš laiką.

Nuosaikumas, sako mokslininkai, 
turi būti kiekvieno obalsis. Dau
giau nuosaikumo valdyme ir daugiau 
nuosaikumo fiziniame darbe.

Tik nepersivalgydami ir nepersi- 
dirbdami, su tankiu poilsiu ir užtek
tinai miego atsigavimui, sako moks
lininkai, mes galime tikėtis gyventi 
tiek metu, kiek mes pajėgiame.

Jeigu jus lošiate nerdaug golfo, 
ar per smarkiai lošiate tenisą, arba 
persidirbate bizny ar atletikoje, jus 
tiek pat nusidędąįe sveikatos įstaty
mams. •

Bukite nuosaikus. Bukite nuosai
kus visame kame, net ir rūkyme. 
Bet kada jūsų ak^s yra didesnis, ne
gu jūsų pilvas, tai kodėl nesiekti 
Lucky Strike, ir tuo išvengti persi
valgymo?

Phone Virgin i a 20 54

JOSEPH VILIMAS
/Va m u o t a t y m o ■ 

e KONTRAKTORIUS '4
t .j o b So, Kockweil StL Chicago, Iii.

O

SpecialiMtaa gydyme chronišką ir saują li
rą. Jei kiti negalfijo jumis išgydyti, ateilan 
kykit pas mano. Mano pilnas itegzaminavl- 
mas atidengs jusą tikra ilga ir jei at apsi
ausiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino liegzamlnavlmo—kas jums yr*.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
oietu, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvtn kj 1 po pietų.
-------O—<—

■

GRAŽUS 4 KAMBARIŲ 
FLATAI 

$20 iki $25 
MAUDYNES’ — ELEKTRA 

Gera transportacija 
Agentas 1823 S. Halsted St., 

arba saukite 
ROOSEVELT 8229

CLASSIFIED ADS.
I .......   nu i

Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
. Mokykla

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

CHICAGO. ILL-

Business Service
Biznio

PATENTAI, copyrighte — Išradimai vi
sokios rųšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswlck 7187

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261

A.B.C. UPHOLSTERING
3500 N. Clark St.

Vėliausio išradimo niekad nesu- 
puolantis diržai padaro rakandų ap
mušimą geriau išrodančiu negu nau
ją. Mes sudedam naujus diržus ir 
surišam sprendžinas. Mieste, prie
miesčiuose, arba šapoj. Visas dar
bas garantuotas.

Tel. Buckingham 3770

______ _ Pirmadienis, vas. 10, 1930

CLASSIFIED ADS.
Business Service

Biznio Patarnavimas 

10% PIGIAU UZ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
biie kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial
________ Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių
J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Road

arti Western Avė.
' Tel. Grovehill 1038

, • -------o-------

------- O-------
Paskolos suteikiamai

i vien* diena
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičicm ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

PASKOLINSIM0nuo $50 iki $300 
už 2* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2281 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous
Įvairus_________ _

BRIDGEPORT ’ 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiak&s. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymu naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po piet^.

F. Selemonavicius
504 W. 88rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale

BLACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1829.

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 Šmotą kandžią neliečiamas seklyčios 
setas $55.00.

7 Šmotą rieSuto valgomojo kambaria se
tas $57.00.

5 Šmotą ąžuolinis Dinetto setas $17.50.
5 Šmotą miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreseris, skrynia, springsai, matra- 
sae — $60.00.

Kaurai 0x12 $23.50.
AtsiSaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 West Lake St.

Radios
RADIOS Už PUSĘ KAINOS
Majestic, 8 tubu, Dynamic, gra

žus kabinetas, vertės $167.50, tiktai 
$79.00, su tūbomis.

Steinite, 8 tūbų. Dynamic Speake- 
ris, gražus Cabinetas, vertės $150, 
už $69.00, su tūbomis, su viskuo.

Brandies, 8 tūbų, Dynamic, vertės 
$150, už $60.00, su tūbomis.

Richleu. 9 tūbų, Dynamic Speake- 
ris už $79.00.

Galite pirkti ir ant lengvų išmo
kėjimu.

REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted St.

RADIO visas elektrikinis setas, 
vertės $149, vartotas tik vieną sa
vaitę, parduosiu už $50. 1723 So. 
Ashland Avė., 1 augštas.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už virėją turiu 
35 mėty patyrimą. Esu dirbęs prie 
restoranų visą savo gyvenimą. Jei
gu kam reikalingas toks 
atsišaukite: .3618 Lowe Avė

žmogus,, garažas. 
. 2 lubos I likusieji

front.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė; geroj vietoj; moderniški fixtu- 
riai; 2 kambariai. Kartu su namu 
6 kambariu flatas, 2 karų garažas, 
karštu vandeniu Šildomas. 2450 \V. 
59 St.

PARDAVIMUI bučemė ir gro
sernė, geras išdirbtas biznis. Ne
brangiai. 246 S. 13th Avė., Mayvood, 
Illinois.

- — o-------
PROGA TAPTI GERO BIZNIO 

SAVININKU
Svarbi priežastis vęrčia savinin

ką skubiai parduoti pelningą ir per 
ilgus metus išdirbtą bizni '“Hard- 
ware store”. Biznis randasi di
džiausioje lietuvių amrvventoj apie- 
linkėj, — Chicago. Taipgi priim
sime į mainus nedideli namą.

K. J. MAČIUKAS, 
2436 W. 59th St.. 
Tel. Prospect 3140 

- O------

-------O------
RESTORANAS ant pardavimo; 

geras biznis, priešais strytkarių li
nijos. Ilgas lysas, pigi remia; už 
pirmą pasiūlymą. Savininkas pasi
traukia iš biznio. 2559 W. 39 St. Tel. 
Virginia 1694.

PARDAVIMUI ar mainymui bu- 
černė ir grosernė, geras biznis. 
Mainysiu ant mažo namo ar loto. 
Tel. Roosevelt 4738.

Farms For Sale

WISCONSINO FARMA
Mes turime pardavimui 180 akrų 

farmą; randasi geriausiame farmų 
distrikte visoj valstijoj; prie valsti
jos vieškelio; 3 mylios į didoką 
miestą; netoli Milwaųkee; namai ir 
barnes. įrengta dėl pieninės farmos; 
galima nupirkti už mažiau pinigų, 
negu kainavo triobos. Jeigu jus 
įdomaujates kuo nors pirmos kle- 
sos, štai jūsų proga.

/ M. H. DETRICK.
Room 916, 140 S. Dearborn St., 

Tel. Central 5013

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas įmokėjimas. 

Visos jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokią norėsite bungalow ar flatų 
narna, už mažą jmokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kenvood St., • 
Palatine, 111.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

N. E. KAMPAS 59 ir Į1AY STS.
50 pėdų gatvekariu linijos kam

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta i du Storus (vienas išrenduo- 
tas dėl grosernes ir bučemes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
barnė užpakaly, 2 karų garažas iš 
šono. (Galima išrenduoti visą vietą 
už žemą rendą), Parduosiu ar mainy
siu už tiktai $15,000. Išmokėjimais.

ROSEN,
5938 S. Halsted St..

Tel. Normai 3676

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
automobilio, 266x120 sklypą žemės 
su mišku, prie Lake Michigan, arti 
Michigan City. Gera vieta dėl re- 
zorto. Joe Normant. 2642 W. 23 St.

3332 S. 59th Court
Naujos murinės bungalow. $8,300. 

Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir paruninam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455

IŠ PRIEŽASTIES mirties turiu 
parduoti savo naują gražų namą, 
kuriame dar niekas negyveno. Pri
imsiu $100 už mano dali. Didelis 
bargenas.

JOHN BUDRICK,
6927 S. Damen Avė., 1 fl., 

Atsišaukite tarp 3 ir 8 vai. vak.

PARDAVIMUI dviejų flatų mūri
nis namas, 3 metų senumo, už kai
ną bungalow. Viskas yra ištaisyta. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
$3,200 equity. Atsišaukite vakarais 
adresu. 8946 S. Artesian Avė.

Iš PRIEŽASTIES kad delei ligos 
turiu apleisti miestą, parsiduoda la
bai pigiai kampas 1034 West 69 St., 
dviejų augštų mūrinis namas, garu 
šildomas. Delicatessen.

Kaina $16,000.

PARDAVIMUI 2 flatų namas ir 
Kaina $7,500. Cash $1,500, 
mėnesiniais išmokėjimais.

2827 S. 48th Ct., Cicero.


