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Rūbų Siuvėjų Streikas 
New Yorke Baigtas

Sutartys tarp moterų rūbų siuvėjų unijos 
vadų ir fabrikininkų pasirašytos pa
lankiomis darbininkams sąlygomis

NEW YOBKAS, vas. 13. — 
Didelis moterų rūbų siuvėjų 
streikas, kuris per pusantros 
savaitės buvo sustabdęs pra
monę, ir kuriame dalyvavo dau
giau kaip 35 tūkstančiai tos 
pramonės darbininkų, oficia
liai tapo pabaigtas.

Vėlai vakar vakarą tarp In
ternational Ladies Garment 
VVorkers unijos vadų, atsto
vaujančių siuvėjams, ir siuvy
klų savininkų atstovų tapo pa
sirašytos sutartys palankiomis 
darbininkams sąlygomis.

Taikos derybose tarp samdy
tojų ir darbininkų tarpininka
vo New Yorko valstijos vice- 
gubematorius Lehman.

Susekė konspirato- Besiedovskis mano, 
rių prieš Rubio cent- kad carininkų vadą 
rą esant Teksuose pagrobusi “čeką”

Suimti dokumentai rodą, kad 
sąmokslo Meksikos preziden
tą nužudyt galva esąs Vas- 
concelos

MEKSIKOS MIESTĄ S t vas. 
13. — Pasirodo, lacT sąmokslo 
nužudyti Meksikos prezidentą 
Rubio centras yra San Anto- 
nio mieste, Texase, Jungtinėse 
Valstybėse.

Gautomis žiniomis, Arnui f o 
Floreso, prezidentą šovusiojo 
Danielio Floreso brolio, na-1 
muose policija suėmė doku- j 
mentų, parodančių, jogei Flo-į 
resų šeima siekė nužudyti Ru
bio pagal gautas iš vasconcc- 
listų Texaso mieste instrukci
jas. Floreso namuose buvo su
imta taipjau pralaimėjusio rin
kimus buvusio kandidato j 
prezidentus Vasconeeloso revo
liucinių atsišaukimų, matomai 
atsiųstų iš San Antonio.

Aviacijos instruktorius 
užsimušė, mokinys 

sužeistas
Tl’I^A, Okla., vas. 13. — 

Vietos aerodrome jų aeroplanui 
susikūlus, užsimušė aviacijos 
instruktorius P. Carąway. Jo 
mokinys, John Tobin, pavojin
gai užsigavo.

Projektuoja skristi iš 
Ispanijos j New Yorką

PARYŽIUS, vas. 13. — Pra
neša, kad lakūnai Ramono Lot- 
ii, Rene Lefevre ir Jean Asso- 
lant, žinomi jau Atlanto skri- 
dikai, ketina ateinantį pavasa
rį skristi iš Sevilijos, Ispanijoj, 
į New Yorka. ____ ___ _

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

Debesiuota; šalčiau; viduti
niai vakarų ir žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 290 ir 350 F.

šiandie saulė teka 6:48, lei
džiasi 5:20. Mėnuo teka 6:47 
vakaro.

Taxi streiko riaušės 
East Liberty, Pa.;

daug sužalotų
PITTSBURGH, Pa., ves. 13. 

— lEast Liberty šiandie įvyko 
aštrių riaušių tarp streikuojan
čių taxi šoferių simpatizuoto- 
jų ir streiklaužių.

Kautynėse, kuriose dalyvavo
tūkstančiai žmonių, daug bu
vo sužalotų svaidomais plytga
liais, akmenimis ir buteliais.

Riaušininkams išsklaidyti po
licija pavartojo ašarines bom
bas. Keletas policininkų taip
jau buvo sužeisti.

Pasak buvusio sovietų diplo
mato, panašių žygių čekos 
agentai užsieny esą ne kar
tą padarę

PARYŽIUS, vas. 13. — G. 
Besiedovskis, buvęs sovietų 
atstovybės Paryžiuje patarė
jas, pasikalbėjime su Chicagos 
Daily News korespondentu, pa
sakė, kad jis manąs, jogei ru
sų carininkų vadą Paryžiuje, 
generolą Kutepovą, galėję pa
grobti čekos agentai.

Besiedovskis pareiškę, kad 
jis tikrai nežinąs ir netvirti
nąs, kad čekos agentai tatai 
padarę, bet žinąs, kad tokių 
atsitikimų yra buvę. Taip, pa- 
vyzcfžiui, atsitikę su vienu Bra- 
silovu, sovietų čekos viršila, 
kuris buvęs Maskvos atsiųstas 
slaptai tarnybai į Paryžių kaip 
“Estijos pilietis”, su Estijos 
pasportu, išduotu prasimanyto 
Viktoro Kappo vardu. Pary
žiuje Kapp ėmęs gembleriau- 
ti, dėl to gavęs iš Maskvos įsa
kymą grįžti namo. Kapp atsi
sakęs grįžti. Bet jis vis tiek 
dabar esąs Maskvoj — kalė
jime. Paryžiuje jis buvęs kitų 
čekos agentų pagrobtas, slap
ta išdangintas j Maskvą ir į- 
kištas į Lubiankų kalėjimą de
šimčiai metų.

Del to jis, Besiedovskis, ma
nąs, kad čekos agentai galė
ję pagrobti ir carininkų vadą 
Kutepovą, idant atsikeršytų^
joju už bombą, kuri prieš dve
jetą metų buvo tariamai cari-
ninku mesta į čekos trobesį 
Maskvoj.

Sovietai nori $25,000,- 
vidaus paskatos —

MASKVA, vas. 13. — So- 
vietų vyriausybė nutarė pa
skelbti naują $2.5,000,000 vi- 
(iaus paskolą iš 9 nuoš. Pasko
los terminas — 10 metų, pra
dedant nuo šių metų vasario 1 
dienos.

Naujas stiklo fabrikas
—

KAUNAS. — Šančiuose bu
vusioj Vižanskio lentpiuvės 
vietoj pastatytas naujas Tu- 
bino stiklo fabrikas. Fabrikas 
šiomis dienomis pradeda veik
ti.

Senatas patvirtino Hu* 
gheso paskyrimą aukš

čiausiu teisėju
VVASHINGTONAS, vas. 13. 

— Jungtinių Valstybių sena
tas šiandie patvirtino paskyri
mą Ch'STleso E. Hugheso vy
riausiu Aukščiausio teismo tei
sėju.

Prieš jo paskyrimą senate 
buvo kilus stipri opozicija.

Rygos policija suėmė 
kominterno ukaza 

£ 

latvių komunistams
Komunistų atstovai seime dėl 

to bandė padalyti skandalą; 
bus atiduoti j teismo rankas

RYGA, vas. 13. — Komunis
tų atstovai Latvijos seime, ku
rie praeitais rinkimais pateko 
j seifną po svetima — kairių
jų socialistų — firma, vakar 
bandė padaryti skandalą, kai 
vidaus reikalų ministeris Lai
mins stojo ginti policijos el
gesį, būtent padarymą kratos 
viename pakiete, kuriame, sa
ko, buvę komunistų interna
cionalo Latvių sekcijos in
strukcijos vietos komunistams, 
kad jie energingiau kovotų esa-> 
mai Latvijos valdžiai nugriau
ti. Jiems taipjau esą įsakoma 
reikalauti, kad Latvijos vy
riausybė legalizuotų komunis
tų partiją ir leistų jai revo- 
iuci jos- darbą dirbti.

Policijos suimti dokumentai 
esą pasirašyti kpmisaro Stuč- 
cos, žinomo kaip “Rygos sker
diko,” dėl to kadį savo vieš
patavimo laiku Rygoje, 1919 
metais, jis įsakė sušaudyti 4,- 
000 žmonių. Stučka, sako, pa
tariąs komunistų atstovams 
kelti skandalus seime ir pri
žadąs komunistų /partijai di
desnes finansinės paramos at
einančiais rinkimais.

Ministeris Laimins painfor
mavo seimą, kad tie dokumen
tai .tapę perduoti valstybės gy
nėjui ir kad komunistai busią 
atiduoti į teismo rankas.

Lenky seimas trečiuoju 
skaitymu priėmė 

biudžetą
VARŠUVA, vas. 13. — Len- 

kų seimas trečiuoju skaitymu 
priėmė biudžetą 1930 iždo me
tams. Biudžete numatoma 3,- 
5801/2 milijono zlotų pajamų 
ir 2,9471/2 milijono zlotų iš
laidų.

Klaipėdos mieste stei- 
igamas fabrikas

KLAIPĖDA. — Tenka patir
ti, kad įsisteigęs Klaipėdoj ry
žių fabrikas, (pinnas tos rų- 
šies fabrikas Lietuvoj) pradės 
veikti jau šio mėnesio pabai
goj. Neapdirbti ryžiai bus at
vežami iš Indijos ir tam fabri
ke, arba, tiksliau, malūne jie 
bus apdirbami ir rųšiuojami. 
Manoma, kad naujas fabrikas 
galės apdirbti kasdien apie 300 
centn. ryžių ir 40,000 centn. 
per metus. Tas skaičius visai 
atitiks tą ryžių skaičių, kurį 
suvartoja visa Lietuva. Klai
pėdos fabrikas gamins ryžius 
vien Lietuvos reikalams. Prie 
naujo fabriko dirbs apie ke- 
liasdešimts darbininkų.

Dvi mergaitės sudegė
MIDDLESBORO, Ky.. vas. 

13. — Dvi vietos farmerio Tur- 
nerio dukterys, viena jų ligo
nis, žuvo gaisre, kuris praeitą 
naktį sunaikino jų gyvenamus 
namus.

(Pacific Atlantic Fhotol

Windsor, Ont. — Arthur La- 
framboise, kanadietis, kurį pa
šovė Amerikos sausųjų agentai.

J. V. National bankų 
resursai siekia 28 

bilionus
WASHINGTONAS, vas. 13. 

— Iždo kontrolieriaus Pole 
pranešimu, praeito gruodžio 31 
dieną Jungtinių Valstybių l^a- 
cionalinių bankų resursai ben
drai siekė $28,882,483,0(10 (dau
giau kaip 28 bilijonus 882 mi
lijonus dolerių).

Depozitų tuose bankuose bu
vo viso $22,773,493,000.

Sprogimas apdraskė 
mokyklą, sužalojo 

50 vaikų
______________________ l

NEW YOBKAS, vas. 13. — 
Smarkus sprogimas, įvykęs vie
nuose negyvenamuose namuo
se, sudraskė trobesį ir apardė 
skersai gatvę viešąją mokyklą 
ties Bergen S t. ir Schenectady 
Avė., Brooklyne. Visi priešaki
nės mokyklos pusės langai bu
vo išnešti.

Sprogimo ^ metu mokykloje 
buvo apie 2,000 mokinių, ir 
daugiau kaip penkiasdešimt jų 
buvo skaudžiau ir lengviau su
žaloti. Du vaikai sužaloti pa
vojingai.

Sprogimo priežastis kol kas 
nežinoma. Griuvėsiuose namų, 
kuriuos sprogimas įvyko, po
licija rado slaptą degtinės va
ryklą, bet ji jau kurį laiką ne
bebuvus vartojama.

Sprogimas jachtoj; in? 
žinierius užmuštas

MIAMI, Fla., vas. 13.—New 
Yorko kapitalisto Franko H. 
Goodyearo jachtoj šiandie įvy
ko sprogimas. Inžinierius W. 
N. Corbin buvo užmuštas, o 
keturi kiti įgulos žmonės su
žaloti. Jachta skaudžiai nuken
tėjo.

Mariavitams duota 
z miško

KAUNAS. — Statomai Klau- 
gių km. Sakių apskr. mariavi- 
ty bažnyčiai atleista už 2500 
lt. miško. Tos bažnyčios reika
lais rūpinsis kun. A. Tulaba.

Pražudė biržoj milijoną 
dolerii); nusižudė

DUBUQUE, Iowa, vas. 13. 
—r- Vakar čia. nusišovė W. H. 
Day, Central Lumber and Coal 
kompanijos pirmininkas. Sako, 
kad jis nusižudęs dėl nepasi
sekimų biržoj,, kur jis pražu
dęs visą milioną dolerių.

28 asmenys užmušti 
įvykus sprogimai so

vietų javų malūne
ROSTOVAS, TIES DONU, 

Sovietų Rusija, vas. 13.—Ofi
cialiu pranešimu, sprogimo, ku
ris praeitą pirmadienį įvyko čia 
valdžios javų malūne, dvide
šimt astuoni asmenys buvo už
mušti, o šešiolika pavojingai 
sužaloti.

Jaunos rusų šokėjos 
verkdamos grįžta į 

sovietų rojų
Paragavusios buržujiško gyve

nimo Amerikoje, purtosi, kad 
reikia vėl grįžti į komuniz
mo skurdą

RYGA, vas. 13. — Trylika 
mergaičių, amžiaus nuo 17 iki 
20 metų, patinusiomis, nuo aša
rų akimis vakar vakarą trau
kiniu išvyko iš čia į Lenin
gradą, trumpą laiką paragavu
sios buržujiško gyvenimo Jung
tinėse Valstybėse. Mergaitės 
yra gastroliavusios Jungtinėse 
Valstybėse Irmos Duncan šo
kėjų trupės nariai. Jos lankė
si ir Chicagoj.

Prieš metus laiko Miss Dun
can iš 66 mergaičių klasės pa
sirinko trylika našlaičių, kilu
sių iš darbininkų, ir gavo so
vietų valdžios leidimą pagas- 
troliuoti Amerikoje. Atvyku
sios į Ameriką, mergaitės rado 
visai kitokį, negu sovietijos ro- 
jujei; gyvenimą. Jos galėjo čia 
žmoliiškai, ir ko tik norėda
mos, pavalgyti; jos ratfo di
džiulių krautuvių, pilnų gra
žiausių daiktų, kurių galėjo 
gauti, nereikalaudamos valan
dų valandas stovėti eilėj ir ro
dyti kortas, kad esi profsoju- 
zo ar kooperatyvo narys.

Pabuvojusios užsieniuose, 
mergaitės visai ėmė nebekęsti 
rusų komunistinio rojaus ir, 
pasak vienos jų, geriau ište
kėtų už eskimoso, kad tik ne
bereikėtų grįžti į Rusiją. Jos 
draugės ’ gyvai jai pritarė.

Parduodama už 2,445,- 
990 litų miško

KAUNAS. — Sausio 21 ir 
22 d. miškų d-tas pasiskelbė 
parduosiąs statų mišką. Viso 
bus statoma į varžytynes 213,- 
698 k t m. už 2,445,990 lt. Esą 
šiemet daugiau status miškas 
nebus parduodamas.

Laivyno vyriausybė už
sakė 9 karo aeroplanus

WA’SH1NGTONAS, vas. 13. 
— Laivyno departamentas už
sisakė New Yorko Curtis Air- 
plane and Motor kompanijoj 
devynis karo aeroplanus, kurie 
bendrai pareis $117,562.

Paliko 2,000,000 litų 
turto

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis miręs džiova Italijoj fa
brikantas Zivas paliko virš 
dviejų milijonų lt. turto.

Nauja lentpjūvė
KAUNAS___ Šančiuose Ep-

elšteinas ir Šeras steigia ant 
Nemuno kranto naują lentpjū
vę. Mašinos jau atvežtos ir bai
giama įrengti.

Gaisras Princetone
PRINCETON, Ind., vas. 13. 

— Gaisras šiandie sunaikino 
čia tris krautuves. Nuostoliai 
siekia apie $50,000.

Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

(Tęsinys)
ROKIŠKIS, sausio 22. [“L. 

Aidas”]. — Rimša davęs ky
šį kriminal. policijos valdinin
kui.

Kurkis teismui vakar pareiš
kė, po sandėlio sudeginimo 
pats matęs Rimšą drauge su 
kriminal. policijos valdininku 
p. Smolskiu kažką paslapčiom 
tariantis Rokiškio geležinkelio 
stoty. Iš kitų girdėjęs, kad jie
du ir gėrę tenai. Vėliau ten pat 
stoty Rimšai mokęs Kurkį, kaip 
ir prieš padegant sandėlį bu
vo įkalbinęs, prisiimti gaisro 
priežastį sau ir teisintis, kad 
per Kurkio neatsargumą tas 
gaisras kilęs. Rimša padrąsi
nęs kartu Kurki nesibijoti kri
minalinės policijos, nes, girdi, 
Rimša davęs Smolskiui pus
antro tkustančio litų kyšį.

Dabar Kurkis naujai nurodė, 
kiek kurių prekių butą sandė

ly gaisro metu?
Kiek, girdi, apytikriai atsi

menąs, Kurkis dabar teismui 
papasakojo ir net iš savo są
rašo paskaitė visai kitus pre
kių kiekius, negu kad tardo
mas sakė. Dabar nurodė maž
daug tik trečdalį to, ką buvo 
anksčiau nurodęs. Seniau ne
teisingai nurodęs, girdi, todėl, 
kad privertę jį anonimiais laiš
kais. Būtent, po savaitės, san
deliui sudegus, Kurkis gavęs 
keletą anonimių laiškų, ragi
nančių jį kaip tik tiek ir to
kių prekių sąkyti buvus gais
ro metu sudegusiam sandėly, 
kiek Kurkis kvočiamas ir pa
sakė. Iš tų anonimių laiškų 
buvę rašytų Rimšos ranka ir 
po vieną laišką buvę, rodos, 
girdi, rašytų Gordono ir tei
siamojo Zingbergo ranka, bent, 
esą, panašių į šiųdviejų brai
žą. Buvę ' laiškų ir visai nepa
žįstamo braižo.

I

Šitas visas Kurkio prisipa
žinimas teismui padarė nepa
prastą sensaciją rokiškėnams. 
Paveikė, rodos, nemažai ir kai 
kuriuos kitus teisiamuosius ir 
jų apgynėjus.

Po priesaikos .pašalinus iš 
teismų sales liudininkus, po 
pietų prisirinko pilna didelė 
salė šiaip publikos. Net gale
rijoj žmonių buvo. Esą, joks 
filmas į š|į kinoteatrą niek’d 
tiek publikos nesutraukia...

Na, ir tikrai Rokiškis per 
•šią bylą kažkaip šventadieniš

v ............................. ....

kai arba bent turgiškai atrodo. 
Didelis judėjimas mieste, ypač 
gatvėje, kur teismas posėdžiau
ja, ir perpildyti visi trys vie
tos viešbučiai. Vien prokura
tūros pašauktų liudininkų skai
čiaus atžvilgiu, tiesą pasakius, 
tai bus ir visoj Lietuvoj pir
ma tokia grandiozine byla.

Liudindnikus tepradės klau
syti rytoj. Jų apklausinėjimas 
paskirstytas iki sekmadienio. 
Pora liudininkų nutarta pakar
totinu raginimu pašaukti pir
madieniui. Vadinasi, šią savai
tę ši byla tikrai nepasibaigs.

Teismo pirmininkas paskel
bė, kad teismo posėdis prasi
dėsiąs kasdien griežtai punk- 
tuališkai 9 vai. rytą. O baig
tis kasdien turės iki 6 vai. va
karo, nes — 6 vai. kas vakarą 
toje pat salėje prasideda kino 
seansas.

Šioje byloje nukentėję ūki
ninkai, pašaukti dabar liudi
ninkais, labai džiaugiasi, kad 
ši byla buvo iškelta ir paga
liau dabar sprendžiama.

Liet. Ūkininkų s-gos Rokiš
kio smulkaus kredito banko 
byloj vakar iš pat ryto teis
mas pavedė ekspertams p. šla
peliu!, p. Jurgiui Bielunui ir 
p. Mandelštamui (paskutinysis 
iš Panevėžio) patikrinti banko 
knygas čia pat teisme ir atsa
kyti j labai ilgą sąrašą klau
simų, prie kurių'-keletą klau
simų pridėjo dar ir teisiamų
jų apgynėjai.

Pris. advok. p. Nargelavičius 
patiekė teismui dvejetą origi
nalų dokumentų jo ginamajam 
Mačiuliui pateisinti. Teismas 
prijungė tuos dokumentus prie 
bylos.

Klausinėtas dar buvo užva
ikai' prisipažinęs te/isiamasis 
Kurkis. Jis tarp kitko papasa
kojo, kad iš banko sandėlio 
prekyba buvus varoma daugiau
sia stambiomis prekių partijo
mis — ištisais vagonais. Tuo 
budu paaiškėjo, kad ir tas ūki
ninkų s-gos bankas iš tikrųjų 
yra buvęs ne smulkaus kredi
to, kaip kad vadinosi, bet ga
na stambios prekybos bankas.

Toliau per visą dieną va
kar buvo klausiami šioje by
loje nukentėję draugiškus 
vekselius bankui davę liudinin
kai. Jų vakar apklausta 62, 
vadinasi, jau apie puse visų 
nukentėjusių liudininkų.

(Toliaus bus)



NAUJIENOS, Chicago, III

DVYLIKA METŲ

po atostogų išvažiuojant įduoti.
Tu turi išsiilgėtą laisvę, de-

kazokų nagaikos ir žandarų bi
zūnus veržeisi į Vilnių, Didįjį 
Seimą savo valiai pareikšti ir 
laisvei nepajudinamus pamatus 
patiesti!

Jei tu visa tai dabar turi, aš 
džiaugiuosi drauge su tavim; jei

Vasario šešioliktą vėl minėsi-1 mėguotą sūnų į “iškalai”, pats 
me, nors tai dar neseną, bet duonos, silkės ir pupų užsikan- 
visų švenčiausią šventę, —Lie- dęs, kad tik šuneliui dešros, ra- 
tuvos nepriklausomybės sukak- gaišio, džiovinto sūrio sutaisius, 
tuves.

Išskiriant musų sumaskolėj il
sius brolius, visi ki'ti tai tikrai i mokratinę tvarką, seimą...? Bet 
minės tas sukaktuves, apvaikš- juk tu pats 1905 metais pro 
čiodami jas sulig savo suprati
mo ir išgalių. Vieni pasigėrės 
pažanga ir pasiguos dėl atsili
kimo, kiti išgers toastus už vy
riausybę. kariuomenę, treti pa
simels už “tėvą Šventąjį”, ga
lop bus ir tokių, kurie siųs te
legramų “tautos vadams”, kad i tu dejuoji, aš pasilieku su ta- 
“nereikia seimo”. Tai bus šven- vim, nežiūrint kaip tatai nepa- 
timas sulig kiekvieno suprati-' tiktų oficiališkiems' atstovams

! ir pirštuotiems cenzoriams. Ta
vo šventė yra mano šventė li
tavo valia yra mano darbo die
na. Tegul musų sudėtas džiau
gsmas bus dvigubas džiaugs
mas, ir pasidalintas skausmas 
bus per pus mažesnis...

mo arba visiško nesupratimo.
Bet vieną dalyką, ir, mano su

pratimu, svarbiausi j į, tai dau
gelis tikrai pamirš, — tai tą 
patį kamieną, iš kurio visa ki
ta auga,—plačią lietu v iii liaudį, 
ir jai pasveikinti, mielas Re
daktoriau, atskleisk savo laik
raščio lapus!

Kiekvienus nepriklausomybės 
naujus metus sulaukę, apskait- 
liuojame ką per pereitus metus 
atsiekę, ką prasiekę, ir lyg ne
turtingų jaunavedžių porele 
džiaugiamės kiekvienu naujai į- 
sigytų menkniekiu ir blizgučiu 
ir kremtamės' dėl bile neapgal
votai išleisto skatiko.

Pasidžiaugiame (koncesijas 
užmiršę) savo ;

šiemet ypatingi, metai.
Tolima, mažytė šalele, 

100,000 gyventojų sala, Islan
dija, bet taip jau sena kaip Lie
tuva, kaikada Baltų ir Aisčių 
gadynėj buvusi Lietuvių gimi
nės artima kaimynė, šiemet 
švenčia 1000 metų savo seimo 
sukaktuves!

Toli. Atlantiko vandenyno 
geležinkeliais, šiaurėj, akmens kalnų pašlaitc- 

vandemtiekiais, tiltais, miestelių se piisimetusi, iš žuvų ii avių 
elektra; smagu, kad Kaunas au- ■ bemintanti, bet. visą tūkstantį 
ga, kariuomenė pašerta, valdi-' metll laisva >r demokratiška 

pasipuošę ir daugumoj 'tautelė, šiandien Amerikoj pla-

vos

iš dviejų žmonių, o žiūrėk, 
šiandien virš pusantro miliardo! 
Ir ne kiekybėj svarba, bet ko
kybėj.

Dar tik vos dvylikos metų 
kūdikis, jau keliomis ligomis 
persirgusi. Dažnai maži vaikai 
“kirminų” įgauna. Bet Lietu
vos kūdikis turi sveiką paveldė
jimą; ir paeina iš ąžuolinės’ pri
gimties protėvių.

Kas kad kitos jaunos, viena
metės kaimynės, Latvija, Esti
ja,' Suomija pralenkė Lietuvą 
keliems metams. Jos mat nesir
go tomis vaikiškomis’ ligomis..

Kad lietuvių liaudis turi pa
veldėjusi sveiką imunitetą, tai 
parodo ne tik jos netolima pra
eitis, bet visa istorija. Pasi
skaitykite svetimų istorikų, jei 
saviems ne visi pasitiki!

Dešimčius tūkstančių metų 
siekia musų giminės praeitis, 
kiek sieks ateitis? žmonijos 
veislė ant žemės turi daugiau
sia 1,000.000 metų praeitį, o at
eitis spėjama, geriems i>orai bi
lijonų metų. Aprokuokite Lie
tuvos amžių!

Vadai gimė, mirė, tu pasili
kai, lietuvių liaudie, ir gimdei 
sau naujus vadus, pati juos pa
sistatydama ir iškeldama jei 
geri, ir numesdama jei netikę. 
Iš tavęs, gyvybės versmė, augo 
ir lapojo didi tautos praeitis; 
savy tu neši ir ateitį. Pasitikėk 
savim, 
ir pati 
kėjo!

ir kenčia; ne kurs ją myli už 
gerą algą, ir šiltą vietą, bet kurs 
nesiderėdamas dėl sąlygų eina 
jai į talką, laisvės ir nepriklau
somybės', susipratimo ir vieny
bės gilinti.

Tad musų dvylikti nepriklau
somybės metai drąsiai gali būti 
musų tikėjimo ir vilties metai, 
ir Juos apvaikščiodami visose 
žemes kamuolio dalyse galime į 
ateitį su pasitikėjimu žiūrėti. 
Nepriklausomybė duoda tautai 
tvirčiausi pamatą savo pačių 
pajėgas bandyti ir patiems mo
kintis,

Mokslas ir patirtis neša ap- 
švieta-susipratimą, susiprati
mas tiesą; tiesa laisvę, laisvė 
veda į kultūrą, kultūra į mei
lę, o meilė bus tas ryšys, kurs 
sujungs į vieną, kūną ne tik 
piktos valios išskaidytą pačios 
Lietuvos liaudį, bet ir Vilnių 
su lietuviško kraujo apylinkė
mis ir Amerikos kontinentuose 
išsiblaškiusios viengenčius, ir 
Afrikoj, Azijoj, Australijoj nu
klydusius pavienius laimės ieš
kotojus.—J. Pr—kus.

Chicagos Žinios
Čikagos finansų 

pakrikimas
lietuvi pilksermėgi, nes 
Prigimtis tavim pasiti-

š Romos įsakė savo 
vyskupams, kad

ninkai 
atsitikimų lietuviškai kalba (ru
siškai dabar tik keikiama,. o 
lenkiškai šunes ujama); musų 
patriotišką širdį kutena paradai, 
ceremonijalai, uniformos, savi 
ponai juoduose frakuose ir bal
tose pirštinaitėse (atsimenate 
čarneckį..) ir savos ponios be
veik jau panašios (iš dresių) į 
bet kokios šalies aristokrates'. 
Nepuikiame ir lietuviško i vais- 
vynio; tai tikrai žadanti gerą 
ateitį (sakysim, vyno pramoni
ninkams) industrijos šaka! 
Smagu, kad visa tai dabar yra 
rava, net iškabos ir etiketės (la- 
bels) visur užrašyta visiems 
prigimta kalba (degtukai “Vul
kanas”. taboka “Lakūnas”, kar- 
čiama “smuklė”).

Kuo gi tu, kaimicti-pilkaser- 
mūgi ir kaimiete.-margaskare 
džiaugiesi? Taip, tu šiandien 
gali laisvai ir garsiai, iš visos 
krutinės, kalbėtis savo kalba. 
Bet juk tu tą kalbą 'šiaudinėj 
pastogėj išnešiojai, kada ponai 
ir kunigai lenkiškai tave bekei-

Tavo kūdikiai dabar lietuviš
ką mokykla lanko. Bet juk iš 
lictuviko elementoriaus “su dis- 
cipulka” pasislėpusi mokino 
“slebizavoti”> ne kas kitas kaip 
tu pati mote-sengalvėle, kada 
svetimi žandarai aplinkui uosti
nėjo... \ j

Tu turi savo laikraščius, 
spaudą, knygas, bet juk tu pats 
dar nepersenai vilkai šventąją 
kontrabandą per rubežių, kada 
maskoliai per bažnyčias garsi
no, kad kiekvienas knygnešis 
užkluptas bebėgant bus nušau
tas. o gyvas pagautas bus iš
siųstas į Sibirą....

Tu gali šiandien savo kalba 
giedoti, melstis, verkti visose 
savo bažnyčiose, bet juk tu pats 
dar nepersenai ta kalba tylomis 
giedojai, meldeisi ir verkei, ka
da bažnyčiose iš sakyklų lenkiš
kai tave klebonas barė už kiek
vieną sudejavimą prieš pono 
rykštės kirčius...

Tu šiandien turi nepriklauso
mybę, bot juk tu pats jos ilgesį 
išnešiojai per daugiau kaip tris 
šimtus metų, karts nuo karto 
sukildamas i? skaudžiai bau
džiamas už pasikėsinimus nu
versti keleriopą svetimą jungą;

. čiau žinoma kaip bet kuri vi- 
, d utinio didumo Europos vals- 
, tybė. Jau 702 amerikiečiai už

siregistravo Islandijos seimo ju- 
biliejun važiuoti; apie ją pilna 
periodine spauda, jos fjordų, 

, geizerių ir snieguotų kalnų pa
veikslais marginama laikraščių 
iliustruoti priedai.
keliama auka $55,000 Islandijos 
universitetui pagerinti. Smagu 

„tokią naujieną girdėti apie toli
mąją Lietuvos pažįstamąją, bu
vusią kaimynę.

Lietuva turi šiemet net tris 
šventes: 500 metų savo buvu
sios galybės ir didžiojo vado 
sukaktuves; 12 metų savo ne
priklausomybės atgavimo, ir... 3 
metų diktatūros!,, žinoma, apie 
tą paskutinį “jubiliejų” tolimie
ji islandiečiai nieko nesupras, 
jei jiems ir kažkaip aiškintume, 
tad geriau juo ir nesigirs'ime. 
Bet Lietuvos istorija, pergyve
nimai, praeitis po to, 
kai islandiečiai (buvę Skan
dinavai) 
tolima 
įvairesni.
mytologijos karžygius į Eddas 
surašė, tai, Lietuva savo didvy
rius piliakalniais apkasė; vie
ni įkvėpimą sėmė iš savo* tautos 
eposo-biblijos, kiti iš senkapių; 
vieni išliko laisvi, kiti prisikė
lė į laisvę, šiandien vėl abeji 
ant kojų, ir laikas butų skersai 
Atlantiko vieni kitiems ištiesti 
rankas. Senai besimatę!

Septyni šimtai ir du ameri
kiečiai, o ligi birželio mėnesio, 
be abejo, bus' ir daugiau, žada 
Islandiją aplankę pratęsti ke
lionę ilgesniam laikui Europai 
lankyti. Ar jie žino, kad Lie
tuva ir gi švenčia 500 metų ju
biliejų..? Benki šimtai metų nuo 
tūkstančio metų nedaug kuo 
skirias. Bet Islandija pradeda 
savo amžių nuo 800 metų po 
Kristaus, o Lietuva nuo istori
jai nebežinomų gadynių yra 
gintaro krantų saugotoja, apgy
nusi Europą nuo Mongolų, Tos 
torių, Gunų, Kryžuočių ir kjtų 
invazijų. Kas žiu, ar daug 
Amerikiečių rengias į Lietuvą 
Užsukti..? Spauda nieko nesako. 
Beje, Amerikiečiai vyksta tik 
demokratijos ir seimo kraštų 
lankyti...

Amerikoj

išsikėlė j savo 
salą. nepalyginamai

Jei Islandija savo

Pa pa 
valdininkams 
Lietuvos vaikučiams į mokyklų 
vėl įvestų kryžių ir rykštę (rod 
of correction...),— jėzuitų sim
bolius, išmestus XVIII šimtme
tyje. Kūdikiuose Arionų rasės 
kraujas užvirė! Streikuoja vai
kai gimnazijose, ir valstybė su
sirūpino, pamačius inkvizitorių 
į lietuvišką mokyklą įsimetus; 
bando savo globa užstoti.

Barzdoti ir su tonuoti vyrai 
lašinius skuta, kareivėliams iš
skirtas parduoda, sau litus (kem
ša, jaunų mergaičių dorybių 
mokintojas savo vieną meilužę 
pasmaugia; krikščioniškiausios 
sąjungos lyderiai duris užstoję 
liepia tamsiems kaimiečiams 
vekselius pasirašyti ir storas 
prabaščius su storiausia lazda 
išbėgti neleidžia, policija grasi
na; antstolis karvutę veda... 
Dejuoti “neyalna”, nes ponas 
žvalgybos skyrius turi ausis ir 
akis veik kiekvienos bąkužėš 
užpečky.

Bet teisingumo svarstyklės 
sugirgžda, ir būriais sėdasi į 
kaltinamųjų suolus liaudies 
skriaudikai ir vieną paskui kitą 
rija didelės sunkiųjų darbų ka
lėjimo durys! Turėk viltį liau
die, teisybes ranka, niekuomet 
nėra apgavusį, ir dar keli nepri
klausomo gyvenimo metai, —vi
si parazitai iš tavo kūno bus 
išdezinfektuoti!

smalaviriai, 
teptuveliais 

bombų knatais velkini po

metų, 
Komi- 
darbų 
naujo 
nej ti

(Pabaiga)
Gegužės mėnesy, 1928 

Illinois valstijos Taksų 
sija pavarė savo gerą 
įpirmyn, 'įsakydama iš 
Įkainuoti taksoms visą
dinamą sąvaslį -CoOk paviete, 
ir kiek vėliau nusakė normas 
(standartus), kurių reikalinga 
laikytis sąvaslį įkainuojant. Po
litikieriai kovojo šį naują įkai- 
lįjpvimą. visomis priemonėmis, 
Mokios tik buvo jų galioje, 
r-nas Malone betgi pasirodė 
tvirtas, ir jo pastangomis 
ir įdomu pastėbė'ti, kad su pa
rama gubernatoriaus Small—■ 
specialis legislaturos posėdis 
.sustiprino jo legalus jėgas. Po 
ilgoko ’alidūliojiTnOį Asesorių 
Taryba pagalios susitarė pra
dėti įkainavimo j (laibą spalių 
mėnesį. Šiam dariau i atlikti ji 
nusamdė kompeten tiška eks
pertą asmenyje p. Harry S. 

’Optmore. Diaugiau kaip milio- 
nas gabalų nejudinamos są- 

vašties įkainuota per keletą se
kančių menesių. Darbas buvo 
kaip ' ir baigtas iki rugpįucU 
mėnesio kitų metų (t. y. 1929 
m.).

Peržiūrėtojų taryba betgi 
atidėliojo aktuali sųvasties a.p- 
(’fėjimą taksomis 'tinginiavimo 
taktika, nesirūpindama grei
čiau išklausyti skundus. Net 
yra kaltinimų, kad daugelis šių 
skundų faklinai buvo stimu
liuota (paakstinla) politikie
rių, kaip priemonė atidėti ar
ba visai sulaikyti naują sąvas- 
ties laksavimą. Politikieriai, be 
abejonės, tikisi išsemti piliečių

kantrybę atidėliojimais ir j- 
gundyti juos išsižadėti naujo 
taksavimo, o už lai susilauk
ti tuojau taksų bilų išsiunti
nėjimo ir mokėti taksų bitas 
sulig senosiomis taksavimo 
priemonėmis. Meras Thompso- 
nas, niekuomet nepatenkintas, 
jeigu jis neturi kokio Jurgio, 
kurį galėtų latakuoti, dabar 
atakuoja p. Fairweather, pilie
čių grupes pirmininkų, kaip 

žmogų, kuris atėmęs iš mie
sto finansinius fondus reika
lavimais naujo taksavimo. Me
ras taipgi deda pastangas suei
liuoti savo pusėje smulkius na
mų savininkus tvirtindamas, 
buk įkainavimas taksoms vi- 
durmiesčio sųvasties buvęs su
mažintas $300,900,000, o šis su
mažinimas tapys suverstas, kaip 
našta, ant smulkiųjų sųvasties 
valdytojų pečių. Tikra dalykų 
padėtis yra tokia, kad vidur- 
miestis, ačiū bent iš dalies nu
sakytai metodai, kaip dėti tak
sas šio distriklo sųvasčiai, bu
lių vo taksuojamas ptoporcio- 
n aliai daug sunkiau, nei kilos 
miesto dalys. Bet nors vidur- 
miesčiui bus, bendrai imant, 
suteikta palengvinimo sąžinin
gu nauju taksavimu, taksos 
daugumos smulkių namų savi
ninkų bus taipjau palengvin
tos, nes jiems nebereikės nešti 
našta taksų tų piliečių, kurie 
iki šiol gaudavo speciales pri
vilegijas. ir apseidavo mokėda
mi lengvas taksas. Sąžiningi 
sųvasties valdytojai, taip stam
bus, kaip smulkus, lodei tu
rės naudos, kadangi ateityje 
teks pildyti piliečių pareigos 
ir tiems, kurie iki šiol išsi
sukdavo nuo jų.

Ar politikieriams, pagelba 
Peržiūrėtojų Tarybos, pavyks 
ir ilgiau atidėlioti naujas tak- 
savimas, kolei kas sunku pa
sakyti. Jeigu piliečiai pasiro
dys budrus ir pakankamai su
prantantys tikrą 1 dalykų pa
dėtį, lai politikieriai negalės 
ilgai reikalus vilkinti. O kada 
naujas taksavimas įeis galion 
ir taksos ims plaukti į mie
sto iždą, tai Aršiausias momen
tas (’nbartinio finansinio kry- 
zio bus jau pergyventas ii’, 
pagelba kai kurių įstatymų fi
nansams tvarkyti. Čikaga pilnai 
atsigriebs per porą ar trejetą 
metų. Tuomet pasirodys, kad 
dabartiniai sunkumai buvo pi- 
J kaina, sumokėta už teisin
ga ir vienodų taksavimo si
stemą visiems. Prie to, panai
kinimas stambesniųjų šaltinių 
politiniams fondams žymiai su
silpnins politines mašinas ir 
padarys galimas kitas reika
lingas miestui reformas.

(Galas.)

Keršyti visiems malonu
—Kas tau patiks už vis la

biau daryti, kada tu išaugsi?— 
buvo paklaustas mažasis' Pra
nukas. Jis valandėlę pamąstė 
ir atsakė:

—Už vis smagiau man bus 
mamų prausti.

versti keleriopą svetimą jungą; žmonės ieško nemirtingumo, 
tu pats klumpėmis apavęs siun- ir riebiems muloms mišias per- 
tei savo paskutinį sūnų savo- ka 
noriais tą nepriklausomybę iš- Į si 
kovoti!

Tu turi savo valdžią..? Bet nucleus!
juk tai tu pats vežei savo ser-

Padėk tautai prisikelti, bu- 
amžinas! Lietuva prisikėlė 

mažutė, apipiaustyta, vos tik 
, kaip pasakos

skelbia, visa žmonija prasidėjo

Deguti ninkai, 
“geležiniai vilkai” 
ir 
pakampes šnipinėja, diktatūrą 
gilina; ateitininkų, pavasarinin
kų gengės “viską, naujina Kris
tuje’.’ sulig vyskupo ir kamen- 
doriaus įsakymd; vienos šeimy
nos narius j savus ir svetimus, 
avinus ir ožius skaldo, neapy
kantą tyčia sėja; valdžios ir po- 
no dievo bijoti mokina...

Bet istorijos ratai sujudėjo, 
ir “'tautos vadai” lyg pfipų pė
dai pabirėjo. Nuo Pirenėjų li
gi Karpatų, nuo Balkanų ligi 
Uralo kaimiečiai ėmė dairytis. 
Voldemaras pirmas nušoko nuo 
kėdės; tada Pilsudskis apščiu- 
vo, tada Primo de Rivera nu
spindo; tada karalius Aleksand
ras su Zivkovičiu lakštingalos, 
balsu pragydo; tada ir Mussob- 
nio pati pasakė, kad jau jai lai
kas į 'teatrą ir gana naujų dik
tatoriukų begimdyti; tada ir 
“draugas” Stalinas Kremlio 
tvirtovę pradėjo lopyti!..

Liaudis pamatė, kad 
yra jos draugas, kurs 
turgavietėse šaukia “aš 
t is‘, aš tautos vadas, aš
procentinis”, bet tas, kurs su ja 
sykiu vargu vargsta, džiaugiasi

ne tas 
visose 
tau tie- 
šimta-

83 m. Daktaras Pamate 
Žmonių Palankumų Jo Receptui

Pagrindinis gydymas ligų ne- 
persimaine nuo to laiko, kaip 
Dr. Caldwell apleido medikalę 
kolegiją 1873 m., negi nuo to 
laiko, kaip jis paleido marke- 
tan laxatyvo receptą, kurį jis 
vartojo savo praktikoje, žino
mą aptiekininkams ir publikai 
nuo 1892 m. kaipo Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin.

Tada gydymas konsti pači jos, 
aitrumo, galvos skaudėjimo, 
protinio atbukimo, nevirškini
mo, surūgusių vidurių ir nega- 
liavimų, kurie pasidaro delei 
konstipacijos, susidėjo išimti
nai iš augalinių laxątyvių, žolių 
ir šaknų. Jie ir dabar tebėra 
pamatas Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pupsiu, kuris susideda iš senna 
ir kitų švelniai liuosuojančių 
žolių, sumaišytų su pepsinu.

Kuo paprastesni yra vaistai 
nuo konstipacijos,y tuo jie yra 
saugesni dėl vaikų ir dėl jus iY 
geresni abelnai visų sveikatai. 
Ir kadangi jus galite gauti pa
sekmes švelniu ir saugiu bildu 
vartodami Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsih, tad kam rizikuoti su 
stipresniais vaistais?

1 >onkos Dr. CatdweH’s Syrup 
Pupsiu išteks visai šeiminai ke
letą mėnesių ir visi gali var-

______  Penktadienis, vas. 14, 1930
' T!!!1.—‘.'J-'" -"-L"’’ - ■ .......................... ........ -

G aso Šiluma 
dėl veno kambario, dėl dviejų kambarių, 
dėl trijų kambarių, ar daugiau........
su šia

GAS HEATROIA

*1O ALLOWED
Už jūsų senąjį pečių, jei 

jus veiksite DABAR!
Dabar yra laikas atsikratyti darbo ir purvi
namo su jūsų senuoju pečiu. Išmainykite 
ji ant smagaus komforto tikrosios Gaso ši
lumos jūsų namuose, ši graži Heatnola de
gina Gasą — paskleidžia gausią šilumą — 
švarią, sveiką šilumą po jūsų kambarius. 
Mažas gaso suvartojimas, šiluma kada jus 
norite jos — tik pasukus rankieną... ir vėl 
užsukat kai jau užtektinai jšila. Nėra du
rnų, ar suodžių... nėra dulkinų paipų pri
teršti jūsų namus. M/ahogany užbaigtas ka
binetas moderniško dezaino pilnai harmoni
zuoja su kambarių rakandais.. Idealia dėl 
namų ir apartmentų. Specialč gaso kaina 
yra dėl namų apšildymo.

^5 ĮMOKĖTI - Metai išmokėjimui

Kaina $89.50, su prijungimu, atėmus $10 už ff7Q
l jūsų senąjį pečių, ši Heatrola pareina jums už v«vV

The Peoples Gas Light & Coke Co.
Logiška vieta pirkti gaso reikmenis

122 South Michigan Avė.
Žiūrėkit telefonų knygą ar gaso bitą dėl jūsų apielinkes 

Gaso Kompanijos ofiso

JUS GERIAU GALITE TAI ATLIKTI SU GASU

“F armazonai
Pirmą Kartą Cicero 

NEDELIOJ, VASAKIO-FEB. 16,1930 
Lietuvių Liuosybes Svet.,

14 St. ir 49 Ct., Cicero
punktualiai 6:30 v.v. 
kalno 50c, 
muzikos.

Durys atsidarys 5:30 v. v. Programas prasidės 
įžanga prie durų 75c., nuo narių iš 

Po lošimo smagus šokiai prie geros 
Vakaras rengiamas vietinio 

VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠELP. 
Lošėjai bu.3 iš Roselando, Meno 2

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! Pirma gal ir paskutinė pro
ga matyti gera veikalų, “FAMAŽONAI”, 4 veiksmų komedija. 
Komedija yra labai gyvų, juokinga ir nepoJitiŠku. Tad atsilankę 
busite užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

K LIUKO, 
kuopos.

^3.
AT AGE 63

T" .....v
DYKAI Lietuvių Vaikams DYKAI

toli. Jis yra geras kūdikiui, 
kadangi jis yra malonus, švel
niai veikia ir neturi narkotikų. 
Tinkamoj dozoj, duodamoj su
lig nurodymais, jis yra lygiai 
veikmingas dėl visokio am
žiaus. Senesni žmones ras jį 
ypač idealį. Visos aptiekos tu
ri dideles bonkas. ' '

Išbandykite jį, kad pamatyti, 
kaip daug Dr. Caldwell’s Syrup| 
Repšiu gali reikšti jums ir ju-1 
aiškiams.

Paveikslai iš Lietuvos 
Lietuvos ^Nepriklausomybes Sukaktuves 

Paminėti Rengia Naujienos

Ramovos Teatre
South Halsted St. ir 35-ta Gatvė, 

šeštadienyj, Vasario 15 d., 1930
11 Valandą Ryto

TIKIETI S GALIU; GAUTI: 
Naujienos, 1739 So. ILdsb-d St 
Lietuva, 3210 So. Hatsted St.

.1. .1. Zolp, 15ū9 So. Paulini SI.
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KORESPONDENCIJOS Tarp Chicagos
Racine, Wis

West Pullman Washington Heights

Brenza darbuo-

Atwater Kent Radio

miERKENT

3417-21 South Halsted StreetMILDA Tel. Boulevard 4705

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

SOOR AAib
'OJfc. eCEATK CS VGRS SKOR.T-

•COTTt 
EMULSįON 
<«• ima *a

Bet šiuo 
žmones 
Jie ren
iu siten- 
kitiems. 

visas

Vietoj mažų farmų ir mažų bra- 
didelius bravorus.
varų steigia dideles farmas ir

THEATRE
3140 S. Halsted St.

THEM MTS ARE 
GONE FOREVER!

Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fontaninę 
plunksną, 2) neparastą paišelį: rašo ir už
dega, ’3) 1 $v. saldainių dėžė, 4) trejanka

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

turi ir 
Pioneer 
T Ame- 

Šalie Street,

sumanus biznieriai ir jiems bi
te pradėtas biznis sekasi šau
niai. Lietuviams yra garbė, kad 
savo tarpe turi tokių sumanių 
ir garbių biznierių.

Lietuvių Brolių ir Seserų Drau 
gijos choro koncertas

West Pu Urna no 
do lietuviams, o 
lietuviams, yra 

Pullmane randasi 
niai 
ply < 
Ice, 712 W. 120 SI 
vienatinė lietuvių 
ledo dirbtuvė 

ši kompanija 
zuota žinomos 
tuvių šeimynos 
mvnos.

P-lė M

Peikia pažymėti, kad The 
Pullman Ice and1 Supply Kom-

Pasinaudokite proga. Mes suteikiame lengviausius išmokėjimus

Rado vaikų, išmestų su 
išmatomis

pasirinkimas įvairiuose kabinetuose. Tas pats radio, tik su fonografu krūvoje, groja rekor 
elektra labai gražiai ir aiškiai, kaina $149, be tiubų, tūbos $23, viso už $172.

garantuojame pilną

lis, l)r. S. A. Brenza, vice-pir- 
mininku yra J. B. Brenza, Pre
zidentas Metropolitan State 
bankos, o trečias jos brolis yra 
Julius Brenza, iždininkas Met
ropolitan State bankos.

Brenzų šeimyna dar 
trecią didelę įstaigų — 
Fire Insurance < 
rica, 21) So. La, 
Chicago.

Galima pasakyti, kad Bren 
zų šeimyna yra visi geri ii

centą, kuris Įvyks vasario 16 d., 
2 vai. po pietų, Turner Hali 
svetainėj (llubbard ir Lincoln).

Reikia manyti, kad visuomenė 
parems šį koncertų, kadangi 
choras niekuomet, neatsisakyda
vo patarnauti raci mečiams. 
Priegtam choras turės ir siur
prizų. Kaip žinia, vasario 16 
yra musų tautos šventė. Taigi 
ir koncerto programas bus tai 
šventei pritaikytas. Choro mo
kytojas stropiai rengiasi prie 
koncerto. Nors mokytojas' Pri- 
chardas yra ir alnerikonas, bet 
jis dirba lietuviams su didžiau
siu pasišventimu.

Tad dar kartą primenu raci
niečiams vasario 16 d. Nepa
mirškite. kad tą dienų įvyks 
šaunus koncertas. Būtinai at
vykite pasiklausyti to koncerto.

— Choro Pirmininkas.

Vienas numeris 
10c. Adresas:

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KU 
DIKIO ŠALTĮ

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Vasario 

13,14 ir 15
Visas kalbantis didysis paveikslas

“Three Live
Ghosts”

Pilnutėlis juokų. Tokio juo
kingo veikalo dar nebuvo ir 
nė vienas neišsilaikys nuo 

juoko

TARPININKAS r.2
Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėles su lietuvių rai
domis ir kitokių naujenybių. Klauskite laišku, įdedant 2c. štampų. I

jusi minėtoje įstaigoje jau 7 
metus. Kiek man žinoma, ji 
gauna gerų atlyginimų už sa
vo darbą. Užtat gali šauniai 
ir savo atostogas praleisti. Ji 
išvažiavo savo Cadillac auto
mobiliu; ketina apvažinėti vi
są Californiją ir pabuvoti vi
sose gražiausiose vietose. Ji 
išvažiavo sausio 23, o grįžti Į 
VVest Pullmaną ketina tik apie 
10 kovo. »

Didelis 
dus su

Dykai 6 lietuviški rekordai su kožna kombinacija. Dykai prijungiame
UŽGAN6DINIM4.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio kas nedėldienį nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L.
970 kiloėycles ir ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C. 1420 kilocycles.

Kadangi iš musų kolonijos 
nuolat pasirodo visokių žinių ir 
žinelių, tai reiškia, kad racinie- 
čiai veikia ir žengia pirmyn. 
Prie progos turiu pažymėti, kad 
ir lietuviškos draugijos gana 
gerai gyvuoja. Stambiausi mu
sų kolonijos organizacija yra 
Lietuvių Brolių ir Seserų Drau
gija, kuri užlaiko ir chorą. Cho
ras' yra gana skaitlingas, nes jis 
turi 45 narius. Tai didelis kre
ditas draugijai. Ir reikia pa
sakyti. kad choras nesnaudžia. 
Jis duoda koncertus per radio 
ir remia lietuvių biznierių pa
rengimus, t. y. surengia jiems 
koncertus per radjo. Ir už 'tai 
neima jokio atlyginimo.

Choras yra pasirengęs dėti 
ddižiausias' pastangas, kad at
gaivinti lietuvių dvasią. Reikia 
pasakyti, kad per keletą metų 
lietuvybė pas mus buvo gana 
apmirusi. Dalyvaujantiems lie
tuvių judėjime tas reiškinys 
buvo labai nemalonus, 
laiku visai kas kita, 
pradėjo veikti iš vieno, 
gia visokias pramogas 
giasi neužkenkti vieni 
Del tos priežasties ir 
darbas eina gana sklandžiai.

Gyvi faktai rodo, kad veiki
mas pas mus žyTniai sustiprėjo. 
Sakysime, prieš porą metų Lie
tuvių' Brolių Seserų Draugija 
visai nesiskyrė nuo kitų orga
nizacijų. Ji buvo gana silpnu
tė, o šiandien ji Racine užima 
pirmą vietą. Choras prie drau
gijos susiorganizavimo tik per
eitų metų birželio mėnesyje, o 
dabar jis jau turi 45 narius' ir 
be jokios baimės gali pasirody
ti prieš visuomenę.

Lietuvių Brolių ir '• Seserų 
choras rengia didžiausi kon-

RUSI IŠMINTINGAS? SKAITYDAMAS 
žurnalu "TARPININKĄ”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik $1 
metams. K&s tuojau užsirašys gaus dovaną

Kai kūdikis pagauna šaltį į 
galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus j dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros Casto
ria.

NESCIOS IR PENIN- 
CIOS MOTINOSi.

DAKTARAI rekomenduoja cod liver 
oil kasdie prieš ir po kūdikiui gim- 
n siant. Atgaivina iščiulptąsias motinos 

\ jėgas. Sumažina nesmagumus su danti
mis. Taipgi pagelbsti kūdikio auginiui. 
Padeda pamatą geresniems dan- 
tims ir kaulams. Malonus budasdrcs jr\ 
imti jį yra Scott’s Ernui sion.
Lengvai virškinamas, lengvai PfcA 
išlaikomas. Puikus maisto to- 
nikas. Vertas bandyti. irv 11

SCOTTS EMULSION J VĮ 
DEL MOTINŲ IR VAIKŲ.

Scott • Bown«, Bloomfldd, N. J. »-46

Praeitą rudenį į šiaurius nuo 
musų miestelio vienas Chicagos 
turtuolis biznierius nupirko 
4,000 akerių farmų. Tas žemės 
plotas buvo apgyventas mažtj 
farmerių. Bet kadangi jiems 
gerai užmokėjo, tai sutiko išsi- 

! krausyti. Dabartinis savininkas 
mano įsteigti pienininkystė far- 
mą ir laikyti 4,000 melžiamų 
karvių. Sūrį ir sviestą jis pri- 
statinės Chicagos ir Milwaukee 

i miestams'.
Tuo pačiu laiku į vakarus 

nuo Eagle River sausieji agen
tai nušlavė visus bravariukus. 
Kitaip sakant, išvarė kūmutes 

' iš biznio. Darbą atliko labai 
I skrupulingai: nepaliko nei vie
nos tokios užeigos. Tatai labai 
nustebino vietos gyventojus. 
Kai kurie pradėjo juokauti: 
sako, kūmutės tapo išvarytos iš 
biznio, tai dabar bus progos įsi
steigti dideliam bravarui. Ir jie 
neklydo, šiomis dienomis sau
sieji toj pat apielinkėj užtiko 
tikrai didelį bravarą, kuris gali 
per 24 valandas pagaminti 2,000 
galionų “du kartu valytos”. Sa
koma, kad to bravariuko įren
gimas kainavęs apie dešimtį ai* 
vienuoliką tūkstančių dolerių.

Bra voriukas buvo įtaisytas 
vasarnamyj prie St. Germain. 

Tyrinėjimai parode, kad tasai 
vasarnamis priklausė kažko
kiam A. Jackson iš Mihvaukee. 
Jackson aiškinosi, kad jis va
sarnamį pereitą rudenį išranda- 
vęs kokiam tai Roberts ir-gi iš 
Milwaukee.

Kai agentai užklupo, tai du 
automobiliu jau buvo prikrauti. 
Juose, rasta 300 galionų alkoho
lio. Keturi šoferiai pabėgo per 
ežerą. Jie spėjo nuo automobi
lių nuimti laisnius. Tačiau ta
po surasta koks ten raštelis, 
kuris rodo ,kad alkoholis turėjo 
būti pristatytas į Mihvaukee 
kažkokiam Floyd Jackson.

—John Sharka.

namo pasakyti ką jie rado
Juktonis pranešė policijai apie kė j popierą 
radinį. Vėliaus atėjo policino-

Prie 107 ir So. Morgan St., 
kur yra stivežaina visokios iš
matos, tenais vaikai eina ir ka
sinėja, ieškodami kokių nors 
jiems tinkamų dalykėlių. Pe
reitą siibatą keletas vaikų, ka
sinėdami rado išmestą mažą 
vaiką, rodos, ką tik gimusį. 
Vaikai su dideliu strioku bėgo

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III., 45 Broadway, New York City

Lietuvą
laiku švęst 

VELYKŲ ŠVENČIŲ

ir Roselan- 
ir Chicagos 

žinoma* kad 
jau nuo se- 

The Pullman Ice and Silp
no.. Manufacturers of Pure 

Jai yra 
seniausia 

Chicagoje.
yra suorgani- 

Chi'cagojc lie- 
Brcnzų šei-

Į Plymouth—Cherbourg—Southampton—-Hamburg.

S.S. George Washington .... .Kovo 5 d.
S. S. America .......... . ...  ;.........Kovo 12 d.
S. S. President Harding.......... Kovo 19 d.
S. S. Leviathan...........................Kovo 26 d.
S. S. George Washington.......... Kovo 29 d.

I

IŠRINKIT bet kurį garsiųjų United States Lines garlaivių 
ir gėrėkitės jų pasauly pagarsėjusiais parankamais, vir

tuve ir pasilinksminimais.
Pilnų informacijų, kainų ir tt., klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

nas ir pasiėmęs lavoną, susu 
nusinešė.

lė M. L. Brenza išvažiavo 
atostogų į Galifarniją savo 
Cadillac automobiliu

Kalbanti komedija 
He Did His Best” 

Kalbančio* tinto*. 
. ... ■ I I '■■■

DOVANOS
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Claas Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago. UI. Telefonas Roosevelt 8500.

KAS SLEPIA TIESĄ APIE RUSIJĄ Apžvalga
> i.... 1 1 1 nu<

Skaitytojai pamena, kaip “Naujienose” buvo įdėtas 
vieno lietuvio darbininko, sugrįžusio iš sovietų Rusijos, 
užklausimas komunistų spaudai, kodėl ji neparašo apie 
jo ir jo draugų pagrįžimą. Į “Naujienų” paraginimą), 
kad patys keliauninkai, mačiusieji sovietų tvarką, ap
rašytų savo įspūdžius, atsiliepė tuomet vienas skaityto
jas ir prisiuntė savo draugo laišką, kuriame aprašoma 
bolševizmo “rojus”.

Dabar ėmė atsiliepti jau ir tie, apie kurių grįžimą 
iš Rusijos musų komunistų laikraščiai tyli.

' Vakar “Naujienose” buvo įdėta pradžia pasikalbė
jimo su buv. komunaru, Kazimieru Sabaliausku iš Wau- 
kegan, III. šiandie eina to pasikalbėjimo tęsinys. Netru
kus, tikimės, galėsime paduoti įspūdžius ir kitų asmenų 
iš tos grupės, kuri pernai metais lankėsi “matuškoje 
Kasėjoje”.

Tie lietuviai darbininkai savo laiku drūčiai tikėjo 
Maskvos komisarų evangelija — daug drūčiau, negu 
visi Pruseikos, Kvailoniai, Bimbos ir Andriuliai, kurie 
sėdi Brooklyne arba Chicagoje ir rašo apie “proletaria
to laimę” sovietų Rusijoje, bet patys į sovietų Rusiją 
nevažiuoja tos “laimės” paragauti. Kazimieras Saba
liauskas ir jo draugai taip tvirtai tikėjo bolševizmu, kad 
jie metė gerus darbus, kuriuos turėjo Dėdės Šamo šaly
je, susipakavo daiktus ir iškeliavo — stoti į lietuvių 
kooperaciją, kuri pietinėje Rusijoje valdo plytinyČią.

Waukeganietis keliavo su savo žmona, Amerikoje 
gimusia mergina. Kitas jo draugas vežėsi mergaitę, sa
vo dukterį. • .• * '

O dabar jau jie vėl yra Amerikoje — ir džiaugiasi, 
kad išnešė iš sovietų “rojaus” sveiką kailį ir gyvybę!

Jie sugrįžo, išsigydę nuo komunistiškos “influenci- 
jos” taip nuodugniai, kaip juos nebūtų išgydęs joks 
vaistas. 4?

Mes čia nekartosime jų pasakojimų apie priespau
dą, žmonių išnaudojimą ir skurdą, kuriuos jie matė bol- 
sevikijoje, nes tai aprašoma, ir toliaus bus aprašyta dar 
plačiau, Reporterio pasikalbėjimuose su jais. Bet verta 
čia pažymėti ve kas:

Kaip ne sarmata musų vadinamųjų komunistų ly
deriams, kalbėtojams ir laikraščių redaktoriams taip 
begėdiškai apgaudinėti savo sekėjus, kaip jie apgavo 
šiuos žmones!

Sabaliauskas ir draugai buvo musų amerikoniškų 
komisarų suagituoti važiuot į Rusiją ir iškilmingai iš
lydėti. Bet kai tie darbininkai sugrįžo atgal ir papasa
kojo, ką jie savo akimis yra matę bolševikijoje, tai ko
misarai nepranešė apie tai nė žodžio partijos nariams 
arba plačiajai visuomenei. Vadinasi, jie slepia tiesą apie 
Rusiją. Jie sąmoningai palaiko nežinojimą1 savo partijos 
narių eilėse ir visuomenėje. Ar tai nėra šarlataniškas 
darbas? ■ ...

O gal musų komunistiškų laikraščių redakcijos ir 
partijos komitetai teisinsis, kad jie nežiną apie šių as
menų sugrįžimą iš Rusijos? Bet šituo keliu jie neišsi
suks. Sabaliauskas ir kiti asmens, kurie keliavo lietuvių 
komunon Rusijoje, turi su tomis įstaigomis tam tikrų 
dar neužbaigtų reikalų, iš kurių aišku, kad joms yra vis
kas puikiai žinoma.

Brooklyno “Laisvės” štabas, būtent, tuos žmones 
nuskriaudė pinigiškai, neišpildydamas padarytos su jais 
sutarties!

Pernai metais, iškeliaudami iš Amerikos, Sabaliaus
kas, jo žmona ir jrj draugai, paliko “laisviečiams” kiek
vienas po $500.00 tąja sąlyga, kad pinigai bus palaikyti 
tol, kol keliauninkai praneš iš Rusijos laiškais, kas to
liaus daryti: jei amerikiečiams patiks Rusijoje ir jie 
nutars tenai pasilikti, tai “Laisvė” turi jų pinigus pa
siųsti jiems Rusijon; o jeigu jie praneš, kad jie ketina 
grįžti atgal, tai “Laisvė*’ atiduos jiems pinigus, kada 
jie parvažiuos į New Yorką.

Kas gi dabar pasirodė?
Amerikiečiai, dar būdami Rusijoje, rašė “Laisvei”, 

kad ji pinigų nesiųstų, nes jie ketiną važiuoti atgal. Te- 
čiaus, kada jie atvyko į Ameriką ir užėjo į “Laisvę”, 
tai pasirodė, kad pinigų jau nebėra. “Laisviečiai” pa
reiškė jiems, kad pinigai esą seniai “išsiųsti” Rusijon!

Kaip pavadinti šitokį elgesį?
Ar “Laisvė” tikrai tuos pinigus išsiuntė, kas dabar 

gali pasakyt? Reikia daryti tyrinėjimas. Jeigu pinigai

Užsisakymo kaina:
Chicago  jo — paštu:

Metams ............... ............ .......- $8.00
Pusei metu ................................. 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam ____ _____ ..... 1.50
Vienam mėnesiui.............................75

Chicagoj per išnešiotojusi 
Viena kopija ---------„------------- 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui „—_________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paltu:

Metams ...--- ---------------------- $7.00
Pusei metu ------*----------------- 8.50
Trims mėnesiams  .......... «... 1.75
Dviems mėnesiams ............. — 1.25
Vienam mėnesiui ____________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ----------------- ---- —— $8.00
Pusei metų _____ _________ - 4.00
Trims mėnesiams .......  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

išsiųsti, fai kaip juos dabar iš Rusijos atgauti?
Ir kokią teisę Brooklyno komunistų štabas turėjo 

sauvališkai elgtis su svetiniais pinigais, laužant padary
tą su jų savininkais sutartį?

Penki šimtai dolerių darbininkui žmogui tai nema
žas pinigas, ir jeigu “Laisvė” geruoju neatsiteis su tais, 
jos suvedžiotais asmenimis, tai jiems gal teks kreiptis į 
valstybės prokurorą, idant šitokį nešvarus darbai butų 
kartą ant visados sustabdyti!

Taigi, ši istorija aiškiai parodo, kad “laisviniai” ir 
kitf lietuviški komisarai labai gerai žino apie amerikie
čių grupės sugrįžimą iš bolšeyikų “rojaus”. Jau yra trys 
mėnesiai, kaip jie sugrįžo, ir per visą šitą laiką visa ko
munistų spauda tylėjo užsičiaupusi.

Laikas tiems šarlatanams nuplėšti kaukes!

SUKONFISKAVO DR. ŠLIUPO 
KNYGĄ

“Lietuvos Aidas” praneša:
“Dr. J. šliupas neseniai 

Šiauliuos atspausdino savo 
spaustuvėj knygą ‘Tikri ir 
netikri pranašai’, kuri valsty
bės gynėjo parodymu, kaip 
mes patyrėm, uždrausta pla
tinti ir apie 1.500 ekz. tos 
knygos konfiskuota.” 
Svetimoj šalyj, Amerikoj, Dr.

J. šliupas buvo išgyvenęs' apie 
trisdešimts metų ir leido viso
kių knygų ir laikraščių. Bet nė 
vienas jo leidinys čia nebuvo 
uždraustas arba sukonfiskuotas. 
O tėvynėje Lietuvoje “tautiš
ka” valdžia jo knygas konfis
kuoja. >

Ar tai ne likimo ironija?
Dabar gal ir tie žmonės, ku

rie su ųjumis nenutikdavo, ims 
suprasti, kodėl “Naujienos” vi
suomet kėlė obalsį: “Lietum 
turi būt ne tik nepriklausoma, 
bet ir laisvai

RAGAUJA “SAVO VAISTUS”

Kauno komendantas, kaip ra
šo vienas Kauno laikraštis, vėl 
nubaudė atsakomąjį “Darbinin
ko” (federantų organo) redak
torių, 4>rof. Dovydaitį, 500 lt. 
arba 1 mėn.'kalėjimo. Nubaudė 
už tai, kad jo redaguojamas 
laikraštis buvo paskelbęs' darbo 
federacijos suvažiavimą anks
čiau, negu buvo gautas leidi
mas.

Lietuvos federantai anąmet 
ant sienų lipo iš džiaugsmo, kai 
buvo nuversta Seimo pastaty
toji valdžia. Susidarius tautinin
kų diktatūrai, jie ne, tik ją rė
mė. be reikalavo, kad ji kuo- 
ašIriausiai persekiotų savo prie
šus, ypač socialistus.

Dabar jie patys ragauja savo 
vaistus. Į sveikatą!

KAS PASIDARĖ SU “TAUTOS 
VADU”?

“Draugas” pirmiaus negalė
davo atsigerėti Antanu Smeto
na, kurį po 1926 m. gruodžio 
perversmo krikščionys su tau
tininkais įkėlė į valstybės pre
zidento sostą. Kaip jisai jį gar
bindavo ir girdavo!

Da ir tada, kai krikščionys 
jau buvo susipykę su tautinin
kais ir buvo išspirti iš valdžios, 
Chicagos Marijonų laikraštis 
nesiliaudavo rašęs komplimen
tus “tautos vadui”. Girdi, Vol
demarus tai — pikčiurna ir už
sispyrėlis, nesidrdvėjęs apgau
ti net šv. Tėvą; bet Smetona 
esąs aukštos doros žmogus, gi
lus patriotas ir įsitikinęs kata
likas. Jei tik Smetona turėtų 
daugiau galios ir nusikratytų 
Voldemaro, tai Lietuvos katali
kai galėtų bematant susitarti 
su “tautiška vyriausybe” ir sto
tų į bendrą “valstybinį darbą”.

Na, o’ šiandie tas pats laik
raštis jau piešia Smetoną di
džiausiu nevidonu!

Savo redakciniam straipsnyje 
jisai rašo:

“Katalikiškų mokyklų nai
kinimui dabar vadovaująs 
pats prezidentas p. A. Sme
tona. ’

“Geležinis Vilkas dabar jau 
esąs apvalytas nuo buvusio 
diktatoriaus p. Augustino 
Voldemaro šalininkų ir ap

statytas p. Antano Smetonos 
šalininkais. Smetona esąs .vy
riausias taip vadinamų ‘dvi
kojų vilkų’ vadas (! — “N.” 
Red.). Vis dėlto vilkų ūpas 
gerokai esąs susmukęs, nes 
jie, vilkai, visur jau esą pa
juokiami ir Lietuvos visuo
menėje turį labai blogą var
dą. Mat, jų vedamas teroras 
sveikaton neišėjo.” 
Kaip žinoma, “Geležinis Vil

kas” yra fašistiška teroro orga
nizacija. kurią įsteigė, dar bū
damas valdžioje, Voldemaras. 
Ir, anot “Draugo”, vyriausias 
tų teroristų vadas šiandie esąs 
Smetona!

Kame dalykas? Ar čia taip 
pasikeitė p. Smetona, kad iš 
“tautos vado” pavirto ginkluo
tų “gengsterįų” lyderis, — ar 
praregėjo Marijonų organas?

Nei viena, nei antra. Smeto
na toks buvo, koks yra,1 ir kle
rikalai puikiai jį pažinojo. Bet 
jie neatspėjo, kaip vystysis ta 
diktatūros “tvarka”, kurią jie 
padėjo savo rankomis sukulti.

Jie spekuliavo ir prakišo — 
panašiai, kaip tie “kūdikiai”, 
kurie Chicagoje anąmet dėjo 
pinigus į Bišofo “spešelus”.

DIKTATŪROS TAI — PRIE
MONĖ NUSIDĖJIMAMS 

PASLĖPTI

Prieš kieki (jĄiko, kalbėdamos 
apie Ispanijos diktatoriaus de 
Riveros puolimą, “Naujienos” 
nurodė, kad daugelyje atsitiki
mų diktatūros tapo įsteigtos 
tikslu paslėpti kieno nors nu
sidėjimus. Ten pat buvo paduo
ta ir -eilė pavyzdžių: Ispanija, 
Italija, Lietuva.

, Visai tokią pat mintį, pasiro
do, išreiškė ir Lietuvos liaudi
ninkų organas, “Lietuvos ži
nios”, rašydamos apie tos pa
čios ispanų diktatūros griuvi
mą. Kauniškis dienraštis savo 
24 num. daro šitokių išvadų:

“Tokiu budu Ispanijos dik
tatūros sumanytojams rūpė
jo ne kaž kokie ‘šalies reika
lai’, bet šalies nelaimių kalti
ninkų gelbėjimą^ nuo baus
mės ir visuomenės pasipikti
nimo.

“Panašiai buvo ir kitose ša
lyse.

“Visiškai netiesa, kad fa
šistai išgelbėjo Italiją nuo 
bolševizmo. Bolševizmo įtaka 
jau buvo kritusi dar prieš 
fašistinį perversmą. Fašistai 
kovojo ne, su bolševizmu, o 
su demokratija. Juos rė
mė reakciniai spekuliantiniaij 
sluoksniai. Pradžioj fašistai 
norėjo atsiekti savo tikslų 
parlamentarizmo budu ir da
lyvavo , rinkimuose į parla
mentą, bet matydami, kad 
neturi šalies pasitikėj imo, 
griebėsi perversmo. Kai so
cialistas Matteotti pradėjo 
kelti aikštėn fašistų panamas 
(suktybes. “N.” Red.) val
stybės ižde ir emisijos ban
ke, jis buvo nužudytas.

“Viena rimčiausių priežas
čių. kuri privertė Rusijos bol
ševikus skubinti su pervers
mu, buvo ta, kad jų vadams 
reikėjo paslėpti savo santy
kius su vokiečių generaliniu 
štabu.

“Atsiminkim, kad ir musų 
krikščionys rėmė perversmą, 
kai jų veikėjams gręsė viso
kių bylų pavojus iš demokra
tinės vyriausybės pusės už 
įvairius darbus, kurie dar to
li gražu ne visi pasiekė eigos 
teismo įstaigose. Kitas reika

las, kai tuo nesugebėta pasi
naudoti...”
Cenzorius čia nukirto “L. ž.” 

išvadžiojimų siūlą. Bet jau ir 
tas, kas pasakyta, yra gana 
aišku.

Liaudininkų organas kalba iš 
patyrimo, nes jam teko pačiam 
pergyventi perversmą, ir Kau-

no diktatorius jisai, be abejo
nės, pažįsta 'geriau, negu mes, 
kurie gyvename Amerikoje. To
dėl juo įdomesni yra jo pareiš
kimai,. kurie, nuo A iki Z pa
tvirtina tą, kas buvo pasakyta 
“Naujienose”.

Šių dienų diktatūros yra kri- 
minalizmo padaras!

Ar Lietuvai Reikalinga 
Prisikėlimo Bažnyčia?

Juozas Pronskus

(tąsa) •

Pirmas katalikybės 
darbas susigriebti 

turtus
“Vienuoliktas prisakymas — 

Nežiopsok!”—labai teisingai yra 
Žemaičiai išaiškinę Mozės pri
sakymus. “ Pirmuosius kunigus 
maitino pats didysis kunigaikš
tis Vytautas, bet, anot paties 
Valančiaus, “toks maitinimas 
kunigaikščiui įkyrėjo, metuose 
J417 prisakė savo iždo sargui 
duoti kasmet žemaičių kuni
gams (trims iš viso) 50 markų 
lietuviškų grašių pinigais, de
šimtį bačkų medaus ir 50 bač
kų rugių.”

Įsteigus vyskupystę reikėjo ir 
lizdelį vyskupui susukti, ir did. 
kunigaikštis išdavė dokumentą, 
kuriuo aprūpino Medninkų vys
kupą ir jo kapitulą “pavietais, 
turtais, gyventojais ir sodžiais 
žemiau išskaitytais, kaip tai 
pavietais' Viržuvėnų, Moivanų, 
Krakės, Medninkų, gyventojais 
Varniais vadinamais, kurių vie
na dalis, didesnė vyskupui, o 
antra mažesnė kanauninkams 
su ariama žeme kaip vyskupo 
dvarai taip ir kanauninkų.. Taip 
pat vyskupui pusę Biržuliu eže
ro, Kaltinėnų paviete 10 gy
ventojų ir ariamą žemę jo dva
rui, Kražių paviete 10 gyven
tojų su ariama žeme jo dvarui, 
Viduklėj ir Raseiniuose po 10 
gyventojų su ariama žeme dva
rui. Medninkų paviete 10 gy
ventojų su Alsėdžių ežeru. O 
kanauninkams 60 gyventojų 
Baltininkų paviete ir Stervos 
ežerą su visokia valdžia ir ga
lybe, su dirvomis, laukais, pie
vomis, ganyklomis’, giriomis, 
miškais, krūmeliais su medum, 
medžioklėmis, spaudimais, upė
mis. ežerais, prūdais, prūdeliais, 
žvejoklėm, melnyčiom, su gėry
bėmis ir kitais vaisiais', su už
darbiais, visokiais pelnais, ko
kiais tik vardais tie nesivadin- 
tų... taip kad (ponas vyskupas 
ir jo įpėdiniai) “galėtų laikyti, 
misti, pelną traukti, ir valdyti 
dailiai ir spakainiai...” (Valan
čius: ž. V. pusi. 29). Tokiu bu
du vyskupas įgijo 9 valsčius 
ir keletą ežerų. “Lygia dalia ir 
kanauninkai tapo valdonais tur
tų, iš kurių prideramai užsilai
kymą turėjo”. Pirmosioms baž
nyčios užrašytų turtų doku
mentų nebesiranda.

Greit po to prasidėjo pagal
vinis turtų bažnyčioms užraši
nėj imas. Tamsus’ bajorėliai, 
naujų atėjūnų kunigų prikalbin
ti apie dangiškas* gėrybes, sku
bino tas gėrybes nusipelnyti, o 
kaip tai padaryti, kunigai tuo
jau duodavo patarimus: atiduo
ti žemės turtus jiems! Tik pa
siklausykite! tai tik keli pa
vyzdžiai.

Apie 1484 m. bajoras Javge- 
layičia savo pinigais pastatė 
Kurtuvėnų bažnyčią, o Krakina- 
vos bažnyčiai du bajorai Viz
girdai užrašė savo turtus. Pa
pilės bažnyčiai karalius suteikė 
turtus. Šaukėnų bažnyčią pa
statė bajoras Šienetavičia ir už
rašė 3 valakus žemės. Jonavi- 
ęia Kražių bažnyčiai pavedė 
Vaiguvos valsčių, storastienč 
Kezgailienė klebonui dar pridėjo 
žymų turtą.

Geilkontavičia su pačia “bijo
dami mirties” užrašė vyskupui 
dvarą Varniuose, 30 kapu pini
gų ir visus turtus. Kitas bajo
ras dovanojo vyskupui Lieplau
kės valsčių, karalius) dar pridė

jo visą Surviliškį. Bet nema
nykite, kad jie, buvo jau sotus. 
Štai: “Nepatiko vyskupui, jog 
Varnių kanauninkai ir kiti ku
nigai tankiai netekę duonos, 
daugiau rūpinosi apie maistą 
kaip apie dievo garbę, todėl, su
sipratęs, mirdamas užrašė... na
mus Vilniaus mieste, brangius 
akmenis, aukso žiedus su dei
manto akmenais, įvairius aukso 
ir sidabro daiktus, gyvulius, 
arklius, grudus, žodžiu, visą sa
vo judinamą turtą. Greit po to 
vyskupas Mikalojus Radvilas iš 
kanauninkų atėmė kai kuriuos 
vyskupui priklausiusius turtus. 
Prasidėjo kanauninkų bylos 
prieš jį dėl turtų ir riaušės’...

Po eilės mažesnių turtų pa
skyrimų, prasideda labai stam
bus: taip Vilkijos parapijai ka
ralius dovanojo 50 valakų su 
gyventojais, Beisogalos bažny
čiai 50 valakų su gyventojais, 
Eiriogalai visą Kunigiškių so
džių, Jurbarko klebonas gavo 
Stražių kaimą; Kaltinėnų kle
bonui bajoras Necevičia du kai
mus; kitas Mosėdžio klebonui 
žemę’ su keliais gyventojais. 
Laskauskas Platelių klebonui 8 
valakus ir 30 margų žemės. Tuo 
tarpu, kaip pats Valančius sa
ko, kanauninkai riejosi ir dėl 
turtų savo tarpe kariavo, vys
kupas kėlė iškilmingas medžiok
les, žemaičiai vieni grįžo į se
nąją tikybą, kiti priėmė refor
maciją. Palangoj ir ant Salan
tų Alko kalno vėl uždegė šven
tąją ugnį, ir kada -dar vienas 
lenkiškas kanauninkas^ norėjo 
sustabdyti. žemaičiai atkirto: 
“Delko trokšti mums darodyti, 
jog vienas jūsų dievas yra stip
resnis ir galingesnis už visus 
musų dievus? tauzyk sau ir zau
nyk kiek nori, mes žinom, jog 
būrys daugiau gali, ne kaip vie
nas, su daugybe daug ko ir pa
darysi.” Tada tai visoj Žemaiti
joj buvo belikę vos 7 katalikų 
kunigai.

Galų gale iš Lenkijos atplūdo 
jėzuitai; prasidėjo ketvirtas že
maičių krikštas, ir naujas že
mių grobimas.

(Bus daugiau)

LAIKINAS
APSIVEDIMAS

V. Unkovskis, kuriam teko 
apie metus laiko gyventi Afri
koj, štai kokių dalykų rašo apie 
juodųjų kontinento papročius 
vedybų srityj:

Europiečiai, gyvenantys Af
rikos kolonijose labai dažnai su
sideda su juodveidėmis moteri
mis.

Arba nusiperka sau negres 
arba formališkai su juomis ap- 
siveda. Žinoma, tik ant trum
pesnio ar ilgesnio laiko.

Visa tai daroma paprasčiau
siu budu.

Port New mieste moters kai
na tokia:

Už šimtą frankų mėnesiui 
moteris turi tarnauti savo pa
valgymu.

Kitais žodžiais sakant, už šim
tą frankų mėnesiui moterį gali
ma nusisamdyti kaipo žmoną.

Prieitam samdytojas nustato 
sąlygas: arba moteris pas jį 
apsigyvena, arba ji tik laikas 
nuo. laiko ateina.

Sakysime, kaip kokia tarnai
tė.

Sulig priimtu papročių, valgį 
moteris privalo su savim atsi

nešti. Vadinasi, ji neturi tei
sės reikalauti, kad samdytojas 
ją maitintų. Bet praktikoj vi
saip yra.

Lankančioji moteris paprastai 
atsineša su savim kokio nors 
maisto. Tą maistą padeda kur 
nors į kamputį. Ir kada iš
alksta, tai eina ten ir valgo.

Jeigu moteris visai apsigyve
na balto vyro namuose, tai ji 
gauna ir maistą.

Moteris' privalo būti ištikima 
savo baltam valdovui, jeigu tas 
to reikalauja.

Jeigu užvelkama su užmokes- 
niu nors kelias dienas, tai negrė 
turi teisę daryti su savim, ką 
nori.

Ir dažnai sulaužo ištikimybę.
Bet tai tik kelioms dienoms.
Pinigai duodama arba jai as

meniškai, arba jos giminėms 
bei jos’ juodąjam vyrui.

Nesistebėkite:
Vedusios labai noriai pasi- 

samdo kitiems už žmonas, o jų 
vyrai nieko neturi prieš tokią 
kombinaciją

Paveda savo i žmonas ir tau
tiečiams ir europiečiams. Eu
ropiečiams noriau, kadangi tai 
labiau pelninga: jie daugiau mo
ka.

Juo toliau nuo centrų, tuo 
moteris pigesnė.

Džiunglėse jos’ visai pigios.
Pavyzdžiui, Cabon kolonijoj 

vyras gali nusipirkti moterį am- 
žinon nuosavybėn už dešimtį 
frankų.

Magaryčioms dar gauna kele
tą puodų, kastuvą ir plaktuką.

Jeigu vyras turi du ar tris 
tuščius nuo vyno ar alaus bu
telius, tai skaitosi labai pagei
daujamu jaunikiu.

Butelis tuose užkampiuose 
turi aukso vertę.

Kai kurie europiečiai įsteigia 
tiesiog haremus.

Iš trijų, keturių ir net dešim
ties moterų.

Vienos kolonijos gubernato
rius, franeuzas, turėjo haremą, 
kuriame buvo daugiau, negu de
šimtis . moterų.

Bet moteris moteriai— nely
gu.

Negrų valstybėj nemažai yra 
tokių asmenų, kurie įgijo šiek 
tiek kultūros. Arba jie paeina 
iš aukštos giminės.

Princesos' ir kitokios.
Tie egzemplioriai nepasitenki

na pinigais.
Jos reikalauja formališko ap- 

sivedimo.
Ir įvyksta formališki apsive- 

dimai.
žinoma, nepastovus, o tik ant 

tam tikro laiko.
Visai formališkai, pagal įsta

tymus.
Nedaro skirtumo, ar baltaodis 

vyras yra vedęs, ar ne.'
Jeigu jo moteris’ ne su juo, 

bet gyvena Europoj, Amerikoj, 
Azijoj, Australijoj, — tai jis 
skaitosi nevedusiu.

Nes vedybos su juodo mote
rim tikros tėra negrų valstybėj.

Negrės, kurios daro sutartį 
su baltaodžiais, gerai žino daly
kų padėtį. Jos žino, kad gauna 
vyrą dviem, trims’ arba ketu
riems metams.

Kol baltaodis neužbaigia savo 
tarnystę ir neišvažiuoja į gim
tinę.

Nes juodų žmonų niekas su 
savim nesiveža iš Afrikos.

O vaikai?
Baltodis vyras už vaikus ne

ima jokios atsakomybės.
Vyrui išvažiavus, moteris pri

valo rūpintis savo vaikais. O 
jeigu nenori — vaikus paima 
į prieglaudą.

Ir todėl kiekvienos kolonijos 
didesnių miestų prieglaudos yra 
pilnos mulatų — berniukų ir 
mergaičių.—K,

ATeJO “Kultūros” No. L 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

NAUJIENŲ
j Pinigų Siuntimo Skyrius at

darai kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

............  _ _ j x iuimį^
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką Sako Sugrįžę Iš Rusijos Lietuviai 
Komunarai

Dalyvaus Lietuvos Nepriklausomybės 
. Sukaktuvių Apvaikščiojime

čikagiečiai lietuviai 
išvyko atostogų 

i Floridą
P-nas M. Bozenski ir žmo

na (turintis real estate ofisą 
adersu 6312 So. Western ave- 
nue), o taipgi p. Justinas Mac
kevičius su žmona (turintis 
real estate ofisą adresu 2312 
So. Leavitt street) šiandie ry
te išvyko atostogų į Floridą.

Išvyko kartu. Važiuoja au
tomobiliu. Floridoje a’tostogi- 
ninkai mano pirmiausia atlan
kyti p. Račiūną, Tabor vasaros 
kurorto savininką, o po to va
žiuoti į Miami, Florida.

čikagiečiai tikisi pamatyti 
Šarkio kumštynes, kurios ta
me mieste yra rengiamos ne
tolimoj ateityje.

Atostogose pp. Bozenskiai ir 
Mackevičiai mano išbūti apie 
mėnesi laiko. Pakeliu planuo
ja sustoti \Vasbingtone ir at
lankyti Lietuvos atstovą Ame-

Kazimiero Sabaliausko pasakojimas apie patyrimus Ru
sijoj. Lietuvių amerikiečių plytnyčia Nikolajevske. Ta
rimas! likviduoti plytnyčią. Skurdas. Laisvoji meile ir 
nušašę vaikai. “Home, sweet home” ir komunarų vaikų 
ašaros. Dar kviečia važiuoti Rusijon. Kaip pasitiko 

amerikiečių komunarus. “čistka”. Kupreišis 
teisybę sakė, ete '

Iš pasikalbėjimo su drg. Kazimieru Sabaliausku

$ $ *

Pirmadienį išvyko į Florida 
atostogauti ponas ir ponia Zau- 
levičiaj, kurie seniau yra bu
vę National Grove savininkai, 
o dabar gyveno adresu 2536 
VVest 63rd street.

Jie išvažiavo Floridon taip
jau automobiliu, čia aplankys 
du savo sunu, kurie gyvena 
ten nuo rudens.

vičiai gal 
są žiemų.

pasiliks Floridoje vi-

Čikagoje pasiliko 
duktė Josephine ir 
George Kalama, o 

jaunesnoji duktė, —•
jos vyras
taipgi
p-lč Auna, kuri lanko moky
klą. Rep.

Dar viena bomba

Welding and Boiler Bepairing 
kompanijos trobesy, 2115 Els- 
ton avė. Gerokai apardė trobe
sį ir mašinas. Žalos turtui pa
daryta keletas tūkstančių do
lerių.

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvari 
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo

(tęsinys)
Bankrotas lietuvių kooperaty

vui neišvengiamas
•

Tamsta sakei, kad kiekvie
nas' tūkstantis plytų davė lietu
vių kooperatyvui Nikolajevske 
3 rublius 75 kapeikas nuostolių. 
O padirbote per vasarą 4,000,- 
000 plytų. Tai reiškia, kad 
rėjote nuostolių tik tą vieną 
sąrą 15,000 rublių—ai* ne?

—Tiek, rodosi, išeina.
—Kas gi paskolino tuos $15,- 

000 rublių kooperatyvui?
—Sovietų valdžia. Matai kaip 

buvo. Amerikos lietuviai sudė
jo dalį pinigų. Pastatė plytny- 
čią, atgabeno mašinas. Priruo
šė vietą darbui. Jie įdėjo ir 
dalį savo kapitalo. O kitą dalį 
paskolino jiems Rusijos valdžia. 
Reiškia, ir ji yra dalininkė.

Paskui, kada ’ pradėta plytų 
dirbimas, valdžia 
(skolino) reikmenas darbui — 
kai kuriuos įnagius, kurių sto- 
kavo, naftą, sakysiu, maistą, ir 
t. p. Ji galėjo skolinti, ba juk 
musų buvo sudėtų pinigų. Ale 
musų skolos valdžiai augo. Ir 
kada prisiartins momentas, kuo
met amerikiečių įdėti koopera
tyvai! pinigai nebeatsvers pa
skolų kooperatyvui; tai tada 
valdžia atims plytnyčią. Arba, 
užteks sulaikyti kreditą, ir ko- 
operatoriai patys turės bėgti 
iš plytnyčios. Ot ir viskas.

—O toliau kas*?
—Toliau ?... Toliau valdžia pa- 

aims plytnyčią i savo rankas, 
padės rusus darbui, o gal ir vi
sai apleis. Negalima iš anksto 
nužiūrėti, kas tikrai atsitiks.

Juodas darbas
-Tamsta minėjai, kad ame

rikiečiai lietuviai, Nikolajevske 
plytnyčios kooperatyvo nariai, 
rašo laiškus i Ameriką, žinoma, 
visų pirma komunistams, ir 
kviečia juos važiuoti Rusijon į 
kalbamą kooperatyvą.

—Taip, rašo. Mane patį 
Brooklyno laisviečiai klausinėjo 
apie Bagočiuno rašomus laiš
kus, kuriais jis kviečia ameri
kiečius i kooperatyvą.

Tie laišk&i tai ne labai tyros 
sąžinės padaras, štai ve ki'ta

tu-
va-

avansavo

siui. Tai kas? Geresnį kąsne
lį maisto griebia kas sau. Ir 
toks kąsnelis, žinoma, teks grei
čiau tam, kuris yra galingesnis, 
kuris yra perdėtinis arba partij- 
cas (komunistas).

Suprantama, kad tokiose apy- 
stovose draugingumo negali 
būti, štai pavyzdys. Vienas 
daugiausia dirbusių musų ko
operatyvui žmonių buvo Krivic
kas'. Kada riineniop pasibaigė 
plytų dirbimas, nes žiemai jų 
nebereikėjo dirbti, tai Krivic
kas, palikęs pačią, išvažiavo ang
lies kasti. Ir kas? Ar manai, 
kad palydėjo jį kas nors? Ar 
padėkavo už darbą? Net. gali
ma sakyti, niekas jam sudie 
nepasakė. Krivickas, nuvažia
vęs į anglies kasyklas’, susirgo 
ir mirė.

—Kodėl gi Krivickas nepasi-I 
liko kooperatyve per žiemą?

—O iš ko butų gyvenęs? Jis 
jau seniau buvo Rusijoj. Taigi 
nebeturėjo pinigų, todėl ir vy
ko į kasyklas duonai užsidirbti.

Laisvoji meilė
—Gerai. Bet tamsta sakei, |

kad Krivicko moteris 
si kooperatyve. Kaip 
gyventi?

—Kaip moterei, jai
tokių priemonių gyventi, 
kad ir musų pačių kooperatyve 
buvo ne mažai senbernių; be to, 
keletas vyrų, pabėgusių iš Ame
rikos nuo pačių. Ji moteris dar 
ne sena. O vyrai... žinai kaip 
su vyrais: jiem reikia moters. 
Taigi Krivickienė ir galėjo pasi
likti kooperatyve arba Nikola- 
jevske.

Rusijoj, mat, pripažįstama 
laisvoji meilė. Ot, ve Radvilai 
nuvyko Rusijon, tai Radviliene 
tuojau pametė Radvilą ir ište
kėjo už Bagoči u no. O Ba'gočiu- 
nas, kaip jau minėjau, yra ko
operatyvo iždininkas. Praktiška 
moteris. Gi Radvilas, nors jau 
pagyvenęs vyras, susirado jau
ną rusę.. Ir jis apsivedė. Vis
gi kaip už amerikono, o dar už 
“kustario” (t. y. amatninko 
dirbančio sau. Rep), tai tekėš 
kad ir jauna merga, ba mato, 
jog nieko nepraras.

—Atrodo, kad su vedybomis

pas'iliku- 
ji manė

buvo ki
štai

kvitą, kurią gavau apleisdamas | ir skirybpmis ytin lengva Rusi-

HAARLEM O’L
[ C A PJę.U

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGO J
Šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicago j e.

Duodu prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neuritis, Sciatica, šalčiu, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Garsinkifes Naujienose

kooperatyvą, čia sakoma, kad 
man priklauso iš kooperatyvo 
870 rublių. Bet aš jų negavau, 
ba kooperatyve 
(jausiu, kai bus. 
Ne bent “suduos 
sakoma, laiku.

Na, o Bagočiunas yra koope
ratyvo kasierius. Jis įr kai ku
rie kiti ne tik įdėjo po $500 ko
operatyvam Jie dar paskolino 
(kooperatyvui savo asmeniškų1 
pinigų. Ir vienas yra paskoli
nęs, jei neklystu, net porą tū
kstančių dolerių su viršum. Gi 
atsiimti, bent paskolą, negali, 
ba pinigų nėra.

Taigi Bagoči unas 
amerikiečius draugus 
Rusijon i kooperatyvą, 
šie nuvažiuos ir padės koopera
tyve pinigų, tai jis’, Bagočiunas, 
tikisi atsiimti nors paskolą. 
Reiškia, traukia duobėn nežine- 
lius, kad pačiam išlipti iš jos.

—Juk tai atrodo panašu į 
Judos darbą—pastebėjau Saba
liauskui.

—Atrodo taip—sutiko jis.
Draugiškumo nėra kooperatyve

—Ir labai ne draugiška. .
—Ko norėti draugiškumo 

aiškino Sabaliauskas kuomet 
visko stoka.. Gyvenome susi
kimšo, su šeimomis, su vaikais. 
Maisto stoka, net muilo gauda- 
vom tik vieny gabaliuką mene-

nėra pinigų. 
O kada bus? 
dienos”, kaip

kviečia 
važiuoti

O kai

joj?
—Nesunku. Apsivedei, pagy

venai kiek laiko, Kas nors ne
patiko ar pamatei kitą mergą 
arba vyrą, tai eini i <tam tikrą 
įstaigą, užsimoki 20 kapeikų ar 
kiek daugiau, ir gauni perski- 
ras. Jei turi prigyvenęs vaikų

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Strcets

šiandie
Gražus kalbantis paveislas 

ant Magna-Screen ,

“Behind the Make
- up”

Dalyvaujant
Drama iš scenos artistų gy

venimo
Fay Wray, Wm. Powell, Ilal

Skelly
Taleri

V i taphone V odevilio 
Aktai

“Small Timers”
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

P-lė Birutė Briedis, northsidiečių žymiausi pianistė, kuri rytoj 
vakare Lietuvių Auditorijoj dalyvaus Lietuvos Nepriklausomy

bės Apvaikščiojimo programe.

sąuliu visiems gerai žinomas 
P. Kriščiūnas.

P. Kriščiūnas buvo atlydė
tas į šv. Jurgio \parapijos baž
nyčią, kurioje atlaikyta už ve- 
lionics sielą pamaldos, o po 
pamaldų kūnas buvo nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Aa. P. 'Kriščiūnas dešimtį 
mętų išgiedojo šv. Jurgio pa
rapijos (bažnytiniame chore.

P. Kriščiūnas kilo iš Lietu
vos, Krekenavos parapijos.

Liūdna netekus musų tarpe 
tokio brangaus žmogaus, llsč-

kis, musų brangus bendradar
bi, šioje ramioje žemelėje.

Galvą Skauda?
Periodiniai, Nerviniai ar nuo vydurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai grei
tai palengvinami su ORANGEINE.

NETURI NARKOTIKŲ
JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA
10p ORANGEINE 

MILTELIUS

ObaNgeįNe
-

Visuomet Širdingas 
. Priėmimas

• A

•• .........  :

—'skirtumo irgi nedaro.
Pati reikalauja, kaip Ameri

koje sakoma, alimonijos. Turi 
duoti. Bet štai apsivedei su 
kita. Antroji reikia užlaikyti. 
Na, tai tu pirmoji, kad ir su 
tuzinu "Kr pustuziniu vaikų, 
maitinkis kaip išmanydama pa
ti, ba tavo buvęs vyras jau tu
ri kitą maitinti.

Esama tokių, kurie yra vedę 
ir skyrėsi po penkius ar šešius 
kartus. Paskutinės vedybos

skaitosi šeimyna. O pirmosios 
—tai našlaičiai ir našlaitės. Ir 
todėl, našlaičiai ir našlaitės, ir, 
kaip mes vadiname, benkartukai, 
pasiskleidę taip plačiai, kaip 
plati yra Sovietų Rusija.

(Bus daugiau) Reporteris.

Bridgeportas
I

Nežiūrint ar jūsų bankinis biznis yra didelis, ar ma
žas, jus visuomet rasite čia širdingų priėmimų nuo šio 
banko viršininkų ir darbininkų. čia yra žmogių, kurie 
kalba jūsų prigimta kalba ii’ kviečia jus visuomet su 
visais jūsų finaliniais klausimais kreiptis prie jų.

Remiamas daugiau kaip $13,000,000, šis yra stiprus 
bankas jūsų taupiniams. Jeigu jus dar neturite taupi- 
mo sąskaitos, atidarykite ją šiandie.

CENTRArtŽŽ^BANK
ATRUSTCOMPANY

1110 West35th Street
A State Bank • • • • AClearingHouseBank

Jau mėnuo laiko praslinko, 
kada persiskyrė a>u šiuo pa- BOSCH RADIO

Screen Grid

JOHN PAKEL & CO
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parūpinanti planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybe ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais ’ reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St.

urb'i THišmikitc
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Pamatykite ir išgirskite. Geras Radio, 
gražus balsas ir galima pasiekti 

tolimas stotis. Kainos sumažintos.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Lopis Avė. 

CHICAGO. TLL.

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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F. Jakavičius

Įžanga tik 25 Centaižia 7:30 valandą vakaro

v
<

ONA BIEŽIS — Solo

BIRUTES” Merginų trio: Vera Stradomskaitė, Ona 
Burkiutė ir Ona Skeveriute.

Lietuvių Auditorijoj,
3133-35 South Halsted Street, Chicago

Programas susidės iš atatinkamų tam įvykiui kalbų ir muzikalės dalies. Kalbės “Naujienų” Redaktorius P. Grigaitis, Dr. A 
‘ V *" 3’’ ' ' ' >• ’ ’* ’ ’ , . .

K. Rutkauskas, J. Švitra ir Dr. A. Montvidas. »
' * *

Dainuos “Pirmyn” choras po K. Steponavičiaus vadovyste, “Birutės” pagarsėjęs vyrų kvartetas ir merginų trio. Solo dai
nuos Ona Biežis, F. Jakavičius ir Augusta L. Nemčauskaitė. Dalyvaus taip pat ir pianistė Birutė Briedis.

Akomponuos J. Byanskas ,
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CmCMBOS
ZIN r os

Tarp Chicagos
Lietuvių

Rasta žmogaus kaulai 
degėsiuose

' BrightonPark

Broathvay miestely, pele
nuose sudegusio namo rasta 
kaulai James Grant. Kadangi 
tarp degėsių rasta ir liekanos 
dalykų, panašių tiems, kurie 
naudojama munšainui virti, tai 
iš karto manyta, kad Grant žu
vo gaisre, kai dėl munšaino 
virimo namas užsidegė. Poli
cija lėčiau aiškina, kad Grant 
nusižudęs uždegdamas trobesj.

Ieškoma mergina ryšy 
su banko uždarymu• _
Ieškoma p-lės Lavcrne D. 

Lindgren, kasierkos uždaryto 
Peoples State Bank of May- 
wood. Išimta warantas jai 
areštuoti. Merginą garantas 
kaltina išeikvojimu $60,000 
banko pinigų. Banko preziden
tas, Elmer P. Langguth buvo 
taipgi areštuotas, bet išleistas, 
kai už j j padėta $100,000 bond- 
sas.

Mylimąją mėgino nu
šauti krautuvėje

Amerikos "Lietuvių Piliečių 
Pašalpos ir Politikos kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, vasario 16, lygiai 1 vai. 
po pietų, Chas. Gramonto sve
tainėje, 4535 So. Rockvvell st. 
Visi nariai ir norintys prisi
rašyti prie kliubo prašomi pri
būti paskirtu laiku, šiame su
sirinkime bus galima gauti li- 
kietai kliubo rengiamai vaka
rienei, kuri bus kovo 2 dieną, 
Liberty Grove svetainėje, 4615 
So. Mozart st.

Kiekvieno nario pareiga yra 
pasiimti tikietų pardavimui. 
Juo daugiau išplatinsime vaka
rienės tikietų, tuo bus dides
nis užtikrinimas, kad vakarie
niauti susirinks jeigu ne visi, 
tai didžiuma šios apielinkės 

lietuvių^ ir lietuvaičių. Kurki
me savo pilietiškas spėkas krū
von ir dirbkime kliubo gero
vei. Iš to bus naudos visiems.

| šj susirinkimą žada atsi
lankyti ir pora svetimtaučių, 
taigi bus mums įdomu pasi
klausyti ką jie pasakys.

Anton Jusas.

liu skerdyklų savininkas. įkūrė ši 
West Side Trust & Savinas Banko 
rugsėjo mėn., 1905 m., ta apielinkė, 
kaip dabar, taip ir tada buvo didy
sis ateivijos tarpinimo puodas. Nuo 
pat pradžios ši įstaiga lošė vado- 
vaująjną rt^ę kelime visos apielin- 
kėj, jos augime ir teikė savo pat
ronams naudą moderninių finansinių 
metodų.

Nariai direktorių tarybos, kaip 
dabar, taip ir tada susidėjo iš pla
čiai paskilbusių vadovų didžiųjų in
dustrijų ir bankinių įstaigų.

Daugelis dabar jau gerąi įsigyve
nusių biznio įstaigų gavo pradžią 
delei šio banko konstruktyyės įta
kos. Taip laikais prisiėjo stačiai 
mokinti žmones naudos, kokią teikia 
tvirtas bankininkavimas, raginti nau
dotis progomis, patarti vengti abe
jotinų investmentu, mokinti kaip 
vesti biznį pelningu budu ir šią pa
reigą bankas pilnai atliko. Jo obal- 
sis, “Saugumas pirm visko”, tapo 
rūpestingoj išlaikytas per visus 
šiuos metus.

j Daugelis įstaigų, kurias šis ban
kas akstinimais ir praktiška pagel- 
ba, padarė sėkmingomis, sudaro di- 

| džiausią Istoriją šio distrikto augi- 
1 me. šiandie vienas iš įkūrėjų ir 
dabartinis bankp galva, p. Louis H. 
Heymann, pamena ",/'nka pradžią 
25 metai atgal tu, kurie šiandie yra 
Vienį didžiausių šio banko depoz’ito- 
rių. Kad pabrėžti šį puikų rekordą 
ir jo vietą šios apielinkės istorijoj, 
D. Haymann ir jo sandarbininkai 
dabar ir rengiasi prie Sidabrinio 
Jubiliejaus, kuris bus švenčiamas 
veikiausia rugsėjo mėnesy.

BpeclaltRtM rydyrne chroniškų Ir naujų U- 
rų. Jei kiti negalėjo jumis iėgydytl. atsUan- 
kyktt pas mane. Mano pilnas IJegzaminaTl- 
rnas atidengs jueų tikrų ligų ir Jei ai apst
irusiu jus gydyti, sveikata Jums sugryB. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavimo—kas jums yra.

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 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvinfr-lrj 1 no pietų.
-------O—-r

Akių Gydytojai

RASMADE GOOD with 
militonsS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi Kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, 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. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė,

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

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virglnia 0086 

Re., Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir
6 iki 8 vakaro. NedČllom nuo 10 iki 12 Ulo

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro

Įvairus gydytojai

Rezidencijos Tel. Midwav 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 21th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

8 iki 8 v. v. Utarninkaiu ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

———■A 
Graboriai .

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.

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 i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Df. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

DR. J. J. KOWARSKAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1128
Rez. 2359 S. Leavitt SU Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 Iki 9 
Nedėlioi pagal sutarti
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENT1STAS

4645 South Ashland Avenne
Ant Zaleskio Aptiekog 

_________ CHICAGO, ILL._________  

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

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 4:80 ir nuo 7 Iki Ito
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464

CHICAGO. ILL.
----- 5-0---------

Ilarvey Sinrau, 24 metų, at
silankė į Goklblatt departa-! 
inentinę krautuvę, 1615 West j 
Chicago avė., ir pradėjo gru- j 
moti revolveriu p-lei Dorothy 
Adolphson, kuri dirba krautu
vėj kaip kasierius.

Koslumerių tarpe kilo klik- 
smas, sumišimas. Krautuvei! 
ibėgo policininkas ir atėmė iš i 
jauno vyro revolverį.

Vėliau paaiškėjo, kad mer- ‘ 
gina buvusi seniau vaikino 
sweelheart. Bet po truputį pra
dėjusi nebepaisyti. Taigi Siū
lau ir nusitaręs, kad tegul ji 
niekam neteksiant, jeigu ne Į 
jam.

VVell, 21 ‘ m. vyras. Pagy
vens, užmirš — yra dar laiko 
širdies žaizdoms užgyti.

West Side Trust & Sav- 
ings Bankas Šiemet 

Švęs Sidabrines 
Sukaktuves

West Side Trust & Savinas Ban
kas, vienas iš žymiausiu banku ir 
daugiausia prisidėjęs prie išvysty
mo Halsted-Roosevelt apielinkės, 
šiemet švęs dvidešimt penkių metų 
sukaktuves jo progreso ir tarnavi
mo žmonėms.

Pažymėjimui šių sidabrinių su
kaktuvių planuojamos yra didelės iš
kilmės, nes tai yra svarbios sukak
tuvės kaip apielinkės bankų istori
joj, taip ir visiems miesto gyvento
jams, ypač ateiviams, jų tarpe ir 
lietuviams.

Kai Nelson Morris, garsus gyvu-
1'niL'iGty

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces Sor 25/ 
Pure — Economical 

EfŪcient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Garsiukites Naujienose

£ Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. HaIsted*St.

Chicago. 111’
Tel. Victory 1115

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

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. Nedėliomia 

ir šventadieny, 10—12 diena

Advokatai

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

Banditai užpuolė 
namus

Du banditai isibriovė į na
mus, kai tarnaitė atidarė du
ris trobesio Krank įDuffek, 
Douglas Park Building and 
Loan Assn. iždininko, 2014 S. 
California avė. Banditai at
ėmė iš Du į t eko $2,064.

Lietuves Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

.* Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue 

p-P- «
Phone

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massago, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketg ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

S. D. LA( UAVK’H

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. Brunswic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY •
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dcntistas

4712 South Ashland Avė. 
Tol. Boulevard 7589 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
i Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Agota Norkiene ir

Mirė pagarsėjęs 
chemikas

Mirė Dr. M. liirsh, pagar
sėjęs chemikas, kuris surado 
burokų cukraus procesą. Jis 
yra, padaręs keletą kilų svar
bių išradimų.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

HELENA LASTAUSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 d., 2:35 vai. po piet 
1930 m., sulaukus 15 metu am
žiaus. A. a. Helena gimė rug
pjūčio 8 d., 1914 m., Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliud 
me motiną Michaliną, no tė
vais Dargaitė, tėvą Juozapą, 
du broliu — Joną ir Franciš- 
ktj, tris pusseseres — Stanis
lavą, Aldoną ir Bronislavą, dvi 
cioces
Petronėle Susniene, 6 pusbro
lius ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 10753 Perry 
Avė., Roseland, 111.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
vasario 15 d., 8 vai. ryto iš 
namą i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, Roseland, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Helenos Lastaus- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna-\ 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Broliai, Pusseserės, 
Ciocės, Pusbroliai ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

BRONISLOVAS
TAMOSHUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 12 dieną, 11 vai. iš ry
to, 1930 m., sulaukęs apie 36 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno rėd., Panevėžio ap., Ma- 
žienių kaime. Paliko dideliame 
nuliudime du brolius — Juoza
pą ir Joną ir brolienes Chica- 
goj ir du broliu Kanadoj 
Tadeušą ir Povilą, du pusbro
liu — Juozapą ir Tadeušą šil
kus ir gimines Amerikoj. Lie
tuvoj moterį Larisą, sena mo
tinėle ir brolį Antaną. Kūnas 
pašarvotas randasi Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
vasario 15 diena,. 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Bronislovo Tamo-
shuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteitki jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Pusbroliai, 
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

P^tėrriadja 1 laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

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

' Kėnwood 5167
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Graboriai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 3161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

S 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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Puriu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn j Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Jonas Grigaliūnas
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 11 dieną, 9 valandą va

kare, 1930 m„ sulaukęs 38 metų amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Upytės parapijos ir kaime. Amerikoj išgyveno 20 metų. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Barborą, po tėvais Morauskaitė, uos u n j 
Aleksandrą, 2 brolius — Ambrozių ir Povilą, seserį Agniešką, pus
brolį Karolį Kodis, ciocę Karoliną ir gimines, o Lietuvoj motiną 
Oną, tėvą Benediktą, brolį Petrą ir seser) Elzbietą. Kūnas pašar
votas randasi 3622 So. Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, Vasario 15 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų i Lietuvių Tautiškos parapijos bažnyčią, 35 ir So. Union Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Grigaliūno giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, x

MOTERIS, POSŪNIS, BROLIAI, SESUO, 
PUSBROLIS, CIOCĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Cicero 294
Mės esame taip ar

ti, kaip Tamstos
* Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 So. Halsted Street 

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

Phone • 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.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone ■ Boulevard 8488
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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) 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. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

. Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

,.A.iA. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:80 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. * 

Cor. North Avė.
............ 1 ............. 1 ■ ............................................... ■ •'

DR. P. P. 7ALLYS
DENT’ TAS 

30 East 1 -th Street, 
kampas VI /bash Avė. 
Phone PUilman 0856' 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

J? p. WAITŪHŪŠ
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS^ 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. BERZMAN
- Iš RUSUOS —

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

Gydo, staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, motery 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 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30v.|Nuo w 12 dipna 2 įkl 3 po pjet
4608 South Ashland Avenue: q iki s vai. Nedei. nuo 10 iki 12,

Netoli 46th St. Chicago, I1L Rez. Telephone Plaza 3202

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Str 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

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—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. I .mii Avu 

Tol. Roosovclt S'10 
.Vai. nuo 6 iki L> vai. vak.
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Penktadienis, vas. 14, 1930 m

CHICAGOS
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rasta žmogaus kaulai 
degėsiuose

' BrightonPark

Broadvvay miestely, pele
nuose sudegusio namo rasta 
kaulai James Grant. Kadangi 
tarp degėsių rasta ir liekanos 
dalykų, panašių tiems, kurie 
naudojama munšainui virti, tai 
iš karto manyta, kad Grant žu
vo gaisre, kai dėl munšaino 
virimo namas užsidegė. Poli
cija lėčiau aiškina, .kad Grant 
nusižudęs uždegdamas troibėsj.

Ieškoma mergina ryšy 
su banko uždarymu
Ieškoma p4ėis Laverne 1). 

Lindgren, kasierkos uždaryto 
Peoples State Bank of May- 
wood. Išimta vvarantas jai 
areštuoti. Merginą garantas 
kaltina išeikvojimu $60,000 
banko pinigų. Banko preziden
tas, Elmer P. Langguth buvo 
taipgi areštuotas, bet išleistas, 
kai už ji padėta $100,000 bond- 
sas.

Amerikos "Lietuvių Piliečių 
Pašalpos ir Politikos kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, vasario 16, lygiai 1 vai. 
po pietų, Chas. Gramonlo sve
tainėje, 4535 So. Rockvvell st. 
Visi nariai ir norintys prisi
rašyti prie kliubo prašomi pri
būti paskirtu laiku. Šiame su
sirinkime bus galima gauti ti- 
kielai kliubo rengiamai vaka
rienei, kuri bus kovo 2 dieną, 
Liberty Grove svetainėje, 4615 
So. Mozarl st.

Kiekvieno nario pareiga yra 
pasiimti tikietų pardavimui. 
Juo daugiau išplatinsime vaka
rienės tikietų, tuo bus dides
nis užtikrinimas, kad vakarie
niauti susirinks jeigu ne visi, 
tai didžiuma šio^ apielinkes 

lietuvių ir lietuvaičių. Barki
me savo pilietiškas spėkas krū
von ir dirbkime kliubo gero
vei. Iš to bus naudos visiems.

Į šį susirinkimą žada atsi
lankyti ir pora svetimtaučių, 
laigi bus mums įdomu pasi
klausyti ką jie pasakys.

Anton Jusas.

lių skerdyklų savininkas, įkūrė šį 
Wėst Side Trust & Savings Banką 
rugsėjo mėn., 1905 m., ta apielinkė, 
kaip dabar, taip ir tada buvo didy
sis atelvijos taępinimo puodas. Nuo 
pat pradžios ši ištaiga lošė vado- 
vaują.rną r<Ję kėlimo visos apielin- 
kė«, jos augime ir teikė savo pat
ronams naudą moderninių finansinių 
metodų.

Nariai direktorių tarybos, kaip 
dabar, taip ir tada susidėjo iš pla
čiai paskilbusių vadovų didžiųjų in
dustrijų ir bankinių įstaigų.

Daugelis dabar jau gerai įsigyve
nusių biznio įstaigų gavo pradžią 
delei šio banko konstruktyyės įta
kos. Taip laikais prisiėjo stačiai 
mokinti žmpnes naudos, kokią teikia 
tvirtas bankininkavimaą, raginti nau
dotis progomis, patarti vengti abe
jotinų investmentų, mokinti kaip 
vesti bizni pelningu budu ir šią pa
reigą bankas pilnai atliko. Jo obal- 
sis, “Saugumas pirm visko”, tapo 
rūpestingoj išlaikytas per visus 
šiuos metus.

Daugelis įstaigų, kurias šis ban
kas akstinimais ir praktiška pagel- 
ba, padarė sekmiugomis, sudaro di
džiausiąIstoriją šių distrikto augi
me. šiandie vienas iš įkūrėjų ir 
dabartinis bankų galva, p. Louls H. 
Heymann, pamena ’"nnka pradžią 
25 metai atgal tų, kurie šiandie yra 
Vieni didžiausių šio banko depozito- 
rių. Kad pabrėžti šį puikų rekordą 
ir jo vietą šios apielinkės istorijoj, 
D. Haymann ir jo sandarbininkai 
dabar ir rengiasi prie Sidabrinio 
Jubiliejaus, kuris bus švenčiamas 
veikiausia rugsėjo mėnesy.

Specialistas gydyme chroniškų ir namu Il
gu. Jei kiti negalėjo jumis Itgydytl. atsUan- 
kyktt pas mane. Mano pilnas itegzamluavl- 
mas atidengs jueą tikrą ligą ir jei ai apsl- 
imslu jus gydyti, sveikata jums augryB. Ei
kit pas tikrą st ' 
kur ir kas jums skauda, __ ___  . .
po galutino Ifcegzaminavimo—kas jums yra.
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Ofiso 
oietų, 

lioj

ipecialistą, kuris neklaus jusu 
.. ___  ,_.ns skauda, bet pats pasakys

galutino liegzarninavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BlvtL, netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo lt ryto iki 1

st.

_________ PO 
nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvtn*kt 1 no pietų.

-------O------r

Graboriai.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

HAS 
MADE G0OD with 

miliions!

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Vlrrlnia 0086 

Res. Tel. Van Buren 5858
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pistu. 2 iki 4 ir
6 Iki 8 vakaro. NedCliom nuo 10 iki 12 dlo 

DU. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro

Įvairus gydytojai

Rezidencijos Tel. Mldwąy 5512 
Ralph C. Cupler,M.D. 

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 241 h STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliaig ir Ketvergei# 

8 iki 8 v. v. Utarninkaia ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų 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. Specialu atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nno 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė

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

DR. J. J. KOWARSKAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1128
Rez. 2359 S. Leavitt SU Canal 2380 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. K, Rutkauskas, M.D

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudetfe
Viršuj Ashland Stato Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Mylimąją mėgino nu
šauti krautuvėje

Harvey Sinrau, 24 metų, at
silankė j Goldblatt departa- 
mentinę krautuvę, 1615 West 
Chicago avė., ir pradėjo gru- • 
moti revolveriu p-lei Dorotliy 
Adolphson, kuri dirba krautu
vėj kaip kasierius.

Košt u merių tarpe kilo klik- 
smas, sumišimas. Krautuvei!, 
ibėgo policininkas ir atėmė iš 
jaupo vyro revolverį.

Vėliau paaiškėjo, kad mer- j 
gina buvusi seniau vaikino 
svvcetheart. Bet po truputį pra
dėjusi nebepaisyti. Taigi Sin
rau ir nusitaikęs, kad tegul ji 
niekam neteksiant, jeigu nei 
jam.

VVell, 21 m. vyras. Pagy
vens, užmirš — yra dar laiko 
širdies žaizdoms užgyti.

West Side Trust & Sav
ings Bankas Šiemet 

Švęs Sidabrines 
Sukaktuves

West Side Trust & Savinas Ban
kas, vienas ūš žymiausių bankų ir 
daugiausia prisidėjęs prie išvysty
mo Halsted-Roosevelt apielinkes, 
šiemet švęs dvidešimt penkių metų 
sukaktuves jo progreso ir tarnavi
mo žmonėms.

Pažymėjimui šių sidabrinių su
kaktuvių planuojamos yra didelės iš
kilmės, nes tai yra svarbios sukak
tuvės kaip apielinkes bankų istori
joj, taip ir visiems miesto gyvento
jams, ypač ateiviams, jų tarpe ir 
lietuviams.

Kai Nelson Morris, garsus gyvų-

Banditai užpuolė 
namus

Du banditai isibriovė į na
mus, kai tarnaite atidarė du
ris trobesio brauk Dui’fek, 
Douglas Park Building and 
Loan Assn. iždininko, 2011 S. 
California avė. Banditai at
ėmė iŠ* Du l i eko $2,064.

Mirė pagarsėjęs 
chemikas

Mirė Dr. M. H irsi), pagar
sėjęs chemikas, kuris surado 
burokų cukraus procesą. Jis 
yra. padaręs keletą kitų svar
bių išradimų.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

- 2-0-------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių auga- 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyką egzaminavimų, 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 praktikos.

Jei 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

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

Nuo 2

Nedėlioj

iki 4:80 ir nuo 7 11d Iii

nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 1464

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efllcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Garsinkites Naujienose
Lietuvės Akušerės

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 . S. Halsted* St.

Chicago. 1117
Tel. Victory 1115 
o-------

S. 0. LACHAVICH

Lietuviai Gydytojai

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

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL. 
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusaa Gydytojas ir Chirarpaa

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
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. Nedėliomia 

ir šventadieny, 10—12 diena

Advokatai

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY •
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1316
t Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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. Brunswic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 6597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tol. Boulevard 7589

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted StreetMRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

• Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

H- (M-4 :•

Phono 
Hemlock 9252

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

Pžftėrnailfa ■ laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

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

RėnwooA 5117
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

. 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 8:80 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimų.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

,JUA. olis
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakarePatarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massago, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic bl anketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarai*

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.

HELENA LASTAUSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 d., 2:35 vai. po piet 
1930 m., sulaukus 15 metų am
žiaus. A. a. Heleną, gimė rug
pjūčio 8 d., 1914'to*. Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliud 
me motiną Michaliną, po tė
vais Dargaitė, tėvą Juozapą, 
du broliu — Joną ir Franciš- 
kų, tris pusseseres — Stanis
lavą. Aldona ir Bronislavą, dvi 
cioces — Agota Norkiene ir 
Petronėlę Susnienę, 6 pusbro
lius ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 10753 Perry 
Avė., Roseland, 111.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
vasario 15 d., 8 vai. ryto iš 
namų i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, Roseland, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Helenos Lastaus- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- \ 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Broliai, Pusseserės, 1 
Cioces, Pusbroliai ir Giminės [ 
Laidotuvėse patarnauja gra- r 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741 I

Graboriai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką
4. _

Graborius ir
Balzamuoto jas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn/Avenue
CHICAgO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Karni'n Mi'.foigan Avė.
Tel. ru...-/ 5950 ir 6377

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:80 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 809 
1608 Milwaukee Avė. 4 

Cor. North Avė.
Miesto ofise pagal sutarti:

127 N. Dearborn St,
Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street 

•f

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

Rez. 3201 South VVallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-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

John KuchinskasJ. 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

Lietuvis Advokatas
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.

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Jonas Grigaliūnas

pašar-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicerk 8724

Phone • 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. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

TIK SUGRĮŽĘS Ifi EUROPOS^ 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

BRONISLOVAS 
TAMOSHUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 12 dieną, 11 vai. iš ry
to, 1930 m., sulaukęs apie 36 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno rėd., Panevėžio ap., Ma- 
žienių kaime. Paliko dideliame 
nuliudime du brolius — Juoza
pą ir Joną ir brolienes Chica
goj ir du broliu Kanadoj 
Tadeušą ir Povilą, du pusbro
liu — Juozapa ir Tadeušą šli- 
kus ir gimines Amerikoj. Lie
tuvoj moteri Larisą, sena mo
tinėle ir brolį Antaną. Kūnas 
pašarvotas randasi Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
vasario 15 diena. 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Bronislovo Tamo- 
shuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
šutei tki jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Pusbroliai, 
Brolienės ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borįųs A. Masalskis, Telefonus 
Boulevard 1139.

'phone Cicero 294

Mės esame taip ar
ti. kaip Tamstos 

•' Telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Phone ■ Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 11 dieną, 9 valandą va
kare, 1930 m., sulaukęs 38 metų amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Upytes parapijos ir kaime. Amerikoj išgyveno 20 metų. Paliko 
dideliame nu lindime moterį Barborą, po tėvais Morauskaitė, įjosunį 
Aleksandrą, 2 brolius — Ambrozių ir Povilą, seserį Agniešką, pus
brolį Karolį Kodis, ciocę Karoliną ir gimines, o Lietuvoj motiną 
Oną, tėvą Benediktą, brolį Petrą ir seserį Elzbietą. Kūnas 
votas randasi 3622 So. Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, Vasario 15 dieną, 8 vai. ryteLaidotuvės įvyks subatoj. Vasario 15 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų | Lietuvių Tautiškos parapijos bažnyčią, 35 ir So. Union Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Grigaliūno giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, x

MOTERIS, POSŪNIS, BROLIAI, SESUO, 
PUSBROLIS, ClOCfi IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) 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. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo, staigias ir chroniškas liRas 
vyrų, moterų ir vaikų pajęal 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 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

A. A. SLAfflS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

105

6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 motai 

OFISAS
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 vai. 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. diena

4720

Phone Midwąy 2880

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Ncdc- 
lioj iųio 10 iki 12 po pietų

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, I1L

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12, 1 
Rez. Telephone Plaza 8202

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G390. Vai. 9-4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Uuioii Ava

-Vai. nuo 6 iki D vai. va k.

-



Penktadienis, vas. 14, 1930

CHICAGOSį Tarp Chicagos
a®o$ Lietuvių

Rasta žmogaus kaulai 
degėsiuose

Brighton Park

pele- 
rasta 

kaulai James Grant. Kadangi 
tarp degėsių rasta ir liekanos 
dalykų, panašių tiems, kurie 
naudojama munšainui virti, tai 
iš karto manyta, kad Grant žu
vo gaisre, kai dėl munšaino 
virimo namas užsidegė. Poli
cija lėčiau aiškina, kad Grant 
nusižudęs uždegdamas trobesį.

Broa<txvay miestely,
nuošė sudegusio namo

Ieškoma mergina ryšy 
su banko uždarymu
Ieškoma p-lčs Laverne 1). 

Lindgren, kasierkos uždaryto 
Peoples State Bank of May- 
wood. Išimta vvarantas jai 
areštuoti. Merginą garantas 
kaltina išeikvojimu $60,000 
banko pinigų. Banko preziden
tas,
taipgi 
kai už 
sas.

Elmer 1*. Langguth buvo 
areštuotas, 
ji padėta >$100,00(1

bet išleistas, 
bond-

Mylimąją mėgino 
šauti krautuvėje

Amerikos " Lietuvių Piliečių 
Pašalpos ir Politikos kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks ne- 
delioj, vasario 16, lygiai 1 vai. 
po pietų, Chas. Gramonto sve
tainėje, 4535 So. Rockvvell st. 
Visi nariai ir norintys prisi
rašyti prie kliubo prašomi pri
būti paskirtu laiku, šiame su
sirinkime bus galima gauti ti- 
kietai kliubo rengiamai vaka
rienei, kuri bus kovo 2 dieną, 
Liberty Grove svetainėje, 4615 
So. Mozart st.

Kiekvieno nario pareiga yra 
pasiimti tikietų pardavimui. 
Juo daugiau išplatinsime vaka
rienės tikietų, tuo bus dides
nis užtikrinimas, kad vakarie
niauti susirinks jeigu ne visi, 
tai didžiuma šios apielinkės 

lietuvių ir lietuvaičių. Barki
me savo pilietiškas spėkas krū
von ir dirbkime kliubo gero
vei. Iš to bus naudos visiems.

| šj susirinkimą žada atsi
lankyti ir pora svetimtaučių, 
laigi bus mums įdomu pasi
klausyti ką jie pasakys.

Anton Jusas.nu- »

Akių Gydytojailių skerdyklų savininkas, jkurė ši 
West Side Trust & Savings Bankų 
rugsėjo mėn., 1905 m., ta apielinkė, 
kaip dabar, taip ir tada buvo didy
sis ateivi jos tarpinimo puodas. Nuo 
pat pradžios ši įstaiga lošė vado- 
vaują.rną ri^ę kelime visos apielin- 
kėj. jos augime ir teikė savo pat
ronams naudą moderninių finansinių 
metodų.

Nariai direktorių tarybos, kaip 
dabar, taip ir tada susidėjo iš pla
čiai paskilbusių vadovų didžiųjų in
dustrijų ir bankinių ištaigų.

Daugelis dabar jau gerai įsigyve
nusių biznio ištaigų gavo pradžią 
delei šio banko konstruktyvčs įta
kos- Taip laikais prisiėjo stačiai 
mokinti žmones naudos, kokią teikia 
tvirtas bankininkaviinas, raginti nau
dotis progomis, patarti vengti abe
jotinų investmentų, mokinti kaip 
vesti biznį pelningu budu ir šią pa
reigą bankas pilnai atliko. Jo obal- 
sis, “Saugumas pirm visko”, tapo 
rūpestingoj išlaikytas per visus 
šiuos metus.

Daugelis įstaigų, kurias šis ban
kas akstininiais ir praktiška pagel- 
ba, padarė sėkmingomis, sudaro di- 
džiaųsią Istoriją šių distrikto augi; 
me. šiandie vienas iŠ {kūrėjų ir 
dabartinis bankp galva, p. Lou’is H. 
Heymann, pamena ”'«nka pradžią 
25 metai atgal tų, kurie šiandie yra 
•vieni didžiausių šio banko depozito- 
rių. Kad pabrėžti šj puikų rekordą 
ir jo vietą šios apielinkės istorijoj, 
n. Haymann ir jo sandarbininkai 
(T,a,b?T ,ir ren*iasi prie Sidabrinio 
Jubiliejaus, kuris bus švenčiamas 
veikiausia rugsėjo mėnesy.

BpeclsltRtM rydyme chroniškų ir n*oją li
rų. Jei kiti negalėjo jumis Įlydyti, atefian- 
kyktt pas mane. Mano pilnas IJcrzamlnavl- 
tnas atidengs jūsų tikrų Ilgų Ir jei a* apsi
busiu jus gydyti, sveikata Jums sugryfl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino liegsaininavlmo—kas jums yra.galutino ifcevzatninavltno—Itaa jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BĮ v d., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rv+n-iri 1 nn pietų.
-------O------r

20 st.

IX)

M

Grabonai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

VVest Side Trust & Sav 
ings Bankas Šiemet 

Švęs Sidabrines 
Sukaktuves

Harvey Sinrau, 24 metų, at
silankė j Goldbktt departa- 
mentinę krautuvę, 1615 VVest 
Chicago avė., ir pradėjo gru- I 
moti revolveriu p-lei Dorothy 
Adolphson, kuri dirba krautu
vėj kaip kasierius.

Kostu merių tarpe kilo klik-
sumišimas. Krautuvei! Į sukaktuves jo progreso ir tarnavi- 

įbėgo policininkas ir atėmė 
jauno vyro

Vėliau 
gina 
s\vcelliea.rt. Bet po truputį pra 
dėjusi 
ra u ir 
niekam 
jam.

smas,

VVest Side Trust & Savinos Ban
kas, vienas iš žymiausių bankų ir 
daugiausia prisidėjęs prie išvysty
mo Halsted-Roosevelt apielinkės, 
šiemet švęs dvidešimt penkių metų

jį | mo žmonėms.
. . i Pažymėjimui šių sidabrinių su*

revolverį. I kaktuvių planuojamos yra didelės iš-
paaiškėjo, kad mer- kilmės, nes tai yra svarbios sukak- 

i . • ...a,tuvės kaip apielinkės bankų istori-buvusi seniau vaikino j joj^ įr visjenis miesto gyvento
jams, ypač ateiviams, jų tarpe ir 
lietuviams.

Kai Nelson Morris, garsus gyvu-nebepaisyti. Taigi Sin-

RASHADE GOOD tvith
millionsl

B***-

Musu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime iSlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL. 

- 2-0-------

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

EfHcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY ©UR GOVERNMENT

Garsinkites Naujienose
Lietuves Akušeres

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

• Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted* St.

Chicago. 1117
Tel. Victory 1115 

-O-------

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, 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 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589 
-------O_

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virgin!* 0036 

Res. Tel. Van Buren 5868

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 die

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj parai sutarti
Office Boulevard 7042

Įvairus gydytojai

Rezidencijos Tel. Midwav 5512 
Ralph C. CupIer,M.D. 

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedčliais ir Ketvergaia 

8 iki 8 v. v, Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

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

nas žaizdas, ligas rectal

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 i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei 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 Gydytojai

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

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

S. D. LACHAVICH !

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

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

Tel. Brunsvvfc'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptiekog
_______ CHICAGO, ILL._________

A. K, Rutkauskas, M.D.

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland StLte Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
4442 South VVestern 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

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki lb

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 1464

Tel. Dręxel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL. 
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

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.
Tol. Boulevard 7589

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

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. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS , 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Koom 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1319
i Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo G iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted StreetLietuvis Graborius ir 
Baleamuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

tytėrriadja 1 laidotu
vėse kuopui kiaušiai, 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

——

Telefonas Yards 1138

na-

at-

pagar-

W. 46th St.1646

Jei nori išmokti
1327 So. 49 Ct,nusipirk typewriterį

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5208

Milė Dr. M.

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP

nelėksiant, jeigu nei

Jonas Grigaliūnas

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudcikis, Tel. Yards 1741.

motiną 
pašar-

MOTERIS, POSŪNIS, BROLIAI, SESUO, 
PUSBROLIS, C1OCĖ IR GIMINĖS. Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

3265 So. Halsted Street 
Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė

lioj nuo 10 iki 12 po pietų

VVell, 21 m. vyras. Pagy
vens, užmirš — yra dar laiko 
širdies žaizdoms užgyti.

Banditai užpuolė 
namus

Du banditai įsibriovė į 
mus, kai tarnaite atidarė 
ris trobesio Brauk Duffek, 
Douglas Park Building and 
Loan Assn. iždininko, 2011 S. 
California avė. Banditai 
ėmė iš Du l i eko $2,064.

Mirė pagarsėjęs 
chemikas

burokų cukraus procesų. Jis 
\ ra. padaręs keletą kitų svar
bių išradimų.

HELENA LASTAUSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 d., 2:35 vai. po piet 
1930 m., sulaukus 15 metų am
žiaus. A. a. Helena gimė rug
pjūčio 8 d., 1914 m., Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliud 
me motiną Michaliną, no tė
vais Dargaitė, tėvą Juozapą, 
du broliu — Joną ir Pranciš
kų, tris pusseseres — Stanis
lava, Aldoną ir Bronislavą, dvi 
cioces — Agota Norkiene ir 
Petronėlę Susniene, 6 pusbro
lius ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 10753 Perry 
Avė., Roseland, 111.

Laidotuvės ivyks subatoje, 
vasario 15 d., 8 vai. ryto iš 
nanjų i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, Roseland, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Helenos Lastaus- 
kaitės gimines, draugai ir pa- 
žjstanii esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- > 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Broliai, Pusseserės, 
Cioces, Pusbroliai ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massago, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic bl anketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai
BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

LaidotuvCse patarnauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Strtet

Tel. Canal 6174
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4038

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

t ** * RėnwooA 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Brunsvvick 0624

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn,Avenue

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. Maplevvood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

...A.,A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki G vakare

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

jTpTwaitchūs
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Rez. 6600 South Artesi&n Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 02G7

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pulhnan 0850" 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Phone • 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.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS' 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

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

BRONISLOVAS 
AMOSHUNAS

PersiSkyrė su šiuo pasauliu 

 

vasario 12 dieną, 11 vai. iš ry
to, 1930 m., sulaukęs apie 36 
metu amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno rėd., Panevėžio ap., Ma- 
žienių kaime. Paliko dideliame 
nuliudime du brolius — Juoza
pą ir Joną ir brolienes Chica- 
goj ir du broliu Kanadoj 
Tadeušą ir Povilą, du pusbro
liu — Juozapa ir Tadeušą šil
kus ir gimines Amerikoj. Lie
tuvoj moterj Larisą, sena mo
tinėle ir brolį Antaną. Kūnas 
pašarvotas randasi Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieny, 
vasario 15 dieną, 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Bronislovo Tamo- 
shuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteitki jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Pusbroliai, 
Brolienės ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonus 
Boulevard 1139.

Phone Cicero 294
Mės esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
z Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktj

KOPLYČIA

Phone Boulevard 8488
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

ersiskyrė su šiuo pasauliu vasario 11 dieną, 9 valandą va
kare. 1936 m., sulaukęs 38 metų amžiaus, gimęs Panevėžio ąpskr., 
Upytės parapijos ir kaime. Amerikoj išgyveno 20 metų. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Barborą, po tėvais Morauskaite, uostinį 
Aleksandrą, 2 brolius — Ambrozių ir Povilą, seserį Agniešką, pus
brolį Karolį Kodis, ciocę Karoliną ir gimines, o Lietuvoj 
Oną, tėvą Benediktą, brolį Petrą ir seserį Elzbietą. Kūnas 
votas randasi 3622 So. Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, Vasario 15 dieną, 8 vai. ryteLaidotuvės įvyks subatoj. Vasario 15 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų j Lietuvių Tautiškos parapijos bažnyčią, 35 ir So. Union Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Grigaliūno giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame, \

Chas.
Syrewicze Co

Grabonai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) 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. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, IIL

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 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet, Local Office: 1900 So. Union Avu,
7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12, ' Tel. Roosevelt 8710

Rez. Telephone Plaza 3202 .Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ramova teatras Bridgeporte PRANEŠIMAI
Lietuvos Nepriklausomybės 12 

tu sukaktuvių apvaikšČiojimas 
subatoj, vasario 15 dieną, 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditrijoj. Bus turtin
gas muzikalia programas.

ne
bus

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskoloa
Business Chances

Pardavimui Bizniai

Lietuvių Vaikams 
Paveikslai iš Lie

tuvos Dykai
Rytoj, šeštadieni, Ramovos 

teatre, prie Halsted ir 35-tos 
gatvės, bos rodomi lietuvių vai
kams ir mergaitėms paveikslai 
iš Lietuvos.

Vaikai turi visi susirinkti t I 
valandą prieš pietus i teatrą.

anksto bi- 
dnoti

. Kensington. — Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Savitarpinės Pašalpos Su
sivienijimo paprastas susirinkimas 
įvyks vasario 14 d., 7:30 vai. vakare, 
svetainėje 341 Kensington Avė. šia
me susilipkime bus raportų, prane
ši mų ir bus svarstoma nauji reika
lai susivienijimo labui. Visi 'nariai- 
rės ir visi tie kurie norite prisirašyti 
atsilankykite. Sekretorius.

Lietuvių Kriaučių Amalgamated 
C. W. of A. Local 269 susirinkimas 
atsibus j?čtnyčioj, 14 d. vasario, 
pradžia 7:30, Ąmalgamated Centre, 
333 S. Ashland Boul. Malonėkite 
susirinkti skaitlingai. Bus geras 
kalbėtojas. sekr. F. Prusis.

Lai jie jsigija i 
lėtus, kurie bus jiems

Tikėtus jie gali 
se “Naujienose' 
Halsted Street; 
tuva”, 3210 So

pačio-
South

gauti 
1739

Knygyne 
Halsted Street 
4559 So. Pau

lina / street.
Paveikslai iš 

rodomi lietuvių 
Lietuvos nepriklausomybės Įgi
jimą paminėti.

Kai jgija lietuvių vaikučiai 
supratimo, nors paveiksluose, 
apie tą šalį, iš kur kilę jų tė
vai.

Rengia “Naujienos”. Rep.

Liehivos
vaikams,

lius

Bridgeportas
Vakarienė

Rytoj rengiama yra vakarie
nė St. Stoškaus naudai. Vaka
rienė bus Mildos salėj. < Bukite 
visi kas galite. Paremkite žmo
gų, kuris jaunose dienose dirbo 
Lietuvos darbą kaip knygnešis.

Komitetas.

Tai bent buvo šokiai

Prasidėjo 8 valandą 
tęsėsi iki 1 vai. nak-

susirinko apie pen
ai- (laukiau (suskai- 
sunku). Į šiuos šo-

Užvakar vakare, vasario 12, 
įvyko 12 metinis šokis, sureng
tas SLA. 208 Moterų Kuopos, 
puikioje Englexvood Masonic 
Temple svetainėje, (>729 Soutti 
Yale Avė. 
vakaro ir 
ties.

Svečių 
Ici Šimtai 
tyli buvo
kius susirinko, taip sakant, 
rinktinė Chicagos lietuvių pu
blika — profesionalai ir biz
nieriai. .O panelės ir ponios, 
tai jau buvo pasipuošusios gra
žiais ir mariniais rūbais. Ilgos 
suknios net žeme vilkosi. Ir 
gražu buvo žiūrėti į tokią gra
žią ir puikiai pasipuošusią pu
bliką.

Iš pradžių šoko paprastus 
šokius, o paskiau prasidėjo šo
kiai su figūromis ir vadovau
jami vieno gabaus jaunikai
čio. Tokus šokius tarpe lietu
vių man teko matyti dar pir
mu sykiu. Kiekvienas šokėjas 
ir šokėja gavo visokių dova
nų: kepuraičių, lazdučių, žiurs- 
tukų, rožių, ir tt. Rengėjos 
skupėjo išdalinti šokėjams 
dovanų daug.

Kuomet prasidėjo šokiai
pamargi irimais, tai beveik visi 
šoko: jauni ir suaugę. Ir vi
siems buvo didžiausio smagu
mo. Manau, kad visi atsilan
kiusieji smagiai ir šauniai pra
leido šį gražų vakarą.

ne
ly

su

NIEKAS NEGALI 
PRILYGTI PASI

TIKĖJIMUI
Jei nevalysi motoro, tai jis sugenda. 
Jei nevalysi vidurių, tai bus tas pat. 
Bet kad išvalyti vidurius, tai reikia 
geriausio budo, nes jūsų viduriai yra 
švelni mašina. Vartok tik

TRINERIO KARTŲ VYNĄ 
—daugelio daktarų rekomenduojama 
— Ji išbandė per 40 metų milijonai 
žmonių ir niekas negali jam prilygti. 
“Chicago, Jan. 11. Aš manau, kad 
Trinerio Kartus Vynas gali pagelbė
ti kiekvienam, _kas tik serga vidu
riais. Aš visada turėsiu buteli po 
ranka. Mrs. J. Mass.” Visose ap- 
tiekose. . Vartok reguliariai! Sem- 
pelis iš Jos. Trinėr Co., 1333 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

KUPONAS Dept. 24
Vardas
Gatvė Miestas

Svajonių karalija. Bridgeporte 
papuošimas. Ramovos Įrengi
mas. Paveikslai. Liuoslaikiui 
vieta.
Prisimenu Lietuva ir save— 

kūdikį septynių, aštuonių me
tų. Ūkininko gryčią. Kiemas. O 
k i toj’kiemo pusėj — klėtys. 
Kiek toliau, į kairę — diendar
žis, dar toliau — daržinė, sod
nas, klojimas. Saulėtos dienos, 
žaliuojanti medžiai, o jau tos 
saulės spinduliai taip skaisti, 
kad žiūrėti į ją negalima. Gj 
ten, už Lėvens — bažnyčia, 
žiuriu j jos bonias ir matau, 
kad aš aukštesnis už jas. Sma
gu.

Bet smagiausias kampelis vi
soje sodyboje — tai prie dar
žinės, apdengtas šakotos Obe
lės lapais, čia mano 
karalija, čia mano 
krauti: akmenėliai 
amžių, rausvi, žalsvi 
IMoluskų geldelės,
nuo praneuzmečio jau surūdi
jusi bomba, nulužusi geležėlė, 
kurią tenka slėpti, kad motina 
nepamatytų. Berno dovanotas 
botagas, lankas ir strėlės ir 
kitokie brangus man dalykai.

valandai, kitai. Užmirškite 
vargus, ir rupesnius ir nesma
gumus. žiu rėk i te į paklodę, se
kite besivystančią dramą. Liu- 
dėkite kartu su aktoriais, vei
kiančiais rodomam paveiksle; 
džiaugkitės kai jie džiaugiasi, 
arba raminkitės tuo, kad gyve
nime ne jums vieniems pasitai
ko sunki valanda; kad pats gy
venimas yra kaip saulės plau
kimas debesėtu dangum: čia ji 
pasirodo, nusišypso, aplieja 
skaistybe žemę, o štai vėl ding
sta už debesio.

giau, už menkesnius pigiau. 
Bet Ramovos teatre kaip tik 
priešingai. Nors teatras yra 
padaręs kontraktą su kompani
jomis, duodančiomis geriausius 
paveikslus, bet bilietų kaina 
Ramovos teatron įeiti yra 
siems 
centai 
pigiai 

štai 
riame
veikslai 
randasi 
Halsted 
Ir jeigu

lengva nusipirkti.
ar apie tiek — juk

vi- 
25 
tai

“Birutės” choro dainavimo pamo
kos ivyksta kętvergo vakare, pra
džia lygiai 8 vai., Gage Park svet. 
Visi turime dalyvauti. Taipgi kvie
čiame ir naujus, mylinčius dainą, 
ateiti ir prisirašyti. Valdyba.

Tautiška Draugystė Liet. Dukterų 
mėnesinis susirinkimas įvyks suba- 
toje, vasario 15 d., Mark White 
S(|upre svetainėj, 7 vai. vak. Drau
gės malonėkite būtinai atsilankyti.

Nut. Raštininkė.

svajonių 
turtai sn- 

nutašyti 
ir balti, 
užsilikusi

Ar nesekam 
dramos vai-

musų svajo- 
tinkanti sū

Tai buvo mano svajonių ka
ralija ir turtas. Šiandie jis man 
vertės neturėtų. Tai buvo tik 
kūdikio svajonių turtas, bet ti
kras reikšmingas turtas!

O dabar— ar esu jau išsiža
dėjęs svajonių? Ar esame mes 
visi išsižadėję jų, troškimo ko 
nors kitokio, ne kad kasdieni
nis pilkas gyven imas ----- dar
bas, valgis, guolis ir vėl darbas, 
valgis guolis, kai kada pasikal
bėjimas, vienas kitas prisimini
mas, argumentas?

Ne, mes nesame išsižadėję 
svajonių, troškimo įdomesnio, 
rasi, gražesnio gyvenimo, vaiz
dų, minčių. Ar nelankome ope
ros, kur vaizduojama nemato
mos pilkame musų gyvenime 
scenos? Ar neiname klausytis 
gerų orkestrų ? 
sulaikytu kvapu 
dinimo?

Tai yra taipjau 
nių karalija, tik
augusiems. Teatras — štai kas 
įvairina šiandie musų gyveni
mą. Milionai žmonių, visoj 
Amerikoj, atlanko teatrą kas
dien. Ir kada pažvelgsime į 
teatrą iš toliau, tai pamatysi
me, kad didelei Amerikos gy
ventojų didžiumai, teatras yra 
parankiausia, švariausia ir pri
einamiausią vieta liuoslaikiui 
praleisti.

Ramova—teatras musų 
Brįdgepiortui.

Ir musų lietuviškai sostinei 
Amerikoje — Bridgeportui —• 
toks teatras yra Ramova.

Tik spėjate įeiti vidun, ir 
jau pajuntate ypatingą, ramią 
atmosferą. Grindys nuklotos 
karpetais. Patarnautojai pasi
tinka jus, kad neturėtumėt 
vargo ieškodami vietos atsisės
ti. Reikia ko pasiklausti — iš
klausys jūsų žodžius ir suteiks 
reikalaujamos rodos.

Jeinate vidun. Pasijuntate, 
kaip jaunystės' dienose, svajo
nių karalijoj. Pažvelgiate į sa
lės lubas. Aukštai, melsvu dan
gumi, skrieja palši debesėliai, 
žvaigždės mirga.

Kurioj i tų žvaigždžių mano? 
O kuri jūsų? Gal būt, kad gy
venimas, kad gamta ir žmo
nės ne jums, nė man nepasky
rė žvaigždės. Tai, ot, šičia, pa
sirinkite sau žvaigždelę nors

Ir nepamatome, kaip prabė
ga pora valandų ar daugiau. 
Pora valandų, atskirtų nuo pil
ko kasdieninio gyvenimo.

Pažvelgi; ite i teatro sienas. 
Rodosi, kad aplink jus kokie 
ten murai pastatyti. Gražus, su 
boniomis, su balkonais, į ku
riuos ve tuojaus išeis būrys 
jaunuomenės ir uždainuos ne
prastą dainą, burtų dainą.

Per bonių langus šviečia 
rausvos šviesos ir masina jus 
i save, kelia norą patirti kas 
ten, tuose mūruose gyvena, ką 
veikia.

Sėdite Ramova teatre. Sėdi
te visi vienoje salėje. Jokių 
perskirimų nėra tiems, kurie 
daugiau ar mažiau mokėjo už 
bilietus. Tai naujoving teatrų 
tvarka. Leiskite tarti apie ją 
žodį-kitą. Matote, teatrui —- 
visoms teatro šakoms — svar
bu yra publikos atbalsis, pub
likos reagavimas j tai, kas jai 
teikiama. Tr patirta, kad jan- 
kanti teatrus publika jaučiasi 
maloniau, kai yra nepaskirstyta, 
kai randasi viename būryje. 
Visi čia lygus, visi vienu gyve
nimu gyvena. Ve kodėl naujo- 
viniame teatre stengiamasi ne
rodyti skirtumo vietų tarpe. Ir 
Ramovos teatre, kaip viename 
pačių moderniškųjų teatrų Či
kagoje, balkonų nėra.

Kalbantys paveikslai.
Laikote jus savo rankose 

brolio, sesers, dukters arba 
mylimosios paveikslą. Gražus 
jis atrodo jums. Bet įsivaizduo
kite, kaip nusistebėtumėt, jei
gu tas paveikslas imtų ir pra
šnekėtų i jus!

O kaip tik šitokį stebuklą pa
daro rodomi Ramovoje paveik
slai. štai paklodėje vaikštinėja 
aktoriai. Ir kalba. Paveikslo 
dramatingumas, ačiū tam, pa
didėja. Ažuot skaityti -trum
pus parašus pirm paveikslą a- 
tidarysiant, jus matote ir 
klausotės ištisos dramos ar ko
medijos, ar kitokių kalbų.

Matote ir klausotės todėl. 
Ramovoje įrengta prietaisai ak
torių balsui paduoti. Pats Ra
movos teatras pastatyta taip, 
kad ir tolimiausiam 
girdėtis balsas taip 
kaip salės viduryje 
pačios paklodės.

Toliau. Paveikslų juk 
visokių. Kaip, sakysiu, 
bužių esama visokių: geresnių 
ir prastesnių. Už geresnius 
drabužius reikia mokėti bran-

jo kampe 
jau gerai, 
arba prie

esti 
dra-

šis gražusis teatras, 
rodoma parinktini

taip prieinama kaina, 
musų Bridgeporte, 

gatvėje, tuoj prie 35. 
kas nori praleisti ma

loniai valandą - kitą, su drau
gais ar vienas,* tai parankesnė 
vieta vargu ir surasti.

kū
pa-

Got

COLD? 
n .

At thefirst signof a 
cold or sore throat, 
gargle with full 

strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germsini5seconds.

Rytoj Ramovos teatre rodo
ma puikus/ specialiai vaikams 
pritaikyti paveikslai. Rodomi 
jie veltui. Vaikučiai turėtų 
pasinaudoti proga. Paveikslų 
rodymas prasidės 11 valandą 
prieš pietus.

Bridgeportietis.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfutinės Vanos Ir 
Elekttikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo^ nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

R. C. sale

LISTERINE
KULS GERMS IN 

15 SECONDS

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

CL ASSIFIED ADS
Business Service

______ BiznioPatąrnjftyjmaR
PATENTAI, eopyrighta — išradimai 

flokios rųšies.
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chlcag-o Avė. 
Brunswick 7187

vi-

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir • bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

Financial
Finansai-Paskolos

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio
$119.00
Atwater Kent

$107.00
A. Radiola special 

Brunswick special sale
Fada Radio special sale 

Hovvard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.*

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi.
Ir mes imame absoliutiškų ir visų 
atsakomybe už gerumų visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarų arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
v Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

SKOLINAME PINIGUS 
.$100 iki $30,000 

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

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 K nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

2281

24

PILDOME INCOME TAX BLANKAS
Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
Thk lithuanian Daily News

1739 So. Halsted St

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mšnesinš- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

RESTORANAS ant pardavimo; 
geras biznis, priešais strytkarių li
nijos. Ilgas lysas, pigi renda; už 
pirmą pasiūlymą. Savininkas pasi
traukia iš biznio. 2559 W. 39 St. T<>1. 
Virginia 1694. 

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

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

.Arti Marshfield Avė.

h
PARDAVIMUI bučemė ir groser- 

nč adresu 1743 S. Halsted St., lietu
vių apielinkėj. Savininkas pasitrau
kia iš biznio.

-------O------

Miscellaneous PARSIDUODA pigiai Meat Mar- 
ket ir Grocery. ant dideliu, bizniavų 
gatvių; biznis cash. 2409 W. 47 St.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

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. Lafayette 6738-6716

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

PARDAVIMUI kendžių, notions 
ir cigarų krautuvė, kampas karų 
linijų, prie mokyklos. 4120 South 
\Venworth Avė.

Farms For Sale
Ūkiaiį _ Ppjdayjmui_________

VIŠTŲ FARMOS
Mažas imokčjimas, 

jos randasi arti Chicagos.
1 iki 5 akrų.

Visos
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokią norėsite bungalow ar flatų 
narna,

Rašykite

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

BLACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1329.

------- O-------

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 Šmotų kandžių neliečiamas seklyčios 
setas $55.00.

7 Šmotų riešuto valgomojo kambarla se
tas $57.00.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 šmotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreseris, skrynia, springsal, matra- 
sas — $69.00.

Kaurai 9x12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nodčliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 West Lake St.

------- O-------

JAUNA moteris turi par
duoti 4 kambarių rakandus, 
tris mėnesiai vartotus. Prieža
stis — negaliu užsimokėti ren- 
dos. 1706 W. 47 St., 2 fl., už
pakaly.

Musical Instruments
Mazikos Instrumentai

✓

GROJIKLIS pianas su suoleliu ir 
rolėmis, $35 cash. Uždarome musų 
Handcl j. IVTicl--Wost Piano Stores 
(Ine.), 6136 S. Halsted St. <

Radios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$.5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

LIPSKY’S MUSIC& RADIO STORE 
4916 W. 14th St., Cicero, III. 

Tel. Cicero 1329

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, turi būt 35 iki 45 me
tų amžiaus. Turi būt blaivi, gali 
turėti ir vaikus, geistina, kad būt 
pasiturinti pinigiškai. Aš esu 46 
metų. Kurios norėsite susipažinti, 
prisiųskite savo atvaizdą.. J. K. 
9217 Dobson Avė., Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už barberj vaka
rais arba ant visados, seniai paty
ręs tame darbe. Tel. Victory 4320.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, kuris nevartoja svaiginan
čių gėrimų, 
kestis, 1447 S. Hamlin Avė 
pakalip. /

Valgis, guolis ir mo- 
iš už-

REIKALINGAS shearmanas dėl 
No. 3 geležies žirklių. Taipgi rei
kalingi pagelbininkai. Apex Iron & 
Metai Co., 4000 Wentworth Avė. 

-------O-------

REIKALINGAS buferis kalbantis 
anglišką kalbą, atsišaukite tuojaus. 
5630 So. Kedzie Avė. 

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

PAIEŠKAU apisenio 
žmogaus prie namų darbo, darbo ne
daug. Duosiu pragyvenimą ir pri
mokėsiu. Antanas Mileris, 2859 W. 
64th St.

blaivaus

Help Wanted—Female
Pąrbininltių Reiklu

REIKALINGA 
mų darbo. 6338 
Republic 7645.

moteris prie na- 
S. Lincoln St. Tel.

Ronf

PASIRENDUOJA 4 
kambariai.

7228 So. Talman Avė.

už mažą imokčjimą.

R. WITTL, 
32 Kenvood St..

Palatine, III.

VVISCONSINO FARMA
385 akrai prie Fox upės, 20 myliu 

nuo Mihvaukee. žemė augšta ir 
derlinga. 350 akrų išdirbtos žemės. 
Gyvenamieji 
liaus ant 
Triobos ir 
įrengtos su 
sodnas.
arklių, kiaulių, vištų ir ančių. Nau
jos mašinos.

MYRON H. DETRICK, 
Room 916, 140 S. Dearborn St., 

Tel. Central 5013

namai ispaniško sty- 
kalnelio prie pat upes.

barnes moderniškos, 
James įtaisais. Didelis 

Turi užtektinai galvijų,

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vieną maža, bet labai gražią farmų 
ant ežero kranto turiu pardavimui 
už $800 yra 40 akrų su mažu budin- 
ku. Kitą farmą turiu pardavimui 
120 akrų, geri budinkai, puikus sod
nas, yra gero miško, randasi ant ge
ro kelio — parduodu už $2.500.

Taigi turiu farmą 150 akrų, geri 
budinkai, sodnas, gera žemė — par
duodu už $2,700. Dargi turiu parda
vimui dideli dvarą 320 akrų žemės, 
gerais padargais, gyvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000. 
Pirkimo ūkių, rnainvrrmi arh« 
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i manę, greitas ir teisingas 
nat a rn avimas visiems.

P. D. ANDR£KUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater, Mich.

Exchanjre—Mainai
675 DOLERIAI įmokėta dalis ant 

2Yz lotų prie pat labai gražaus eže
ro, netoli Chicagos. Mainysiu ant 
gero automobiliaus, Tel. Roosevelt 
8450.

KAS turi farmą arba lotą? 
Ligos priverstas išmainyti savo 
namą ant farmos arba loto. 
Kreipkitės 3323 S. Halsted St 
ant 3 lubų, arba tel. Blvd. 0127 
po 6 vai. vakare.

Real Estate For Sale
Namai.žemė Pardavimui

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, j 
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 parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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 šešių kambarių 
mūrinė bungalovv geriausioj Ber- 
wyn daly, arti mokyklų, sankrovų ir 
elevatoriaus. Garažas. Namas bu
vo pastatytas sulig užsakymu. La
bai pigiai.

1639 S. Scoville Avė., 
Bervvyn, III.

PARDAVIMUI ar mainymui biz- 
nio lotas ant Archer Avė., arti 

moderniški | Willow Springs, 75x200. Priimsiu 
maža nuosavybe, ar lota mieste. 
Savininkas. Prospect 1696.


