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Kova su kunigų trustu laimėta
Kunigai Chicagoj Jau Nebesilaiko 
Savo Patvarkymų Apie Laidotuves

Leidžia nešti gėles į bažnyčią ir 
atidaryti grabą

Chicagos lietuvių kunigų 
“vienybe” pralaimėjo kovų 
su parapijonais.

Kilęs katalikuose dide
lis pasipiktinimas “dvasiško 
trusto” patvarkymais dėl 
nabašninkų laidojimo kapi
nėse privertė pačius kuni
gus tų patvarkymų nebesi
laikyti.

Trys lietuviai kunigai — 
Brighton Parko Briška, 
Town of I^ake’os Skripka ir 
Cicero Vaičiūnas — jau juos 
peržengė. Pirmuoju du lei
do nešti gėles j bažnyčių, 
trečiasis leido giminėms ati
daryti grabų kapinėse, (žiū
rėk smulkesnį aprašymų 
vietos žiniose.)

10,090 filipiniečiu 
studentų streikas

Streikas kilo dėl keturių stu
dentų pašalinimo; reikalauja 
švietimo valdininkų rezigna- 
vimo

MANILA, Filipinai, kovo 4. 
— Antrų kartų čia kilo dide
lis aukštesniųjų mokyklų stu
dentų streikas, kuriame šį kar
tų dalyvauja 10,000 filipiniečių 
studentų. «

Pirmas streikas. Įvykęs prieš 
keletą dienų North aukštesnio
joj mokykloj, buvo kilęs pro
testui prieš vieną amerikietę 
mokytojų, Miss Mabel Brum- 
mitt, kurių streikininkai kalti
no dėl užgauliojimo piktais žo
džiais ir niekinimo ne tiks sa
vo auklėtinių, studentų, ibet ir 
visos filipiniečių giminės. Jie 
reikalavo, kad mokytoja butų 
pašalinta iš vietos, ir streiką 
laimėjo. Miss Brummitt buvo 
pašalinta. Bet taipjau buvo pa
šalinti iš mokyklos keturi fili
piniečių studentai kaip streiko 
vadai.
Grūmoja išvyti visus streikuo

jančius studentus
Vakar North mokyklos stu

dentai vėl sustreikavo, reika
laudami, kad keturi pašalintie
ji jų draugai butų vėl priim
ti į mokyklų. Streikas tuojau 
persimetė ir į $tas aukštes
niąsias mokyklas. Streikininkai 
dabar reikalaują dar, kad bu
tų pašalinti iš vietų veikianty
sis švietimo ministeris, švieti
mo direktorius ir North mo
kyklos pri nei palas.

Veikiantysis švietimo minis
teris paskelbė, kad jis išvysiąs 
visus 10,000 studentų, jei jie 
urnai negrįšiu į mokyklas. Mu
nicipalinė taryba tačiau palai
ko streikininkus ir prašo švie
timo vyriausybę, kad pašalin
ti keturi studentai butų atgal 
priimti į mokyklą.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Bendrai gražu, nors kiek de
besuota; truputį šilčiau; v 
tiniai, daugiausia pietų vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 230 ir 430 i<\

Šiandie saulė teka 6:20, lei
džiasi 5:44. Mėn uo leidžiasi 
11:17 vakaro.

Piety Afrika suvaržė 
imigraciją

■

Parlamento priimtas “kvotų” 
įstatymas įeis galion gegužės 
1 dienų

j KAPTAUNAS, Pietų Afrika, 
kovo 4. — Parlamentas vakar 
trečiuoju skaitymu priėmė įsta
tymą, kuriuo imigracija iš pie
tų ir rytų Europos kraštų į 
Pietų Afriką stipriai suvaržo
ma.

įstatymu, kuris leis galion 
nuo ateinančio gegužes mene- 
sio pirmos dienos, įvedamos 
tam tikros įvairiems kraštams 
imigrantų kvotos, panašiai kaip 
kad Jungtinėse Valstybėse.

žydų atstovai parlamente 
aštriai įstatymui priešinos, kal
tindami vyriausybę, kad tas 
jos pateiktas Įstatymas esąs at
kreiptas vyriausiai prieš žydų 
imigraciją.

Miesto viršininkai 
skaudžiai nubausti 

už degtinę
HAMMOND, Ind., kovo 4.— 

Byloje dėl “konspiracijos pro- 
hibicijos įstatymui laužyti” fe
deralinis teismas čia nubaudė: 
buvusį East Chicagos burmis
trų Baleigh P. Hale ir buvu
sį policijos viršininkų James 
W. Reganų — dvejais metais 
federalinio kalėjimo Leaven- 
\vorthe ir $2,000 pabaudos 
kiekvieną; smuklininką Grice 
Chandlerį, negrų, — 4 metais 
kalėjimo ir $2,000 pabaudos; 
devynis kitus kaltinamus, jų 
tarpe vienų moteriškę, — kalė
jimo terminais nuo 4 mėnesių 
iki 2 metų ir pabaudomis nuo 
$100 iki $2,000.

Elektros darbininkai 
atsisakė nuo didesnės 

algos ir streiko
CLEVELANO, Ohio, kovo 4. 

— Del to, kad Elektros Dar* 
I bininkų unijos Clevelando lo- 
kaJas atsisakė streikuoti dėl di
desnės algos, išvengta didelio 
streiko, kuris butų sutrukdęs 
visus miesto statybos darbus. 
Elektros darbininkams atsisa
kius,, Tiltų ir Statybos Geležies 
Darbininkų unija buvo priver
sta taippat atidėti i šalį savo 

i nutarimą streikuoti dėl padi- 
idinimo algos nuo $12 iki $1 I 
dienai.

Elektri ninku unijos nuomo
ne, momentas streikui yra ne
tinkamas dabar, kai krašte 
siaučia nedarbas.

Meksikos darbininkų 
vadas grįžo iš Europos

VERA CRUZ, Meksika, kovo 
4. — Vakar iš Europos grįžo 
Meksikos darbininkų vadas, 
Luis Mųrones, buvęs darbo mi- 
nisteris prezidento Calleso ka
binete.

Vyriausybė svarsto 
nedarbo padėtį

Davis sako nedarbas butų su
mažintas, jei kongresas duo
tų $50,000,000

WASHINiGTONAS, kovo 4.
— Kabineto mitinge, preziden
tui Hooveriui dalyvaujant, 
šiandie buvo svarstoma nedar
bo padėtis krašte.

Darbo sekretorius Davis pa
sakė, kad situacija galėtų pa
gerėti, jei kongresas asignuo
tų 50 milijonų dolerių admi
nistracijos statybos programai 
vykdyti, nes tuo bildu butų pa
mpinta darbo daugybei darbi
ninkų, kurie dabar yra nedar
bo paliesti.

žydų komunistų sek
cija sovietų Rusijo

je panaikinta
MASKVA, kovo 4. — Žydų 

komunistų vadai labai nusimi
nė dėl “jevsekcijos” [“jevreis- 
kaja sekcija” — žydų komu
nistų sekcija] panaikinimo.

Iš pradžių žinios apie “jev
sekcijos” likvidavimų buvo sle
piamos, bet kadangi apie tai 

' jau plačiai buvo žinoma, tai 
dabar žydų komunistų laikraš
tis Oktiaibr oficialiai paskelbė, 
kad cen tralinio komunistų par
tijos komiteto nutarimu “jev- 
sekcija” tapo panaikinta.

Laikraštis pripažįsta, kad dėl 
to daugelis žydų komunistų 
darbuotojų esą labai nepaten
kinti, bet kadangi “jevsekci
jos” likvidavimas esanti tik vi
suotinio kompartijos aparato 
reorganizavimo darbo dalis, tai 
su tokiu žydų komunistų ne
pasitenkinimu ir blogu upu rei
kią kovoti.

Pietų Afrikos mote
rys gal gaus bal

so teise 
L •

V ■■■
JOHANNESBUBGAS, Pietų 

Afrika, kovo 4. — Premjeras 
Herzogas vakar pasiūlė seimui 
įstatymo projektą, kuriuo tu
rėtų būt suteikta balso teise 
visoms baltoms moterims, vy
resnėms kaip 21 metų amžiaus. 
Manoma, kad įstatymas bus 
priimtas.

Nušovė vaiką, pavogu
si duonos kepalaitj ba

daujančiai šeiniai
BUFFALO, N. Y., kovo 4. 

— Policininkas šiandie čia nu
šovė Derwoodą Nunemakerį, 
17 metų berniuką, kuris, pa
vogęs krautuvėj duonos kepa- 
laitį, bėgo namo ir policinin
ko šaukiamas sustoti, nesusto

jo.
Nušauto vaiko motina rau

dodama papasakojo policijai, 
kad jos vyras jau keturi mė
nesiai kaip be darbo ir dėl to 
pastaruoju laiku jie visai ne
beturėję maisto.

[Pacifio and Atlantic Photo 1

Paryžius. — Ahmed Mirza, 
buvęs Persijos šachas, pasimirė 
vasario 27 d., turėdamas vos 32 
metų amžiaus.

Skubėkit išsiimti 
naujus automobilių 

numerius
I

Illinois valstybės sekretorius 
Stratton primena visiems auto
mobilių vartotojams, pasisku
binti įsigyti savo automobi- 
’iams naujas, va<linas 1030 ma- 
*ų, numerių lenteles. Kovo 15 
era paskutinė diena, iki ku
rios automobilistai turi apsi
rūpinti naujais auto numeriais. 
Kas po kovo 15 dienos , vartos 
dar senus 1929 metų nume
rius, bus areštuojamas.

14 žmonių prigėrė 
krantui nugriovus 

į vandenyną
LISABONAS, Portugalija, 

kovo 4. — Praneša, kad ties 
Funchalu, Madeiros saloj, van
dens pagraužtas krantas nu
griuvo į vandenynų su lokiu 
smarkumu, kad pakilusios mil
žiniškos vilnys nunešė daug 
žvejų ir keturiolika jų prigėrė. 
Žaidusieji pajūry vaikai taip
jau buvo vilnies pagauti, bet 
išskiriant du, kurie prigėrė, vi
si kiti buvo išgelbėti.

Vahabitų įsiveržimas 
į Užjordoni

JERITZOLIMAS, Palestina, 
kovo 4. — Transjordanijoje vėl 
kilo neramumų. Arabų spaib 
dos pranešimais, į tą kraštą 
įsiveržė iš Hedžazo dideles 
habitų bandos, ir įvykusiose 
kautynėse dešimt Transjorda- 
nijos kareivių buvo nukauti.

Prieš puolikų bandas vyriau
sybe siunčianti aeroplanus ir 
šarvuotus automobilius. \

Trys advokatai apkal
tinti dėl papirkimų

NEW YORKAS, kovo 4. — 
Trys žymus Ne\v Yorko ad
vokatai, Arthur Sager, Joseph 
Shallek ir Edward Reynolds, 
tapo federalinės grand jury in
kriminuoti dėl papirkinėjimų, 
konspiracijos ir obstrukcijos 
teisingumui, trumpai sakant, 
dėl prisaikintų posėdininkų pa
pirkinėjimo.

Lloyd George sakosi ne
sitrauksiąs iš vadybos

LONDONAS, kovo 4"- Lloyd 
George nugina pranešimus, bu
siu jis ketinąs rezignuoti iš 
britų liberalų partijos vady
bos.

Francijoj kilo kata- 
strofingi potvyniai

23 žrronės žuvo tvanuose; iš
ėjusios iš krantų upės daug 
namų ir tiltų nunešė

PARYŽIUS, kovo 4. — Del 
smarkių lietų ir tirpstančic 
sniego, visame Tarno klony ir 
didesnėj Francijos pietų daly 
kilo katastrofingi potvyniai.

Castriės ii» Saint Antonin 
miesteliuose, kiek žinoma, dvi
dešimt trys asmenys prigėrė, 
o tūkstančiai kitų gyventojų 
buvo priversti bėgti į kalnes
nes vietas arba kraustytis į vir
šutinius savo namų augštus.

Agouto upei išėjus iš krantų 
ir užliejus apielinkes, Villemure 
viename spageti fabrike liko 
'kalinti 600 darbininkų, lau
kiančių pagalbos. Villemuro ro-, 
tušė ir keletas kitų trobesių 
sugriuvo. La Madeleine ir Be- 
ssicrese išnešti kabamieji til
tai. Lavaure šimtai namų van
dens nunešti.

Nors kol kas žinoma tik apie 
ilviclcšimt triH pr i g-<5 rusins žmo- 
nes, manoma tačiau, kad žuvo 
daug daugiau. Nepasakomų 
nuostolių tvanai padare ūkiams. 
Daug gyvulių žuvo.

Schumann - Heink sū
nūs suimtas dėl 

vagystės
SAN DIEGO, Cal., kovo 4. 

— Henry Schumann-Heink, 
garsios kontralto, Mme. Ernes- 
tinos Schumann-Heink, sūnūs, 
tapo teismo rastas kaltas dėl 
pavogimo iš vienos investmen- 
tų firmos $2,300 vertybės po
pierių.

Kadangi nuteistasis pareika
lavo naujo bylos tardymo, jis 
tapo paleistas už $15,000 kau
cijos.

Ramsay ’MacDonald 
kalbės per radio Amer. 

ateinantį sekmadienį
Ramsay MacDonald, Angli

jos darbiečių premjeras, atei
nantį sekmadienį iš Londono 
kalbės Amerikai per radio. Jo 
kalba prasidės 11:30 a. m. Cen
tral Standard Time ir bus Co- 
lumbia Broadcasting sistemos 
stočių transliuojama.

Lietuvos lenkai skun
džiasi dėl “perse

kiojimų”
Kauniškis lenkų laikraštis 

Dzien Kowienski skelbia, kad 
Lietuvos vyriausybė neleidus 
lenkų švietimo draugijai “Po- 
chodnia” laikyti metinį suva
žiavimų. “Pravdopodobnie” tai, 
girdi, reiškią, kad Lietuvos vy
riausybė rengiantis ir visą tą 
dtaugiįą uždaryti.

CENTERVIIjLE, lcwa, kovo 
1. — Gaisre, kuris praeitų nak
tį sunaikino netoli nuo čia gy
ventojų Evansų namus, žuvo 
trys jų vaikai, amžiaus nuo 14 
iki 10 metų.

Klerikalų Ūkininkų Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky

(Tęsinys)
KAUNAS, vas. 5 (LA.). — 
Kaltos buvusios laiko aplin

kybės ir Mačiulio neprityrimas. 
Kaltos buvusios net įstaigos, 
kurios bankų revizavo, nes gir
di kodėl jos tuojau neiškėlusios 
aikštėn banko trukumų. Girdi, 
dar priešingai — pav., žemės 
bankas po pirmos revizijos pa
didinęs Rokiškio ūkininkų s-gos 
bankui kreditus, o taip pat vis
ką toleravusi ir mokesčių in
spekcija.

Porkurorui nuo trijų kaltini
mo punktų atsisakius, Mačiu
liu! dabar palikę 23 kaltinimo 
punktai, kurie, anot p. Nargela- 
vičiaus, vis dėlto nesą įrodyti.

Prašė Mačiulį išteisinti arba 
be nt taikyti jam tik baudžia
mo stat. 604 straipsnį.

Pris. advok. p. Landau 
pareiškė, kad jo ginamasis 

Zingbergas banke, esą, drebė
damas dėl tarnybos, tedaręs tik 
tą, ką jam liepdavęs Rimša. O 
tas Rimša, esą, buvęs banke vi
sagalis despotas, buvęs užhip
notizavęs net visą Rokiškio vi
suomenę...

Apgynėjas apgailestavo, kad 
parengiamojo tardymo metu, 
esą, nebuvęs kaip reikia išaiš-

Albanijos ministerių 
kabinetas pasitraukė
TIRANA, Albanija, kovo 4. 

— Premjero Kosta Koitos mi- 
listerių kabinetas, sudarytas 
929 m. sausio mėnesį, atsi

statydino dėl kilusių nesutari
mų tarp vyriausybės ir parla
mento.

Moteriškė ir vyras pas
merkti pasmaugti

MATANZAS, Kuba, kovo 4. 
— Teismas čia pasmerkė mir
ties’ bausmei moteriškę Anglinę 
Trupillo, nužudžiusią save my
limąjį, ir vieną vyrą, Mario Jor
daną, taip pat už žmogžudy b y

Minties nuosprendis Kuboje 
vykdoma “garrotavimu”, — pa
smaugimu tam tikru prietaisu. 

kintas Rimšos padėjėjo Gordo- 
no vaidmuo šioje byloje.

Anot p. Landau, Zingbergas 
nesąs nusikaltęs net tuo, kad, 
žinodamas banko malversacijas, 
nepranešęs kam reikia... Tikisi, 
kad teismas Zingberga ištei
sins.

P. Landau dar teisino vakar 
ir teisiamąjį Repšį, kurį jis 
taip pat gina drauge su pris. 
advok. padėjėju p. Trifskinu.

Civilinio ieškinio klausimą p. 
Landau prašė teismą palikti, 
tuo tarpu visai nesvarsčius. 
Banko likvidacijos komisija, 
girdi, pareiškus savo ieškinį 
priešingai įstatymų numatytai 
tvarkai, o SSSR, prekybos at
stovybė, girdi, kaipo prekiau
jančioji valstybė, o ne atskiras 
svetimos valstybės pilietis, var
giai begalinti kelti čia civilinį 
ieškinį.

Be to, girdi, šią bylų spren
džiant, nedalyvauja dar treti 
asmenys, į kurių rankas yra 
patekę draugiški vekseliai.

Vakar kalbėjo dar ir teisia
mųjų Lesevičiaus ir Raupio ap- 
fjynejas prisiekęs advok. p. 
Petraškevičius.

Šiandien šalių ginčai, grei
čiausiai, bus baigti. Teismo 
sprendimo tačiau galima laukti 
noankščiau, kaip ryt vakarą. 
Vakar teismo posėdy dalyvavo 
abu prokurorai — valstybės 
gynėjas p. Rantonas ir iš ligos 
patalo pakilęs vastybės gynėjo 
padėjėjas p. Monstavičius. Pa
skutinysis dalyvavo, būdamas 
dar ir nevisai pasveikęs.

Antrasis teisiamųjų Zingber- 
go ir Repšio apgynėjas* — pris. 
advok. padej. p. Trifskinas (jis 
yra rokiškėnas, o ne panevėžie
tis) tarp kitko nurodė, esą, ūki
ninkų s-gos Rokiškio smulkaus 
kredito banko nariai buvę pa
tenkinti, kad bankas vedė pre
kybą, buvę patenkinti banko 
jiems teiktomis paskolomis ir, 
esą, duodami draugiškus’ vekse
lius, patys norėję gelbėti ban
ką.

(Bus daugiau)
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KORESPONDENCIJOS
Thorp, Wis

Farmerių gyvenimas

Farmeriai žino apie sunkmetį i 
tik iš laikraščių. Farmose nėra 1 
nei bedarbės, nei streiko. Aš jau į 
36 metai gyvenu ant faunos, bet 
nestreikavau nei vienos dienos.1 
Nerupi, ar rytoj dirbsi, ar ne;

vienoje kolonijoje ir rašyti to- 
1 kias nesąmones, tai reikia už- 
simerkėlio. Tokiais rašymais 
tai kaip 'tik auginama komunis
tai.- Vaiduoklis.

ko užtektinai yra.
Lietuvių čia priskailoma iki' 

45. Grosernių randasi I ir vic-1 
na čeverykų krautuvė. Ferme
rių vaikai moksle neatsilieka 
nuo miestiečių vaikų.

Kas gali, tai tegul važiuoja iš 
miesto. Bedarbe dar gali keletą 
metų užsitęsti. Ne vieną ji la
bai suvargins. Atsidėti ant 
draugo, kad jis tave Įtaisys į

Jeigu man dabar reikėtų

Nepasilikdama puo kitų kolo
nijų, SLA. 60 kuopa sumanė 
ir pas mus paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės 12 metų su
kaktuves. Nors vienas kitas 
tam sumanymui ir priešinosi, 
bet dauguma nutarė pamineji-

pirkti fauną, tai perdaug nes- rengti. Tam tikslui buvo 
ne“ išrinkta ir komisija. Komisija 

pirkčiau, nors ir už pigią kainą. geraį pasidarbavo ir parengimas

NAUJIENOS, Chicago, UI

Grand Rapids, Mich
Iš SLA. 60 kuopos veikimo. —

»>•?

Lietuvos
•.v;v.:ikščiojiim* j,
čic ir Olšausko maršrutas ar
ba Dzinidzi-Drinidzi. —Nau
jienų kontestas.

m 
p. 'V, # *■
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Ncprik lu^omyb'jj 
ar g ai-

■?

(Atlantic and Pacific Photo]

South Bend, Ind. — Trijų motorų lėktuvas, kuris susidaužė vasario 14 d. Paveiksle parodoma 
sudaužytas lėktuvas.

Trečiadienis, kovo 5, 1930
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kis metus jis vare sunkų, bet. i sunkumų, išvadavimo fondui. Už 
už tai garbiną liaudies švietimo 
darbą. Sprendžiant iš tų smar
kių užsipuolimų ir kaskart di
dėjančios neapykantos, kokią 
prie ‘žemaičio’ jaučia visokį 
tamsybės apaštalai, jis tariasi 
nemažai nuveikęs. Bet nepalan
kios sąlygos ir eibė kliūčių, ku
rias šių dienų pažangiai spaudai 
tenka nugalėti, pagaliau viseki 
trukdymai atsiliepė į ‘žemaičio’ 
medžiaginę būklę ir padarė jo 
varomąjį darbą neįmanomu be 
paramos visų geros valios žmo
nių. Tamsta žinai, kokiu pavo
jumi viso krašto kultuvai gręsia 
kiekvieno pažangaus laikraščio 
sustojimas, ‘žemaičio’ sustoji
mas butų didelis smūgis visai 
Lietuvos demokratijai, nes ati 
tolintų jos idealų įvykdymą dar 
keliems dešimtmečiams, 
mes
Tamsta prie to neprileisi 
Įamžink savo vardą šioje kny
goje, paaukaudamas, kiek išga
li. “žemaičio“ iš medžiaginių

Bet
esame giliai įsitikinę, kad

Tad

klibėčiau. Smiltynų

po Velykų rengiasi atvykti i 
musų koloniją visai su nauju 
programų. Patarčiau visiems 
nepraleisti tos progos.

Iš tokios 1‘armos maža naudos. 
Neužsimoka nei terliotis. Pas
kui žiūrėčiau, kad nebūtų pikt
žolių žemėj. Sakysime, Kana
dos usnių. Smiltynuose mėgsta

gu tos piktžolės neišraunama iš 
komų, tai komai pranyksta.

Miestiečiams, kurie turi tiks
lo įsigyti žemės sklypų, patarti
na vasarą važiuoti į formas va-j 
Racijas praleisti. Pas mus ūkių • 
yra pakankamai. Keli cementi
niai keliai eina iš Chicagos į 
St. Paul. Jie praeina pro pat 
musų koloniją

Cleveland, Ohio
s

tai Tamstai paliks dėkingi ne 
tik ‘‘žemaičio” leidėjai, bet ir 
tie. kuriems ‘žemaitis’ nepaliaus 
buvęs kelrodžiu i gražesnę mu
sų šalies ateiti!

Su 'draugiškais linkėjimais 
‘žemaičio’ redakcija ir adminis
tracija”.

A. Jonikas, 
(Kitas neįskaitomas) 

Telšiai, 1919 m. gruodžio 25 d.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatie aches & paina 

AT ALL DRUGGISTS

l

Garsinkite Naujienose
tereikia — trejeto šimtų dolerių 
pilnai pakaktų. —Tiesa, ameri
kiečiai jau nemažai yra Lietu
vai davę, bet nemanome, kad 
jie pašykštėtų taip palyginamai 
nedidelės’ sumos kilniam ir rei
kalingam žemaičių liaudies kul
tūrinimo darbui paremti. Todėl 
mes visai drąsiai pasitikime“.

Tikrai tikiu, kad žemaičiai, 
garsiųjų senovės laisvės gynėjų 
ir narsiųjų. Vytauto karžygių 
ainiai, kuogyviausiai atsilieps ir 
pagelbės tam vienintėliui žemai
čių laikraščiui ginti savo liau
dies minties laisvę per ateinan
čius penkerius metus.

Aukso knyga bus siunčiama 
per kolonijas ir jos įrašai su 
aukomis bus skelbiami pažan
giojoj spaudoj. Butų malonu, 
kad kultūrinės draugijos, pri-

kultūriškam žy- 
tą darbą vesti, 
pirmiausia siun- 
Chicagos Joniš- 
Tolimesnis su-

tariančios tam 
giui, pasiimtų 
Aukso knygą 
čiu garsiąjam 
kiečiu Kliubui.
sitvarkymas bus. paskelbtas vė
liau.—Juozas Protiškus. Victor Tonasi pavyko. Apvaikščiojimas įvyko 

vasario 19 d. Šv. Jurgio draugi
jos svetainėj. Dalyvavo ketu
rios stambios draugijos. Būtent, 
SLA. 60 kuopa, Šv. Jurgio drau
gija. Lietuvos Vytauto Karei
vių ir šv. Petro bei Povilo drau
gijos.

Apvaikščioj imo pi-ogramas
buvo puikus. Susidėjo iš dai
nų, muzikos ir kalbų. Turiu pa- 

-- -- -^įsakyti, kad mes savo kolonijoj 
: trime porą gerų kalbėtojų, ku- 

i pro pat rluos
F. Mikolainis (^Jau 
___  1 kime. 

ir D.
Naudžius nupiešė Lietuvos isto
riją iki nepriklausomybės laikų, 
o Greičaitis paskutiniųjų dvy
likos metų Įvykius. Jųdviejų 
kalbos publikai labai patiko. Aš 
pats klausiaus ausis ištempęs ir 
sužinojau daug naujų dalykų. 
Dąug linksmiau yra klausytis 
rimtų prakalbų bendromis te
momis, kurios interesuoja visus, 
negu politiškas prakalbas. Po
litiškos prakalbas tik įpikina 
žmones. Ten tik ir tesigirdi 
pravardžiavimai ir koliojimai, 
ypač musų tavorščių prakalbo-

darbuotojas T. 
dalyvauja “Naujie- 

Aš veliju jam 
automobilį, kad 

galėtum važiuoti

pas SLA. narius rinki
mams artėjant

Clevelando kuopose nuo- 
po praėjusių nominacijų 

nepasikeitė. Nominacijose kuo
pos pasirodė gana gerai, t. y. 
dalyvavo gana didelis skaiičus 
narių, ypatingai 14 kuopoje. Da
bar gi, prisiartinant galutiniems 
rinkimams, nariai irgi laukia su 
nekantrumu, kad balsuoti nomi
nacijose pravesta vaga. Nežiū
rint to, kad nekurie nariai gali
no Simokaičio “Tribūną” (ku
rą paskaitę metą gurban), ne- 

“Dirva” agituoja 
numeryje už Ta- 

nariuose ūpas tas
pats. Kaip nominacijose Tarei-1 
la gavo 10 balsų visose Cleve-; 
lando kuopose, taip bus ir rin- į 
kiniuose, jeigu ne blogiau. Aš i nepriklausomybe, 
čia nieko neturiu prieš Tareilą - -
‘ • kaipo pasidarbavusį SLA. la klerikalų, liaudininkų, sociajistų

mones

žiūrint, kad 
kiekviename 
reila, bet

aš dar pirmą kartą gir- 
kalbant viešame susirin- 
Turiu galvoj S. Naudžių 

Greičaitį. Savo • kalboj

Patėmijau “Naujienose“, kad 
musų smarku 
Aleksynas 
n.ų“ konteste.
laimėti Nash 
vasaros laiku 
į piknikus.

Butų labai gerai, kad ir visi 
naujieniečiai pagelbėtų jam ta
me darbe. Paremkime saviškį. 
Dirbkime vienas už visus, o visi 
už vieną.

—Felix Zuki.iitis.

ŽEMAIČIAI, RAŠY- 
KIMĖS I AMŽINĄ
JĄ AUKSO KNYGĄ
Vienintėlis žemaičių žemės 
Pliki.ištiš kreipiasi į Amerikos 

žemaičius i •

O tie besarmačiai išgamos, 
kurie kitaip, ir negali kalbėti 
kaip tik lietuviškai, priešinasi 
Lietuvos nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimui. Iš jų tik ir ga
lima girdėti, kad Lietuvą val
do kraugeriai fašistai. Bet ką 
bendra fašistai 'turi su Lietuvos 

Valdžių Lie- 
I tuva juk pergyveno visokių:

n
bui gerbiu, bet dabar ne laikas 
jam buvo kandidatuoti, kuomet 
pas narius yra išsidirbęs misi 
statymas. Jeigu Tareila butų1 
pareiškęs, kad nori būti iždinin
ku bent porą mėnesių atgal, tu- vaWžią.^ 
riu pasakyti, kad butų visai ki i valdžios darbai,tai mes ga- 
tas klausimas. Clevelando SLA. i 
narių tarpe Simokaičio ir “Dir ■ 

neras dėl tavęs 
jau aišku Jsaip 
tu tiems, taip 
“diktatoriams” 

Užsigeidė, kad nori I

ir liaudininkų, o šiandien yra 
tautininkai. Bet juk jie yra ne
amžini. Labai galima, kad 
trumpoje ateityje jie gaus “ki- 
ką” ii tąsyk mes 'turėsime kitą 

Jeigu mums nepatin-

lime protestuoti. Taip ir buvo 
padaryta. Susirikimas kaip vie
nu balsu priėmė protesto rezo
liuciją, kuri tapo pasiųsta Lie
tuvos valdžiai.

* «
Ta r būti visiems lietuviams 

yra žinomas tas. Margutis arba 
Dzimdzi Drimdzi, kuris važinė
jasi po lietuvių kolonijas ir juo- 

■ kiną bei linksmina visus savo 
linksmomis dainomis. Kalbu 
čia apie Vanagaiti ir Olšauską, 

gauti,. Vasario 23 d. juodu buvo atvy- 
redakcijon. kę ir pas mus.

Dalykas štai kame: praeitame apie juodu rašysime, ar mažai, 
“Dirvos“ num. tilpo aprašymas, bet turėsime pasakyti, kad sa- 
kaip bedarbiai, vadovaujami vo pareigas juodu tikrai šauniai 
komunistų, puolė miesto tarybos atliko. Kurie jų nematėte ir ne- 
posėdį. Dalykas buvo tame, kad girdėjote, tai pasiklauskite tų, 
komunistai, pasinaudodami da-į kurie buvo jų koncertuose; 
bar siaučiančia bedarbe, išnau
doja tą gerą progą savęs gar
sinimui.

vos” editorialai 
šalininkų; tai 
dieną. Bet ką 
vadinamiems, 
padarysi !
būti kokiu nors viršininku, ne
žiūrint nė laiko, nė aplinkybių

brau-Iir varo agitaciją. Gaišina 
gų laiką sau ir kitiems.

Kaip su darbais?
Kurie norite darbo 

kreipkitės ‘‘Dirvos Ar mes daug

Jie 
pasakys, kad jie buvo “fain”. 

Vasario 23 d. koncertas įvy- 
Toje pačioje vietoje ko Šv. Jurgio draugijos svetai- 

taipgi pasakyta, kad kas tikrai; nėj. Pasisekė labai puikiai. Bu- 
nori dirbti, tai darbą susieško. vo išreikštas pageidavimas, kad 
Aš norėčiau matyti Kasparavi- į surengti dar ir kitą koncertą, 
čių, “Dirvos“ red.. ateinant, Artistai sutiko. Ir vasario 25 
prie musų dirbtuves ir gaunant j d. įvyko antras koncertas. Pa
daigą; ir jeigu jam pavyktų, tai sėkmės ir šį kartą buvo visai 
skiriu $5.00 SLA. dirviniai rin-į geros. SLA. 60 kuopai liks ne- 
kimų kampanijai. Visi žino, kad mažai ir pelno.
yra tūkstančiai bedarbių kiek-j Girdėjau, kad Vanagaitis tuoj

Šiomis dienomis “Žemaičio” 
leidėjai atsiuntė tam tyčia pa
ruoštą užrašų knygą, aukso rai
dėmis užrašytą “žemaičio Amži
noji Aukse Knyga“, kurion pra
šoma Amerikos Lietuvius že
maičius užrašyti savo pavardes 
amžinam atminimui.

Dalykas yra toks: Telšiuose, 
Lietuvoj, jau lygiai popkeri me
tai, kaip nenuilstamai yra lei
džiamas vienintelis visoj žemai
čių žemėj laisvas, demokratiš
kas savaitraštis “žemaitis”. Jo 
leidėjai yra keletą vietinių idea
listų, o skaitytojai yra net trys 
apskričiai, Telšių, Mažeikių ir 
Kretingos; net Raseinių ir Tau
ragės apskričiai “žemaitį“ pla
čiai žino. Ačiū to būrelio dide
liam pasiryžimui ir aukoms per 
penkerius metus tas laikraštėlis, 
be perštojimo kovodamas su 
vietinių komendantų ir policijos 
“sankcijomis“ ir su visa vysku
po, pralotų, džekonų ir klebonų 
ir kamendorių armija, drąsiai' 
skelbė žemaičiams tiesą ir lais
vą minti. Jo redaktoriai ir lei
dėjai. kaip tai Jonikas, Tornau, 
Radys ir kt. kartkartėmis bu
vo tąsomi pa teismus, kalėjimus 
ir Varnių “siberiją“, tačiau ne 
tų vyrų dvasios, nė laikraštėlio 
eigos reakcijai nepavyko sulau
žyti! Bet visokios piniginės 
pabaudos materialiai priveikė, 
ir pirmą kartą per penkerius 
metus žemaičiai prašo jiems pa
gelbėti. X

žemaičiai nėra išmaldų pra
šytojai, ir aukotojus nori pada
ryti amžinais “žemaičio“ Aukso 
Knygos nariais. Ta, knyga bus 
padėta kada nors įsteigtame 
Žemaičių žemes Inisvės Muzie
juj. Laiške prašoma knygą pa
siųsti per kolonijas, kad jose 
gyvenanti žemaičiai turėtų pro
gos kiekvienas knygon įsirašyti, 
žemaičiai, kaip ir jų kilnus pro
tėviai, yra atviri savo drau
gams. Laiške rašo: “Mus’ų pra
šymas bus Tamstoms aiškus. 
Daugiau prie to ką galime pri
dėti, nebent tai. kad iš tikrųjų, 
jei paramos laiku ir greitai ne
bus gauta, “žemaitis“ turės su
stoti. O butų labai liūdna, juo 
labiau, kad tos paramos nedaug

TIESIAI I KLAIPĖDA

“Gerbiamasis!
‘žemaitis’ pradeda šeštus sa

vo gyvavimo metus. Per pen-

P. S. žemiau pridedamas atsi
šaukimas, paimtas iš “žemaičio 
Amžinosios Aukso Knygos”.

ACt ART SIRVICt. N.Y.

8

17

81G92

$ 107.00
$181.00

IŠPLAUKIMAI LAIVU
Iš NEVY YORKO:

TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVU 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

17
26 J.

V-l1003

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONE ATMIN
TINU ĮVYKIU, PILNA ĮVAIRUMU IR MALONUMU

DEL TU, KURIE JOJE DALYVAUS

Už VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų 
puse kainos.

UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 
Valdžios Rcvenuc ir Head 

Tax atskyriam.

Trečia
Trečia
Turist.
Tur. treč. kl. Į abi pusi (min.j $204.50
Cabin klesa ............................  $142.50

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
Į KLAIPĖDĄ: 

klesa į vieną pusę . 
klesa į abi pusi ...
trečia kl. į vieną pusę $123.50

Kovo ....... “L1TUANIA”
Balandžio .. “ESTONIA” 
Balandžio “LITUANIA” 
Gegužės .... “POLONIA” 
Gegužės ..... “ESTONIA”
Gegužės .... “LITUANIA”

“ŽEMAIČIO AMŽINOJI 
AUKSO KNYGA”

č‘ j. surašyti tie, kurių dėk i Že
maičių Kraštas nepaliko be švie
sos ir tapo išvaduotas iš proto 
tamsumo, prietarų ir burtų ver
gijos. Garbė už tai amžina!”

n -1030 
»- oiK'OS LIETUVIU

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ 
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą.
N E LAUKI T PAS K UTINIŲ D I E N Ų

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III. 8 Hridge St., Nevv York, N. Y. 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 616 St. James St., Montreal, Can.

I1, 1 II kj J. 1 J. A A , 

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kulturinim’o, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ukinipko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

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

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithpania. Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

028 Reginos Polka
Aukso žuvite Polka 

^ietor Lithuanian Orkestrą
ir Padaužos Grupa

V-l4029 Užgavėnios
Linominis

Žuronas ir Grupa
Baigės Dienelė 
Pasėjo Brolelis
šarka ir Žąsele
Sake Mergos

Dulkė P. A. z

Pas Močiutę Augau
Sėdžiu po Langelio

Krasauskienė-Volteraitė
V-14027 švento Jono Vakarėlis

Gaspadinės valdo bernus
Petraitis Petras

V-14026 Ant t'ėvelio dvaro
Sugrįžimas

šv. Marijos Lietuvių Choras
V-l4004 Davatkėle po sodneli

Močiut, širdelę mano
Vinckevičius-DaukŠa-Namieka

V-14021

V-l 4 025

V-14014

V-14015

Gaspadinės Bankietas 
Pas motinėlę 
Burdingierius pratikojc 
Klausyk mylimoji 
Chicagos karČiamoj 
Vienas artistas 

Žuronas ir Grupa

VICTOR NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI
10 colių, Li.sto Kainos 75c.

INSTRUMENTALIŠKI 
V-14018 Onyte Polka 

Caspian Polka
Velička ir A^lli Maki trejetas 

V-.14011 Kalnų Polka
Katarinos Polka 

Lietuvių Orkestrą 
V-14012 Pasveikinimas iš namų 

Valcų rinkinys 
ševi Alkani Muzikantai 

V-14001 Anykščių merginos 
F. Yotko Orkestrą 

Smagi kuinutė 
Witkow Orkestrą 
Laiščiau rūtą Polka 
Kauno Polka 
Rožes Mazurka 
Seredžiaus Polka 
Rūtų Polka 
Daina jaunystės nelaimės 
Kvietkos Valcas 
Giedrutis Valcas 
Mainierių Polka 
Lakštingalos Polka

Mahanoiau^j Lietuviška Orkestrą 
V-14005 Džiugus variakalys 

Miškas aukcijonas 
Penki Alkani Muzikantai 

V-14031 Suirusio Gyvcnimo-Valcas 
Gero Ūpo — Landler 

V-14030 Dėdienė Polka
Ant Upės Kasankos 
Victoro Kapelija

81693
80750

80752
81303

81443

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas ncdeldicni nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L.

970 kiloeycles ir
Kctvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C. 

1420 kiloeycles.

Jos. F. Budrik, Ino
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705



Rašo Pranės Brolis

berašiau. Ir 
pasilgo mano 
Taip ilgu ir

svecių. 
vietose 
Lašas,

šalčiu viską 
prislegia...

Trečiadienis, kovo 5, 1930

KAS DEDASI
LIETUVOJ

neži- 
rašy- 
nyku

Senai jau 
nau, ar kas 
to žodelio, 
toje, taip vadinamoje “šventoje
Lietuvoje”, kad nekartą Į vis
ką ranka numoji ir pasmerki 
save užmiršimui, išnykimui; bet 
ilgainiui tarsi kraujas atsiteka, 
tarsi švystelėja naujas saulės 
spindulėlis. Ir žiūrėk, pradėju
si ant stalelio rudyti plunksna 
pradeda lyg žibėti, lyg judėti. 
Imu ją i rankų, padažau Į ra
šalą ir rašau. Rašau, kol pa
ilstu, kol ūpas praeina, kol švie
sios dienos saulelė užtemsta, 
kol ateina vakaras ir tamsa su 

nutildo, nuramina

2.
skaitytojai dar

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

žiemos 
ir nėra, 
nūs apie 
kūjo.

Lietuvoje kaų 
spėjikų s vajo 
žiemą” išdul- 
vasario mene

Laikraščių
turbūt atsimena, kaip 1926 m. 
rugpiučio mėnesio 22—24 d. d. 
Kaune įvyko “Kultūros Kongre
sas”. Tęsėsi gana trumpai, tik 
tris dienas, bet koks tai buvo 
triukšmingas ir iškilmingas kon
gresas! Jame dalyvavo virš 
500 asmenų—310 atstovų ir 200 

Pirmose to kongreso 
matėsi profesorius V. 
prof. A. Purenąs, Pr. Į audeklo parašo 

Mašiotas, prof. P. Leonas, doc. if.
K. Sleževičius, Pr. Dailidė, dak
taras 
d-ras 
prof. 
kitų.
zoiiucių išnešta, kiek naudingų 
sumanymų, pasižadėjimų, pasi
ryžimų iškelta. Oi oi oi! Sun
ku viską ir į galvą suimti. Ir 
kaip gaila, kad vos tik tapo iš
tiestos rankos ir užsimota dirb
ti, kaip iškilęs ir atėjęs Lietu
vos fašistų karalius Voldemaras 
viską savo purvinais' batais, su
mindžiojo. Taip tęsėsi keletą 
metų. Voldemaras, fašistiškai 
Lietuvą valdydamas ir savo liz
de sau karališka sostų per tris 
metus bekraudamas, jau jau 
rengėsi ant jo užsirioglyti ir 
sau karūną užsidėjęs Lietuvos 
neprašytu karalium pasiskelbti, 
kaip jo visos svajonės sutrupėjo 
—tapo prašalintas nuo “dinsto” 
ir liko kaip anasai Puškino se
nis prie perplyšusio lovio... Taip 
ir gerai jam!

Dabar, Voldemarui iš Lietu
vos valdžios iškritus, vėl lyg 
prasideda Lietuvos padangė 
blaivėti, nors dar gana daug 
juodų debesų susitvenkę niukso. 
Kad taip tikrai yra, štai rodo 
Lietuvos laikraščiuose spausdi
nami šitoki skelbimai:

“Lietuvos Kultūros Sąjungos 
Fondo Suaugusiems Sviesti val
dyba prašo visų, kurie yra ga
vę iš jos laiškus, kiek greičiau 
atsiliepti ten minimu reikalu. 
Fondo reikalais asmeniškai gali
ma kreiptis kasdien nuo 9-14 
vai. ir pirmadienio vakarais nuo 
17-19 vai. prie reikalų vedėjos 
p-lės A. Gužytės. Adresas: Lie
tuvos Kultūros' S-gos Fondo Su
augusiems Šviesti valdyba, Kau
nas, Gedimino g-vė 38.”

Paskaitęs 
galvotrūkčiais nudrožiau į Kau
nu, nueinu į nurodyta vietų, 
randu minima panelę A. Gužy- 
tę. Ji asmeniškai, bet labai 
mandagiai kviečia darbuotis, sa
ko, 
šiai

ninkama prieš keturiolika dienų 
registruojami. O, žinoma, po 
14 dienų, Viršininkai gali leisti 
arba ir neleisti. Toks įstatymas 
galutinai užmuša visokį viešą 
vekimą. Lig šiol būdavo pada
vus prašymų tų pačių dianą gau 
(lavai leidimų,

3. 
šiemet 
Visos 
“baisią

Pradžioje 
šio truputį šalstelėjo, nuo t( 
šaltelio upės neva sustojo, snie
go truputis iškrito, bet apie 
vasario 15 d. taip atšilo, kac 
sniego nė žymės nebeliko. Jau 
Lietuvos gyventojai nebeturi 
vilties gilesnės žiemos sulaukti 
Nes nėra jau nė kada. Juk už 
2-jų savaičių bus kovo mėnesis. 
o tas jau skaitosi priešpavasa- 
rio mėnesiu. Balandis juk jau 
su visais pavasario požymiais 
ateina. Tokia tatai mat, šie
met, Lietuvoje žiema. Neturtin
gieji, bemalkiai ir maži vaikai 
šitokia žiema labai džiaugiasi.

Jonas šliupas, Z. Toliušis, 
Pajaujis, Dr. Budrys. 

V. Čepinskis, ir daugybė 
Kiek tada tapo kilnių re-

šitokį skelbimų,

kad dabar valdžia leisianti 
Kultūros sąjungai veikti ir 
Duoda man minėtos Sųjun- 
įstatus, Kultūros kongresogos 

darbus ir 1930 sausio 10 dienų 
išleistų atsišaukimų, kuris šiaip 
skamba. (Tas* atsišaukimas jau 
tilpo “Naujienose”.—Red.)

Matyt, pamatė ir dabartinė, 
taip vadinama, tautininkų (ki
taip sakant, fašistų) valdžia, 
kad pirmiau ar paskiau, vis vie
na pateks į klerikalų juodų mai
šų. tai ir leido Kultūros sąjun
gai atsigaiveliuoti.

Tik/vėl vargas! Kad šiomis 
dienomis Lietuvos valdžia išlei
do, tikriau sakant, atnaujino 
persenusį rusų įstatymų: visoki 
susirinkimai, paskaitos, vakarai 
ir t.t. turi būti apskričių virši-

Kaune, kur tik pažvelgsi, vi
sur “baltoji savaitė” skelbiama. 
Kas tai ta per tokia “baltoji 
savaitė”? klaus ne vienas. O-gi 
štai kokia. Krautuvninkai (dau
giausiai rūbinių prekių) išsta
to savo krautuvių languose vi
sokias' savo krautuvės prekes 
(skudurus) ir iš lauko ant balto 

Baltoji savai- 
visos prekės už pusę kai

nos!” žinoma, pasenusias ar iš 
mados išėjusias prekes gal kiek 
pigiau parduoda. Mat, reikia 
visgi mokesčius užsimokėti. Bet 
ir tų pačių, kad ir pigiai nedaug 
kas perka, nes visur visiems 
su tais litais nepaprastai trum
pa. Krautuvninkai norėdami 
šiaip taip gyvuoto, mėgina kaip 
nors biznį daryti.

5.
I>abai jau charakteringas Lie

tuvoje 
klausimas.
vatrukčiais 
įstaigos — 
restoranai, 
nūs', manopolinės ir t.t.; rodos, 
ims, ir paskandins visą Lietuvą 
alkoholyje, girtuokly bėję. Ką 
manote, šitoks pelnas iš degti
nės varymo ir pardavimo. Su
manytų, tai visą Lietuvą, degti
nėje panardytų, kad tik litų 
daugiau išspaudus... Iš kitos pu
sės vėl, neva tos pačios val
džios remiama Blaivybės’drau
gija “kovoja” su girtuoklybe. 
Pereitų savaitę (vasario 12 d.) 
iškabinėjo kur 'tik galėjo plaka
tus su šitokiais obalsiais:

“Girtuoklis geria savo sveika
tų ir turtą, žmonos ir vaikų 
ašaras ir kraujų”.

Kokia gyvenimo ironija!
6.

Už piršlybas 200 litų ir už 
pirmų naktį... 20 litų

Rodos, vyskupo , Valančiaus 
užrašuose kadaise skaičiau, kad 
kur ten žemaičiuose senovėje 
dar nuo pagonijos laikų buvę 
užsilikęs paprotys, kad jaunųjų 
laike vestuvių po šliubo pirmai 
nakčiai pasiimdavo rodos pirš
liai “mituliais” vadinami. Tai 
buvę gana puslaukinis paprotys, 
kurį katalikybę įvedus, kunigai 
daug turėję darbo, kol tų pap
rotį išnaikinę.

Kad ta pirmoji naktis ką tai

lPuuii:r. unu a t laime Pnotoi

Dr. Syngman Rhee, K o vejos 
nepriklausomybės judėjimo va
das, kuris tris mėnesius pralei
do Amerikoj. Jis sako, kad 22 
milionai Korėjos gyventojų tol 
nepaliaus kovoti, kol jie nepa- 
siliuosuos nuo japonų jungo.

—Tamstos ieškinys bus pa- 
Bet už pirmų naktį

piršlys, šiųdviejų, kaip liudinin
kų raginamas, nuėjo pas advo- tenkintas 
kutelį, tas surašė prašymą ir jį kiek norėsi? 
teismų, kuris visam dalykui da
vė įstatyminę eigą.

Teismas pakvietė visusi ketu
ris kadaise gėravusius kaimy
nus skundiką, atsakovą ir du 
liudininkais. Be jų, prisirinko 
pilna teismo salė yyrų ir mo
terų—vedusių ir nevedusių, vi
si susidomėję tuo, kaip jie sakė 
“salamono teismu”..

Teisėjas bylininkus pašaukė.' 
Visų akys į ieškovą ir atsakovą 
nukreiptos. Perskaito skundą... 
Prisaikino... Paklausinėjo. Vis
kas paaiškėjo, šis prašė piršti 
ir 200 litų žadėjo, dar priedams 
ir pirmą naktį. Tas pripiršo, 
šis apsivedė. Bet apie 200 litų 
nė neužsimink. Neduoda. Ir ne- 
žada duoti.

Teisėjas klausia:
—Prašė jis tavęs pripiršti?
—Tai jau prašė
—Pripiršai ?
—Tai jau pripiršau.
—Ar davė 200 litų?
—Tau jau nedavė.
—Ar gavai pirmą naktį?

Ne.
Išklausinėjo liudininkų. Tie 

jau visa mums žinoma paludijoi 
ir patvirtino.

kio ir tokio (s’ako vardus pavar
des) už piršlybas priteisiu 2C0 
litų ir už pirmų naktį 20 litų.

—Tai jau kas loška, ponas

—Dvidešimts litų ar užteks?
—Tai jau užteks.
—Prašau stot! Respublikos 

vardu, tokiam ir tokiam iš to-

GERB. Naujienų skaitytu
os ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N aujienose.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus' ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumų. Senų namų taisymų 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 viržminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisų 2621 West 71st St.

arba našaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

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

Apsižiurėkit, 
kad jus xau- 
tumėt TIKRĄ

EAU DE 0U1NINE
isdir- |

PinaU O
—garsiausias pasaulyj 

plaukų tonikas.
Sustabdo pleiskanas — palai' 
ko plaukus tankius ir stiprius. 
Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba išplėškit šį apgarsinimų 
ir prisiųskit Pinaud, Dept. M. 
220 E. 21 st St.. New York, 

dėl nemokamo sempelio.

Patmttd as mi Ik 
itself I
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Štili another Kraft-Phenix 
triumphl Ncw digestibility, 
health ųualities and delicious 
new flavor added to checse.

In Vclveeta all the valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for evtry- 
onty including the children.

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

KRAJFT

\/elveeta
▼ The Delicious NewChee$e Food

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

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

delight in
Cheese flavor

1739 So. Halsted Sttokio mistiško ir gal būt se
noviško tur, rodo štai šitoks ma- 
riampoliečių atsitikimas.

Kol kas, nesakysiu nė vardo, 
nė pavardės, nes marijampolie
čiai baisiai nemėgsta, kai kas. 
anot jų, “jų pavardes po laik
raščius valkioja”. Svarba dabar 
bus įvykis. O pavardės tegul 
bus kitam sykiui.

Buvo taip. į vieną kaičemėlę 
susimetė keturi vyrai —pažįs
tami ir beveik kaimynai: Jiems 
truputi užsilinksminus, tarpe jų 
atsirado visokių kalbų. Priėjo 
savo kalbomis net prie mergų 
bei bobų.

—Bepigu jums, — sakė vie
nas,—kad jus pilnas stabas tu
rite mergų ir bobų, o aš visą 
savo amželį nū vienos netu
riu, viengungiu gyvenu.

—O kas tau kaltas, kad tu 
neturi. Ką man duosi, tai aš 
tau pripiršiu štai... (pasakė var
dą pavardę) ir turėsi sau žmo- 
nų-gaspadinę ir darbininkę.

Šis nelaimingasis juokais ne 
juokais ėmė ir išsižiojo:

Na, gerai, pripiršk! Duosiu 
du šimtu litų...

—Ir pirma naktį—įsikišo tre
čiasis.

—Na, gerai, tegul bus ir pir
mų naktį,—iškošė per dantis 
viengungis, matyt, visai nesiti
kėdamas, kad iš tų miltų būt 
košės.

Toliau, žinoma, kalba nukrypo 
į ką kitą ir tas klausimas lyg 
ir tapo užmirštas. (

Bet šis, pasisiūlęs piršliauti, 
visai ne dėl tų dviejų šimtų li
tų, bet kad jau tokia senių ni
kė, tuoj kų nors supiršti ir ap
vesdinti. Nuėjo pas jam žino
mų nuotakų, liežuvį paklabino, 
pašnekėjo su jau mums žinomu 
viengungiu ir, prieš pat adven
tus... pykšt-pokšt! vestuvės.

Po kalėdų vėl" Šie keturi vyrai 
susitiko karčemoje ir dviejų 
šimtų litų klausimas pasidarė 
gyvas dienos klausimas, tik vi
sa bėda, kad pažadėjusia apie 
tuos du šimtu litų nė girdėt ne
norėjo ir susipykinęs net užfun- 
dyti neužfundijo!

—Kad taip, tai gerai! — ir

A lNew l une Each LJavHEM DAYS ARE GONE FOREVER

PROBAK

At thefirst signof a 
cold or sora throat, 
gargle with full 
strength Listerine. 
These ailments are 

ęaused by germs, 
and Listerine kilis 
germsinisseconds.

Got
a COLD?

girtybės ir blaivybės 
Iš vienos pusės gal- 
steigiama girtybės 

karčiamos, smuklės, 
visoki bufetai, ali-

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu jūsų pardavikan ne 
gali jus aprūpinti, rašykite 
tiesiai mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Sempelio bleldas — 10c

PROBAK CORPORATION 
trrMMy «K. MM. 

naši avinui niw york

LISTERINE
KULS GERMS IN 

1S SECONDS

Garsinkite Naujienose
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STALINAS TRAUKIASI ATBULAS

Visą Rusiją, ir tur-but daugiausia, Rusijos komu
nistų partijos narius labai nustebino netikėtas diktato
riaus Stalino “pamokslas” komisarams dėl jų “perdaug 
uolaus” kolektyvizacijos vykinimo sodžiuje. Stalinas 
nurodo jiems, kad negalima steigti kolektyvius ukius 
tokiuose kultūriniai atsilikusiuose kraštuose, kaip Tur
kestanas. Jisai sako, kad yra neprotinga kolektyvizuoti 
kiekvieną mažiausią ūkininko daiktą, neišskiriant net jo 
vištų. Vietoje tokios pilnos kolektyvizacijos, kuri viską 
be išimties paverčia bendrąja nuosavybe, jisai pataria 
organizuoti tiktai “arteles”, t. y. tokius ūkininkų susi
vienijimus, kur ūkininkai bendrai vartoja arklius, trak
torius ir kitokius stambius ūkio padargus, bet šiaip 
kiekvienas savam žemės sklypely šeimininkauja, kaip 
geriausiai išmanydamas.

Pagaliau, Rusijos diktatorius įspėja savo uoliuosius 
komisarus, kad jie nemėgintų smurtu versti ūkininkus 
į “kolchozus” ir “sovchozus”. Žemės ūkių kolektyvizavi
mas smurtu butų, girdi, “kvailas ir reakcingas darbas. 
Sveikas kolektyvizavimas turi pasiremti aktingu daugu
mos ūkininkų pritarimu.”

įdomu, kad Stalinas susigriebė paskelbti šituos įs
pėjimus tiktai tuomet, kai jau tapo sukolektyvizuota, 
anot telegramų pranešimų, apie 50 nuošimčių visų smul
kiųjų Rusijos ūkių. Sovietų spauda jau pranašavo, kad, 
šitokiu tempu vykinant toliaųs kolektyvizaciją, visi in
dividualiai ūkiai Rusijoje galutinai 4šnyks greičiau, ne
gu per metus laiko, ir tuomet busiąs pasiektas didžiau
sias žmonijos istorijoje “socializmo” eksperimentas: 
nebeliksią “kulokų”, nebebusią išnaudojimo, visi milži
niškos Sovietų Sąjungos valstiečiai gyvensią laimingai, 
dirbdami visuomenės labui, ir jokia pasaulyje galybė 
neįstengsianti ją sugriauti.

Ar ne keista, kad po šitų triumfališkų “socializmo 
pergalės” pranašavimų diktatorius Stalinas dabar stai
ga apšaukė savo uoliųjų komisarų darbą “kvailiu ir 
reakcingu”?

Ar ne keista, kad jisai pats dabar viešai pasmerkė 
smurto vartojimą prieš ūkininkus, kuomet vos keletas 
savaičių atgal jisai reikalavo, kad visa pasiturinčiųjų 
valstiečių klasė butų “išnaikinta”?

Stalinas yra priverstas trauktis atbulas, — pana
šiai, kaip 1921 m. buvo priverstas atšaukti “karinį ko
munizmą”, Leninas. Jisai pamatė, kad einant toliaus tuo 
keliu, kurį sovietų valdžia užsibrėžė, priimdama “pen- 
kerių metų industrializacijos ir socializacijos planą”, 
butų prieita prie neišvengiamos katastrofos. Ūkininkai, 
kuriuos sovietų valdininkai prievarta varo į “kolcho
zus” ir “sovchozus”, naikina savo turtą ir žudo komisa
rus, Ir juo valdžia žiauriau baudžia juos už šituos pasi
priešinimus kolektyvizacijai, juo atkakliau ir pikčiau 
jie prieš ją kovoja.

Bet sakysime, kad su žvalgybos ir kariuomenės 
pagelba komunistų valdžiai visgi butų pasisekę prives
ti savo darbą iki galo. Ar tuomet žemės ūkis Rusijoje 
jau butų sutvarkytas ideališkai? Bet iš kur valdžia pa
imtų traktorių visiems “kolchozams” ir “sovchozams”, 
jeigu ji net duoną turi šiandie importuoti iš užsienių 
miestų gyventojams maitinti? O jeigu visi kolektyviai 
ūkiai ir butų kokiu nors stebuklingu budu aprūpinti pa
kankamu skaičium traktorių (pav. jeigu juos atsiųstų 
Leninas iš dangaus), tai kur tuomet pasidėtų atlieka
mos sodžiaus darbininkų rankos? Juk mašinomis dir
bant žemę, ją galima apdirbti keletą kartų mažesniu 
darbininkų skaičium.

Jau ir šiandie Rusijos pramonėje nesutelpa visi 
darbininkai, kurie nori dirbti, nes vien tik oficialiai už
registruotų bedarbių yra pusantro miliono. Ką gi dary
tų sovietų valdžia, jeigu prie šitos bedarbių armijos 
prisidėtų dar keliolika milionų žmonių, netekusių darbo 
sodžiuje?..

Visus šituos dalykus užsienis jau seniai matė ir 
numanė, ir todėl niekam nebuvo abejonės, kad Stalino 
“kolektyvizacijos” sumanymas yra ne tik “kvailas ir 
reakcingas”, bet tiesiog beprotyste. Buvo aišku, kad 
anksčiau ar vėliau jisai turės pasukti atgal, jeigu neno
rės nugarmėti1 stačia galva į bedugnę. Tik pats Stalinas 
iki šiol buvo aklas ir kurčias.

Bet atviras ūkininkų maištas, galų gale, ir jam akis

Užsisakymo kaina:
Chicacoje — naitu:

Metrus ...........   $8.00
Pusei metu ......................... _ 4.00
Trims mėnesiam*  ........... _ 2.00
Dviem mėnesiam „............  1.50
Vienam mėnesiui......... .................75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija _______________ 3r
Savaitei  18'
Mėnesiui____________________ 75<-

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoi. 
paltu:

Metami --- -------------------- $7.0^
Pusei metu _____ 8-50
Trims mėnesiams _...........—.. 1.75
Dviems mėnesiams _............. 1.25
Vienam mėnesiui . ... ............... .. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  ............   $8.00
Pusei metu ...........  - 4.00
Trims mėnesiams ...... ............ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Monev 

Orderiu kartu su užsakymu.

JSAUJIENjOS, CHcaga, UI

šiek-tiek atidarė. Kieta diktatoriaus kakta atsimušė į 
sieną! Tečiaus dėl to, kad jisai diktatorius, tai jisai kal
tina už savo aklumą ne save, bet savo pastumdėlius, ko
misarus. i

Esperanto

Tarpt tutinę kalba.—Dr. Zamen- 
hof. — žmonės nesupranta 
vieni kitus. — Esančių kalbų 
netinkamumas. — Kaip yra 
r u daryta esperanto kalba. — 
Esperantistų kongresas.—Es- 
perantistai ir karas. — Espe
ranto kalba mokyklose.

Varšuvoj 1887 m. pasirodė 
nedidelė knygute vardu “Lin
gvo Internacio” — tarptautinė 
kalba. Knygutės autorius pasi
slėpė po pseudonimu “Dr. Es
peranto”. Tuo vardu ir tapo 
pakrikštyta nauja esperanto 
kalba. Po kiek laika pasirodė 
esperanto kalbos rankvedis — 
žodynas net penkiose kalbose: 
rusų, lenkų, vokiečių, franeuzų 
ir anglų Rankvedis buvo pava
dintas “Fundamento” — “Pa
grindas”.

Autorius tarptautinės kalbos 
buvo lenkų daktaras, Liudvikas 
Zamenhof, gimęs Balstogėj 1859 
m. Jo tėvas buvo svetimų kal
bų mokytojas gimnazijoj. Jau
nas Zamenhof pasižymėjo nepa
prastu rimtumu ir dideliu pa
linkimu prie kalbų. Jis be dide
lio vargo išmoko vokiečių, fran
euzų ir anglų kalbas. Lenkų 
kalba buvo jo prigimta ir jis ją 
vartojo namie. Apie rusų kal
bą, žinoma, nėra reikalo ir kal
bėti, nes tuo laiku tai buvo ofi- 
cialė mokyklų kalba. Prie vi
so to jis dar studijavo klasiš
kas kalbas —lotynui ir graikų.

Jaunas Zamenhof pastebi, 
kad įvairių tautų žmonės, gyve
nantys Baltstogėj— lenkai, vo
kiečiai ir žydai— nesugyvena 
taikoj. Tarp jų dažnai įvyksta 
įvairus ginčai ir net peštynės. 
Zamenhof prieina išvados, kad 
visi tie ginčai ir nesutikimai vy
riausia įvyksta dėl to, kad tie 
žmonės nesupranta vieni kitus, 
negali tinkamai tarp savęs su
sikalbėti. Jeigu jie vieni kitus 
tinkamai suprastų, tai jie pa
matytų, jog daug geriau yra gy
venti santaikoj, negu peštis 
tarp savęs. Ir gimnazistas 
Zamenhof daro išvadą : tarptau
tinė kalba yra reikalinga ne tik 
Baltstogei, ale ir viso pasaulio 
gyventojams. Tąsyk pranyks 
tautiška neapykanta ii, šoviniz
mas.

Ta mintis įsminga jaunam 
Zahenhofui -į galvą ir jis pra
deda galvoti, kaip tą klausimą 
tinkamai išspręsti. Jis sumano 
sukurti tokią kalbą, kuri butų 
prieinama kiekvienam žmogui. 
Kitaip sakant, tokią kalbą, ku
rią lengvai kiekvienas galėtų 
išmokti.

Senovės kalbos nebetinka; 
nei viena gyvųjų kalbų taip pat 
negali tapti tarptautiška kalba, 
kadangi pasireikštų didelis an
tagonizmas. Jeigu, sakysime, 
butų pasirinkta franeuzų kal
ba, tai vokiečiai, anglai ir kiti 
jaustųsi įžeisti: kuo geresnė 
franeuzų kalba už jų? Antra, 
plačioms žmonių musėms tiesiog 
nėra galima išmokti svetimas 
kalbas, nes tai reikalauja daug 
laiko.

Zamenhof nutarė sukurti ne- 
itralę kalbą, kuri galėtų būti 
priimtina visoms tautoms. Idė
ja tokios kalbos buvo ne nauja. 
Apie tai galvojo ir kiti žmonės. 
Tačiau tik Zamenhof’ui pasise
kė sukurti gana vykusią dirbti
nę kalbą.

Besimokydamas svetimas kal
bas, Zamenhof pamatė, kad di
džiausias sunkenybes sudaro 
gramatikos taisyklės, kurios tu
ri labai daug išėmimų, ir tarmė: 
žodis rašoma vienaip, o tariama 
visai kitaip.

Reiškia nauja kalba turi pa- 
siliuosuoti nuo visų tų bereika
lingų sunkenybių. Tuo labiau,

kada panašiu budu vystosi ii’ 
gyvosios kalbos. Tik visa bėda 
tame, kad konservatyviškieji 
mokslininkai visomis keturio
mis priešinasi atmetimui nerei
kalingo balasto. Bet anksčiau 
ar vėliau gyvenimas pats tatai 
padaro. t

Kad tarptautinė kalba butų 
panaši gyvajai kalbai, tai Za
menhof paėmė žodžių kamie
nus iš daugelio kalbų ir taip 
pat tarptautiškus žodžius, kaip, 
pavyzdžiui: telegrafas, telefo- 
fonas, teatras, scena ir1 t.t. To
kių žodžių kiekviena kalba tu
ri pusėtinai daug.

Esperanto kalboj kiekviena 
raidė tariama taip, kaip para
šyta. Todėl jokių keblumų nė
ra'išmokti taisyklingai rašyti. 
Žodynas tos kalbos palyginamai 
yra nedidelis, kadangi susideda 
vien tik iš žodžių kamienų. O 
iš tų kamienų, prisilaikant pa
prasčiausių taisyklių, galima su
daryti daugybę naujų žodžių. 
Pavyzdžiui, “parolo” reiškia žo
dis, o “paroli”—kalbėti; “pat- 
ro”—tėvas, 6 “paitrino” — mo
tina, etc.

Del savo lengvumo ir skam
bumo esperanto trumpu laiku 
tapo pripažintas praktiškiausia 
kalba ir pradėjo gana sparčiai 
platintis visame pasaulyj.

Europos ir Amerikos* moksli
ninkai atkreipė į tą kalbą savo 
dėmesį; Tolstojus esperanto 
kalbą patarė įtraukti į mokyk
lų programą. 1889 m. Vokieti
joj pasirodė pirmas žurnalas 
“Esperantista”; i pradėjo kurtis 
rateliai, kurių tikslas buvo mo
kytis esperanto kalbos;

Pirmas pasaulinis esperantis
tų kongresas įvyko 1905 m. 
Franci jo j. Čia susirinko tūks
tančiai įvairių tautų žmonių, 
kurie neturėjo jokio vargo vie
ni kitus suprasti. Taigi tapo į- 
rodyta, jog tarptautiška kalba 
yra visai praktiškas dalykas.

Tame kongrese buvo priimta 
pagarsėjusi esperantistų dekla
racija, kurią perskaitė pats au
torius. Toj deklaracijoj Zamen
hof pareiškė, kad savo darbą 
aukoja visai žmonijai: esperan
to yra kiekvieno nuosavybė. 
Tai yra tarptautinė kalba, kuri 
visai neturi tikslo išstumti tau
tines kalbas. Jos tiklas yra pa
gelbėti įvairių tautų žmonėms 
susikalbėti tarp savęs.

Zamenhof mirė Varšuvoj 
1917 m Jam buvo lemta per
gyventi labai nemalonius lai
kus, kada vietoj brolybės ir 
taikos įsivyravo neapykanta ir 
kanuolės pradėjo kalbėti... Bet 
jis mirė tvirtai tikėdamas, kad 
kanuolių griausmas yra tik lai
kinas apsireiškimas, kad anks
čiau ar vėliau tarp žmonių bus 
įgyvendinta taika ir brolybė... 
Net ir laike karo įvairių šalių 
esperantistai bandė palaikyti, 
kiek tai buvo galima, tarp sa
vęs ryšius. Jie siuntinėjo im
tiniams esperanto knygas, išlei
do specialę knygutę, kurią Rau
donasis Kryžius dalino sužeis
tiems kareiviams, patekusiems 
nelaisvėn. Ta knygutė susidėjo 
iš atatinkamų klausimų ir atsa
kymų. Esperantistai daug taip 
pat prisidėjo prie suradimo pra
puolusių kareivių.

Po karo esperantų judėjimas 
vėl atsinaujino. Susikūrė nau
jos draugijos, atsirado nauji 
laikraščiai ir žurnalai. Espe
rantistai vėl kas metą laiko 
tarptautinius kongresus. Laike 
kongresų daroma pranešimai iš 
mokslo ir literatūros sričių.

Išmokti esperanto kalbą, yra 
visai nesunku. Pakanka kelių 
mėnesių. Tuo tarpu reikia pa
švęsti kelis metus, kad tinka
mai išmokti bile kurią kitą kal
bą. Dabartiniu laiku esperanto 
kalba yra parašyta pusėtinai 
daug knygų. Nemažai yra iš

leidžiama ir moksliškų veikalų.' 
Esperantktai yra suorganizavę 
nemažai draugijų: pasaulinę 
gelžkeliečių sąjungą, daktarų 
draugiją, mokytojų ir t.t.

Esperantistai daro - pastangų, 
kad jų kalba butų mokoma mo
kyklose. Kai kuriose šalyse ta 
kalba yra mokoma prekybos mo
kyklose. Japonijoj, Tokio uni
versitete, profesoriai esperanto, jiagelbine kalba ir vaidins' tokią 
kalba skaito lekcijas. Prieš | rolę, kokią pranašavo Dr. Za 
ketvertą metų esperanto prade- menhof.—A.

SLA. Reikalai
GUGIS, BOLŠEVIKAI IR 

TAREILA

Tai buvo 1916 metais, kada 
Račkauskas turėjo parašęs 
“Ameriką”, o F. Kibortas, naš
liu likęs, išleido tą knygą ir pa
dovanojo “Prieglaudos Namo 
Fondui”. Pagal Račkausko su
manymą tapo paskirta Kibortui 
vice-prezidento urėdas, kuomi 
buvo P. Mikolainis.

Tame laike ėjo varžytinės dė
lei Pildomosios Tarybos tarp 
tautiečių ir socialistų, kurie no
minavo Dr. Baltrušaitienę prieš 
Mikolainį, ir be susitarimo Mi
kolainio su Kibortu — vienam 
atsisakyti, rinkimuose balsai 
susiskaldę tarp Mikolainio su 
Kibortu, ir socialiste Dr. Bal
trušaitienė su mažumu balsų iš
rinkta tapo. Račkauskas ne
klausė Mikolainio perspėjimų, 
kad Kibortas tik socialistams 
pagelbės, kas ir nusidavė. Rač
kauskui kirvelis nusmuko nuo 
koto.

šitą parodau tiktai tam, kaip 
užsivertėliams nesiduoda.

Susivienijimo rinkimų papro
tys—nustatyta tvarka yra ne
gera ir netiksli su trimis kan
didatais, gavusiems daugumą 
balsų —susiskaldžius’, trečiasis 
kandidatas gavęs mažiau balsų 
tampa išrinktu, kur pagal tei
sybę gavęs daugiausiai balsų tu
rėtų būti išrinktu. Kandidatai 
turėtų būti tik du, o ne trys.

Pagal nominacijas Gugis turi 
tik 1138 balsų daugiau, negu 
bolševikas. \ Jei Tareila nutrau
kia Gugio didumą balsų su 5 
balsais perviršio, tai bolševikas 
išrinktas.

Tareila gavo 963 balsų, ir kad 
jis sumuštų bolševiką, jam rei
kia nutraukti nuo Gugio 1897 
balsus—tik 2 balsai perviršio.

Skaitykite kaip norite. Tarei
la tiek balsų nuo Gugio nenu
trauks, bet atsitikime nutrau
kus tik 1138 balsus’ iš Gugio di
džiumos, Tareila su Siivo rėmė
jais išrenka bolševiką.

Kas nepaskaitys tokio darbo 
dideliausiu nuopelnu Tareilai?

Dabar Tareilos? agitacija.
Bolševikų agitacija — melai 

su šmeižtais ir kriminalizmu 
kam nežinomi. Tareilos agita
cija yra kriminalinė, vedama 
inžinieriaus Simokaičio, prezi
dento SLA. “negerovės’ ligos”, o 
tikriaus sakant, Tareilos ligos. 
Tareila visą tą kriminali ją už- 
giria savo tylėjimu.

Tareilos organas “Dirva” 
num. 9 šitaip gieda: “Įsitėmy- 
kit gerai šitą.: jeigu balasvįmuo- 
se gaus daugiau balsų bolševikų 
kandidatas, negu Gugis ar Ta
reila, tai bus kaltė ne Tareilos 
ir jo rėmėjų, bet Gugio ir rė
mėjų...” —Tikrai fašistiškai.

Tareila net reikalauja, kad vi
si jį girtų-rinktų. kad jis gautų 
net daugiau balsų, negu Gugis 
su bolševiku sykiu—6854 bal
sų, kaip jo (Tareilos) rėmėjai iš 
Bostono spėlioja.

Bostoniečiai “principuoja” 
Tareilos taupumą, nes Gugio tik 
viena kelionė į New Yorką kai
nuojanti apie $200. Gerai. Bet 
tareiliniai buvo nominavę Myko
lą Rugį, irgi iš Chicagos į iždo 
globėjus, taigi į Pildomąją Ta
rybą. Išrinkus’ Tareilą —taupu
mas. Išrinkus Rugį ir būt bu
vęs “taupumas”, kaip Gugio. 
Tai kunigiškas galvojimas ir 
mastas.

Ant galo Susivienijimo nariai 
yra ganėtinai persergėti-infor- 
muoti apie Tareilos ir jo talki

tą mokyti Atėnų (Graikijoj) 
vidurinėse mokyklose.

Per keturias dešimtis metų 
esperanto spėjo žymiai prasi
platinti. Jo įtaka yra visur 
jaučiama. Nėra nei vienos kul
tūringos šalies, kur nebūtų ga
lima rasti esperantistų būreliai. 
Tačiau visgi sunku pasakyti, ar 
esperanto kada nors pasidarys 

ninkų tikslus, kaip jie yra užsi 
manę SLA. iždą bolševikamr 
atiduoti, ir mokės nariai save 
turtą nuo pasikėsinimo apginti 
dabartiniuose balsavimuose., 
taip, kad Tareila ir bolševikai 
turės pasikavoti iš gėdos ir 
Susiv. narių tarpo ant visados.

—P. Mikolainis.

VIEŠAS ŽODIS J. TAREILAI

Man net džiaugsmas pasidarė 
pasisekus literatiškai prakalbin
ti J. Tąreilą, kuris tik auseles 
suglaudęs klausė-žiurėjo. kaip jo 
rėmėjai jam “kelią taiso” į “iž
dininkus” bolševikų naudai.

J. Tareilai reikėjo toli pirm 
nominacijų paskelbti savo tiks
lą, kaip ‘‘nusipelniusiam veikė
jui” priderėjo, o ne tylėti ir 
žiūrėti, kaip jo rėmėjai jam po
litišką duobę kasa.

J. Tareila, vietoje išsiteisinti 
nuo užmetimų ir sumušti juos, 
paliko juos nelfestus ir pra
džioje ėmėsi dėstyti mano ana
tomiją— tulžį, tulžies spalvą, 
tulžies skonį, kas visai nesiriša 
su J. Tareilos politika nei ma
no “plūdimais”. Tareila paro
de savo tulžį su pagieža.

J. Tareilai nominacijose, ga
vus 963 balsų, vertėjo tik pa
sitraukti iš politikos arenos, 
kuomi butų savo asmenį nesu
teptu išlaikęs. Dabar J. Tarei
la pats save susitepė taip, kad 
nieks kitas jo labiaus sutepti 
nebūtų galėjęs.

J. Tareila lenda po konstitu
cija. kuri laiduoja kiekvienam 
nariu teisę statyti savo kandi
datūrą. Taip. Bet J. Tareila 
tyli apie laimėjimą bolševiko, 
kurį J. Tareila praleistų, nu
traukdamas nuo Gugio 1138 bal
sus. J. Tareila tyli apie bol
ševikus, o bolševikai tyli apie 
Tareilą ir visi nariai supranta 
tą “zgadą”—sojuzą.

J. Tareila man net klausimą 
pastatė, kodėl aš nepuolu kitų 
SLA. kandidatų ir nereikalauju, 
kad jie ištrauktų savo kandida
tūras?—Taip. Sulyg J. Tarei
los “sveikos sąmonės” ir plano, 
dabar yra geriausia 0roga pulti 
Susiv. Prezidentą ir Sekreto
rių pagal J. Tareilos 
gengės inžinieriaus Simo
kaičio kriminalį šmeižtą* kurį 
Tareila užgyrė savo tylėjimu. 
Tareila nuo “nežinojimo” išsi
ginti negali, nes Simokaitis yra 
Tareilos gengvės prezidentu 
Chicago j e.

Jonuti, ar tai ir man reikia 
tokius puolimo kriminalus ra
šyti. kaip kad rašo Simokaitis?

Kitą klausimą J. Tareila man 
pastatė,—kas mane jgaliavo ar 
pasamdė tokius nepamatuotus 
ir neapgalvotus reikalavimus 
(ištraukti kandidatūrą) daryti?

Jonuti, mane įgaliavo ir pa
samdė— privertė mano sąžinė 
gelbėti TAVO “garbų” vardą, 
kad bendrai, kaip visados da
rydavom praeityje, gintumėm 
musų brangųjį Susivienijimą 
nuo visokių puolikų, nepaisant 
kokiu kailiu jie yra apsimetę— 
Susivienijimo labas mane jga
liavo ir pasamdė, kad pulčiau 
visokius lakudras, iš kur jie ne
pasirodytų.

Jonuti, pasakyk t atvirai, ar 
ištrauksi savo kandidatūrą ir 
eisi taisyti tą, ką pagadinai, 
pirmiausiai atitaisydamas savo 
inžinieriaus Simokaičio krimina
lius šmeižtus?

Ant galo J. Tareila man pa
statė tašką- į dvi savaiti at
šaukti parsidavimą jo bolševi-
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kams už 50—50 iš SLA. iždo, \ 
nes kitaip neatleisiąs jokiu budu 
be teismo. >

Pildydamas J. Tarei los reika- 
lavimą, šiuomi per tas pačias ’ j 
“Naujienas” ir “Keleivį” atšau- )
kiu! atšaukiu! atšaukiu! (net 1
tris sykius) tą neteisingą par- 
sidavimą ir gavimą 50—50 iš \ 
SLA. iždo, nes bolševikai SLA. I
iždo nepagrobs ir jokių 50—50 j
J. Tareilai neduos. The case is 
clos’ed -bala išgelbėta.

O dabar, Jonuti, kada pradėsi 
savo inžinieriaus Simokaičio kri
minalus, paleistus ant Preziden
to ir Sekretoriaus, atitaisyti? 
Beje, Dr. Graičunas ir aš su
tartinai balsuosime už Gugi.

—Petras Mikolainis.

SVIESTAS
čikagiečiams pažįstamas F. 

Mikolainis, kuris dabar gyvena 
Thorp, Wis., prisiuntė man iš
karpą iš “Agriculturist and Far- 
mer”. Dr. Tobey tenai s rašo 
apie sviestą. Mikolainis prašė 
manęs “Naujienose” apie tai 
parašyti. Gerbdamas musų ju
dėjimo veterano norus čionais 
apie sviestą ir rašau, pasinaudo
damas prisiųsta iškarpa ir kitų 
tyrinėtojų darbais.

Valgomuose daiktuose randa
ma tokių daiktų, kurie musų 
sveikatai itin svarbus, bet šilu
mos nepagamina. Tuos daik
tus vadiname vitaminais. Funk 
1914 m. pirmu kartu ištyrė ir 
jiems vitaminų vardą suteikė. 
Vėliaus surasta, kad esama vi
sokių rųšių vitaminų: vieni sau
goja mus nuo įvairių ligų (nuo 
skorbuto, padagros ir kt.), kiti 
stiprina kūną, treti kontroliuoja 
vaisą. Funk pirmas vitaminus 
išskyrė iš valgomų daiktų, bet 
iki šiol dar vis neturime daug 
išskirtų vitaminų, nes jų valgo
muose daiktuose labai mažai te
randama. Aplamai imant, ža
liuose, .nevirtuose valgomuose 
daiktuose turime užtektinai vi
taminų. Svieste, kaip pastebi 
Dr. Tobey, randama itin daug 
vitaminų A; vitaminas A (yra 
vitaminų A, B. C ir kt.) sau
goja .kūną nuo ligų ir kartu 
reikalingas reprodukcijai (vai
sai). Ir dėl' to maiste sviestas 
ir turėtų užimti svarbią vietą— 
reikėtų daugiau sviesto valgyti, 
o mažiau mėsos. Mikolainiui tai 
lengva padaryti, nes jis tur būt 
turi gero šviežio sviesto, o mes 
čikagiečiai turime valgyti tokį 
sviestą, kokį musų groserninkai 
mums parduoda.

Patikimų žmonių eksperimen
tai aiškiai parodė, kad sviestas 
suteikia daugiaus jėgų ir atspa
rumo, negu visoki taukai ir ap
lamai riebalai. Sviestas leng
viausia virškinasi. Tūli tyrinė
tojai sako, kad sviestas bene 
bus geriausias maistas paliegė
liams. Sviestas su duona arba 
su bulvėmis.

Sviestas atsirado labai senai: 
2000 metų prieš Kristų jau 
sviestas buvo žinomas —apie 
tai jau randame parašyta indų 
šventrašty (Veda). Ir iki šiol 
dar niekas niekur nesurado ir 
nepadaro tokio valgomo daikto, 
kuris galėtų pavaduoti sviestą. 
Visoki margarinai, oleomargari- 
nai ir kiti įvairių taukų mišiniai 
negali susilyginti su sviestu.

—Dr. A. J. Karalius.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Fr. Skam frakui. — Ačiū už 
gerą patarimą. Pasinaudosime.

Dr. A. L. Graičunui. — Be 
reikalo Tamsta kaltoji nešva
rius bolševikų plepalus. Dr. E. 
G. Klimas SLA. seime Baltimo- 
reje neįžeidė ne vieno daktaro, 
ką gali paliudyti kiekvienas, ku
ris jo raportą girdėjo ir norėjo 
suprasti.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

"lo prašo Lietuvos žmonėsir į 
Taip pataria Lietuvos bankai '
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Holdapas Mežlaiškio real estate 

ofise

Praėjusį šeštadieny, apie 8:30 
vakare, plačiai žinomas čika- 
giečiams lietuvis kontraktorius 
ir realstatininkas, p. Mežlaiškis, i 
buvo savo ofise, 2453 \Vest 71 
streel. Karlu su juo buvo ir Pet
ras Vaičaitis, selesmanas, kuris 
gyvena adresu 1103 \Vest 69 
street.

Vienas jų paėmė telefoną, 
kad pasikalbėti su kostumeriu. 
Tuo laiku vidun įėjo jaunas j 
vyras kokių 23 metų. Jisai pa-i

NAUJIENOS, Chicago, III

lAtlantic and Pacific Photo]

Benton Harbor, Mich. — Viduryj sėdi Margaret Daily, seniausi šio miesto moteris. Vasario

.vaidinus veikalėlį, visas Bijū
nėlio choras gražiai sudainavo 
keletą dainelių.

Bijūnėlis gana skaitlingas, 
turi virš 50 vaikučių, kurių j 
mokytojas yra p. Gaubis, jau
nas, energingas vyras. Jo mo
kymu, matyti, yra visi paten
kinti.

Užbaigus programą, visi vai
kučiai buvo susodinti prie sta
lu. Jiems buvo duota vakarie
ne. Po to sekė šokiai p. Gau
biu mokinių orkestrai grojant.

Publikos buvo pilna svetainė. 
Publika pilnai užganėdinta.
Taipgi nepamiršo atsilankyti ir 
Dr. Gussen. Vienu žodžiu, 
visi turėjo gerą įspūdį. Nėra 
abejonės, kad draugijėlė turės 
pelno. Vakarėlis priduos dau-l 
giau energijos ir toliau sėk
mingai darbuotis. Vietinis.

sakė, kad noris gauti kamba-i 17 d. ji pasimirė, turėdama 103 metus amžiaus. Paveikslas buvo imtas 1927 m.
nūs rendai. Jo išvaizda ir elgę
sis pasirodė keista Mežlaiškiui, 
kuris ir mėgino atidaryti stal
čių; mat, čia buvo revolveris.

Bet nepažįstamasis prišoko 
prie per t varo ir revolveriu grū
modamas paliepė: “Nedaryk!”. 
Tuo pačiu laiku vidun įšoko ki
tas vyras. Piktadariai paliepė: 
“Nekelkite rankų aukštyn, ei
kite į kambarius už ofiso“.

Nusivarę Mežlaiškį ir Vai
čaitį į kambarius, lioldaperiai 
paliepė jiems sustoti kampe vei
du į sieną. Vienas holdaperių, 
revolveriu rankoje, atsistojo 
daboti, o kitas ėmė “darbuotis“.

Iš Mežlaiškio piktadariai atė
mė $225 pinigais, iš Vaičaičio 
tik keletą dolerių. Po to bandi
tas nuėjo tiesiai į tą vietą, kur 
Mežlaiškis laikydavo kartais pi
nigus iki padėdavo juos Įlanko
je.

Ši viela pinigams laikyti vi
sai nežymi. Ir tas faktas, kad 
banditas taip tikrai ėjo prie jos, 
rodosi liudytų, jog banditai bu-j 
vo keno nors gerai painformuo- ■ 
ti. Kalbamoje vietoje banditas i 
rado dar keletą dolerių.

Pasižvejojęs pinigų, bandi
tas griebėsi kilų brangmenų. | 
Atėmė laikrodėlį ir auksinį len
ciūgėlį, daimantinį žiedą, dvi 
britvas, porą sidabrinių stalui 
setų.

Paėmęs iš stalčiaus revolverį | 
banditas pareikalavo iš Mež
laiškio: “O kur kitas revolveris I 
- tu turi du!“. Ir tas žinojimas,' 
jog Mežlaiškis turėjo du revol-! 
veriu, liudija vėl, kad banditus 
informavo kas nors toks, ką i 
buvo nusižiūrėję Mežlaiškio 
gyvenimui ir ofisui arba išsi- 
klsusinėjęs iš kitų apie jį. 
. Pasitaikė ir gan keistas įvy
kis. Viename iš stalčių, ofise, Į 
banditas užliko retežėlį. Rete- 
žėlis žiba kaip auksas, bet per 
didelis. Banditas paklausė Mež
laiškio: “Ar lai auksas?“. Mež
laiškis atsakė: “No ne, tai bra- 
sinis“.

Banditas susikeikė ir n u me
le retežėlį, kuris buvo tikreny
bėje auksinis. Retežėlis yra 
kokių 20 metų senumo. Už jį, 
savo laiku, mokėta daugiau 
kaip keturios dešimtys dolerių. 
Kad retežėlis buvo auksinis,

i banditai galėjo suprasti ir iš 
sunkumo, nes auksas yra sun

ikus. Bet, matyti, kad jie nesu- 
sigavo.

Viso banditai padare p. Mež
laiškiui nuostolių daugiau, kaip 
penkis šimtus dolerių.

Užrakinę Mežlaiškį ir Vai- 
Ičaitį kambaryje, banditai išdii- 
’mė savo keliais. Kitas vėl daly
kas. Jie “Iriusėsi” Mežlaiškio 
kambariuose ir ofise kokią pu
sę valandos. Reiškia, kad nebi

jojo, jogei gali juos kas nors 
I užtikti, arba turėjo įvirtą sar- 
, gybą gatvėje. —Reporteris

Stebėtinas kiaušinis;
Jonas Mockus gyvena adresui 

5725 So. Mason avenue, Chica-i 
go. Jis laiko kelis tuzinus viš-l 
tų. Iš tų vištų atsirado viena j 
“stebuklinga“. Ji pati sveria | 
tik keturis svarus, o kiaušinį 
padėjo tokį didelį, kad visi ste
bėjosi — ketvirtadalį svaro 
sverianti.

Senutė Mockienė nunešė tą 
kiaušinį savo dukterei, p. Ki- 
man, parodyti. Čia buvo pa
daryta skrodimas. Kai per
skrodė, tai atrado baltimų, Oi 
su baltimu iškrito kitas kiauši
nis, sveikas ir tvirtu kevalu.

Tuomet jau ir p. Rimantienė) 
'nustebo ir sušuko: esą stebėti
ni dalykai pradėjo gimti. Ji
nai žinanti, jogei žuvis žuvį 

i prarijanti, bet kad kiaušinis 
kiaušinį “prarytų“, tai dar ne
mačiusi.

Buvo perskrostas ir antras 
kiaušinis. Ir šiame rasta tik 
vienas baltimas, o trynio nebu
vo ne viename. Kaip tai galė
jo atsitikti? Gal kas paaiškin
tų. Viską matęs.

Bridgeport
Apsivedė p. Burba

Žinomas Bridgeporto biznie- 
tis, G. Burba, turįs moteriškų 
drabužių krautuvę ir šapą ad
resu 3214 So. Halstcd st., ap
sivedė pirmadieni, kovo 3 die
ną. Rep.

^AMOVA
THEATRE

35th and Halstcd Stroets
► ■ .......... .—

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen
♦

“Flight”
Veikalas, kuris kiekvieną 

suįdomins 
Dalyvaujant

Jaek Ilolt, Lila Lee, Ralph 
Gravės

Tainri
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

jimo, kuris nieko 'bendra su 
Rymu neturi, Lietuvių Nepri- 
gulminga Katalikų Bažnyčia 
jums tokių bizniškų reikalavi
mų niekados nestatė ir nesta
tys. Mes jums patarnausime vi
sur ir visokiuose reikaluose. O

jus galite pagerbti savo myli
mus mirusius ir gėlėmis ir mal
domis. Galite poteriauti visi ir 
visur.

Lietuvių Tautos Katalikų pa
rapijos 35 ir Union Avė.

Klebonas.

Receptas, Kurį Jis Parašė
1892 m. Yra Pasaulio Popu- 

liariškiausias Liuosuotojas

North Side
Bijūnėlio vakarėlis

Jau keletas metų kaip čia 
sėkmingai gyvuoja pirmoji vai
kų draugijėlė “Bijūnėlis“. Tai

yra nuopelnas tų tėvų, kurie 
sumanė tą prakilnų darbą, ir 
tų, kurie deda pastangas, kad 
Bijūnėlis gyvuotų sėkmingai, 
vienijant vaikučius į skaitlingą 
būrelį, mokinant ir lavinant 
juos.

Štai ir šeštadieį, kovo 1 d.,
| Wicker Park svetainėje Bijū
nėlis turėjo surengęs gražų 
vakarėlį su muzikaliu progra
mų. Taipgi sulošė veikalėlį 
“Užgavėnės“. Ir kaip buvo 
malonu žiūrėti į gražiai išla
vintus vaikučius.

Daugiausia juokų pridarė 
Buneckiukas ir Draugeliutė. 
tur būt mažiausi Bijūnėlio na
riai — kokių 5 metų vaikučiai. 
Neapsėjo ir be artisto Smalelio. 
Negalima užmiršti nė Malak- 
niutės, kaip solistės, kuri savo 
linksmu bildu žavėjo visus, o 
jos malonus balselis lig lakštu
tė čiulbėjo. Taipgi ir visi da
lyvavusieji programų užsipelnė 
pagirimo.

Po muzikalio programo ir su-

Pareiškimas visuo- ! 
menei

Lietuvių Rymo katalikų ku-> 
nigų susivienyjimas paskelbei 
lokį patvarkymą, kad katali
kas žmogus neturi tiesos bei 
kunigo ne poteriauti, nė savo 
mylimoj ų grabą paskutinį kar
ią atidaryti. Jus jau, gerbiat- 
mieji, žinote kuriais sumeti
mais jie tai padarė: jiems ru
pi prisišienauti jūsų dolerių ir 
dauginus nieko. Nė šventas raš
tas, ne katalikų tikėjimas apie 
tokius dalykus niekur nieko ne
sako. Tai mūsiškių rymiškių 
kunigų biznio skymas.

Musų tikrojo katalikų tikė-

Kada Dr. Caldwell pradėjo 
praktikuoti mediciną 1875 m., 
reikalas liuosotojo nebuvo to- 
kis didelis, kaip kad dabar yra. 
žmones gyveno normalų, ramų 
gyvenimą, valgė paprastą, svei
ką maistą ir gaudavo užtekti
nai šviežio oro ir saulės. Bet 
net ir tada buvo aštrus liusuo- 
tojai ir valytojai pašalinimui 
konstipacijos, kurie, Dr. Cald- 
well nuomone, nebuvo tinkami 
žmonėms pilti į savo vidurius. 
Todėl jis parašė receptą laxa- 
tyvui, skirtam jo pacientams.

Receptas nuo konstipacijos, 
kurį jis vartojo pradžioj savo 
praktikos ir kurį jis pavedė 
aptiekoms 1892 m. po vardu 
Dr. Cakhvell’s Syrup Pepsin, 
yra skysta augaline gyduole, 
taikoma moterims, vaikams ir 
senesniems žmonėms ir jie yra 
reikalingi tokio švelnaus, sau
gaus vidurių stimulianto, kaip 
Syrup Pepsin.

Po sėkminga vadovybe šis 
receptas parodė savo vertę ir 
dabar jis yra daugiausia par
duodamas skystas laxatyvas 
pasaulyje. Tas faktas, kad 
milionai bonkų išvartojama kas
met parodo, kad jis laimėjo pa
sitikėjimą žmonių, kurie yra jo 
reikalingi, kad gauti pagelbą 
nuo galvos skaudėjimo, aitru
mo, vidurių išpūtimo, nevirški-
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nimo, netekimo apetito ir mie
go, prasto kvapo, dyspepsijos, 
šalčių ir karščiavimo.

Milionai šeiminų dabar nie
kad nebūna be Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin, ir jeigu jus kar
tą pradėsite vartoti jį, jus vi
suomet laikysite bonką po ran
ka skubiam reikalui.

Yra ypač malonu žinoti, kad 
dauguma jo yra išperkama mo
tinų sau ir vaikams, nors Sy
rup Pepsin yra tiek pat ver
tingas senesniems žmonėms. 
Visos aptiekos turi dideles 
bonkas.
---- \------ ---------------------—----

Mados Nustato Apvalia Figūra - - -
Grože Paremta ant
Sveikatos!
§tai pastebėtinas tonikas, 

kuris atsteigia sveikatą 
ir suteikia naują grožę 

atgaivindamas visą 
sistemą.

Moterys, kurios žavi vyrus, žino 
vertę spinduliuojančio dailumo, malo
naus, jauno asmeningumo, patraukian

čios, apvalios for
mos. Bet jokia 
frioteris ne gali 
turėti šio vilio
jančio grožio, jei 
ji kenčia n u o 
virškinimo pa
krikimų, kuri e 
neleidžia jos 

maistui gamint
riebų, rau-

š;'\. doną k ra u-
ją-

tikrą pagelbą nuo jūsų nesmagumų.
Esorka neturi savy kenksmingų į- 

protį sudarančių vaistų—vien ūžti ki
mus žoles, šaknis ir žieves, kurios 
yra moksliškai sumaišytos, kad duoti 
labiausia pagei
daujamas pase
kmes. Veiki- 
mas šio toniko 
yra paremtas 
gamtiniais 'pri
ncipais; jis su
stiprina virški
namuosius or
ganus ir atbu- 
davoja visą sis
temą, pagelbė
damas gamtos 
mitybos proce
sui. Stimuliuo
ja apetitą; yra 
švelniai liuosuo- 
j antis.

Esorka gali būti imamas kaip jau
nų, taip ir senų su pilniausiu saugu
mu. Jis yra lygiai naudingas kaip vy
rams, taip ir moterims.

Gaukite Esorka bonką šiandie ir 
pamatykite ką šis pastebėtinas toni
kas gali jums padaryti.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Jus pavargusios, nusiminusios mo
terys, kenčiančios nuo vidurių pakri
kimo, konstipacijos, nemiegos, nervin
gumo ir tų tūkstančio ir vieno pakri
kimų, kurie atima iš jus žavėjančią 
moterystę, stokite ant kelio i sveika
tą. Esorka nustebins ir patenkins jus 
savo pastebėtinomis pasekmėmis. Jei
gu jus pabandysite vieną bonką Esor
ka, jus niekad be jo nenorėsite būti.

šis užtikimas tonikas pagelbės jums 
prisitaikinti prie moderninio gyveni
mo sąlygų ir suteiks jums tą gražų 
apvalumą, kuris madų ekspertų de
kretu, dabar yra madoj. Jus rasite 
naują energiją—naują nervų jėgą ir

SEVERAS
£S©»'< ,
Užtikimas Tonikas, Kuris

Sutvarko visą Sistemą

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Bankietas

Praėjusį šeštadieni p. čer- 
nausko svetainėje buvo su
rengta bankietas p-nios Drigo- 
tienės vardadieniui atžymėti. 
Bankietą surengė Drigotienės 
duktė, p-nia Shattienė.

Pp. Shattai yra plačiai žino
mi žmonės ir turi daug gerų 
draugų. Taigi tą vakarą visi 
baliavojome kol milkmonai su 
pienu pradėjo baladotis gatvė
mis.

Jau seniai tokiame puikiame 
bankiete nesu buvęs. Visi gra
žiai, draugiškai pasilinksmino. 
Girdėjau, kad svečiai sudėjo 
keletą šimtų dolerių dovanų at
minimui to vakaro; už juos 
p-nia Shattienė pirksint i ma
mytei dovaną.

Aš, kaipo jų geras draugas, 
su savo moteria dėkuojame pp. 
Shattams už surengimą tokio 
puikaus vakaro, ir p. Shattie- 
nės motinai linkime daug link
smų kitų metų sulaukti.

Ten buvęs.

Menininkų pareiga
Chieaga tai tikras lietuvių 

dailės centras. Tur būt visa
me pasaulyje nėra didesnės 
darbuotės meno srytyje, kaip 
Chicagoje. Kiek čia parapijų 
chorų, kiek svietiškų chorų visų 
srovių. Ir visi vienoje Chica
goje.

Chicago yra daug atvažiavu
sių artistų sušelpusi ir priėmu
si kuogeriausia. Pamenu, kiek 
metų atgal buvo atvažiavęs 
komp. Naujalis j Chieaga. Ko
kis didelis priėmimas surengta, 
jam! Atvažiavo Byra, Oleka ir 
Leskevičius. Jiems buvo su
rengtas vakaras. Vėliau p. 
Babravičius. Visiems šiems ar
tistams surengta vakarai vi- 
durmiesčio salėse.

Dabar paskutinį kartą atva
žiuoja Į Chicagą komp. Mikas 
Petrauskas, kuris yra daugiau
sia pasidarbavęs amerikiečių 
lietuvių tarpe. Apie Miko dar
buotę galima knygą parašyti— 
kiek jis yra pašventęs bran
gaus jaunesnių dienų laiko, kad 
tik kelti lietuvių tarpe meną.

Mes žinome, kad Mikas Pet
rauskas pramušė storiausį ledą 
Amerikos lietuvių tarpe. Ir 
jeigu kas užsitarnavo čia mu
zikos tėvo vardo, tai Mikas 
Petrauskas. Jis dirbo Įtempęs 
jėgas. Jis įdėjo visą savo 
energiją, sveikatą, tverdamas 
chorus, dainuodamas pats, mo
kindamas kitus. O jo parašy
tų dainų tai negalima suskaity
ti. Jis yra vienintelis lietuvių 
kompozitorius, kuris parašė 
tiek operečių — apie 20.

Todėl dabar, žinodami, kad 
Mikas važiuoja Lietuvon ant 
visados, turėtu amerikiečiai iš
leisti jį kuo gražiausia, kad jis 
galėtų senatvėje pasilsėti, pa
kvėpuoti tyru Lietuvos oru ir 
pasakyti jaunesniajai kartai: 
kol jauni esate, dirbkite, o jūsų 
darbai bus tikrai įvertinti.

Turėtų susirūpinti visi meni
ninkai tuo ir bendrai, didelėje 
salėje surengti jam išleistuvių 
vakarą; salėje, kurioje galėtų 
tūkstantinė minia susirinkti ir 
tarti: “Sudie, Mikai, tavęs
Amerikoje nebus, bet tavo pa
rašytos dainos amžinai su mu
mis pasiliks”.

Chicago šiuo tikslu turėtų 
pralenkti visas kitas Amerikos 
kolonijas. Dailė neturi parti
jų. Visi dabar privalo paro
dyti, kad muzikos garsuose sle
piasi galybė, ir visi palydėti, 
kaip pridera, Miką Petrauską. 
Jis to užsitarnavo. Zosė

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

>- - ~

KATALIKAI LAIMĖJO KOVA SU 
KUNIGAIS

Jau nešama gėlės bažnyčion ir 
atidaroma grabai kapinėse

Neseniai kunigai Krušas, Liu
tkus ir Raškauskas, Lietuvių 
Kunigų Vienybės vardu, išlei
do patvarkymus, kurie Įsakė 
nenešti bažnyčion gėlių, o pa
likti jas prie bažnyčios durų, 
lauke; uždraudė graboriams už
duoti poterius sukalbėti kapi
nėse susirinkusiems prie duo
bės; uždraudė atidaryti grabą 
kapinėse, prieš Įleisiant nabaš- 
ninką i duobe.

Del šių patvarkymų kilo ka- 
zimierinėse kapinėse keletas ne
smagumų, galima sakyti, suiru
čių. Mirusiųjų giminės ir pa
lydovai pasipiktino. Pasiprieši
nimas kunigų dekretui ėmė plė
stis. Pasigirdo protestai.
Kun. Briška leido sunešt gėles 

Į bažnyčią
Ir ve, jau Brighlon Parko 

klebonas Briška — gal pirmas 
— Krušo, Paškausko ir Lin
kutis “dekretą” padėjo į šalį.

Jau savaitė laiko atgal einu 
Brighlon Parke, pro lietuvių 
bažnyčią, ir matau, kad gėlės 
nešama visos bažnyčion kartu 
su grabu.

Pasiteiravau. Ir štai ką paty
riau. Klebonas Briška leido ne
šti gėles bažnyčion!

Parapijonai dėkingi kunigui. 
Jiems atrodo, kad jeigu gra
žu išreikšti gėlėmis meilę, už
uojautą gyviesiems — krikšty
nose, varduvėse arba vestuvė
se — tai kodėl gi negali būti 
gražu ir atatinkama išreikšti 
toks pat jausmas gėlėmis ir 
mirusiam. Nes gėlės atrodo to
kios nekaltos, tokios tyros; ir 
kaip tyros meilės, tyro gailes
čio jausmui jos yra gražiausias 
ženklas.

Kun. Skripka irgi sulaužė 
dekretą

Pirmadienį gi jau ir kitas 
kunigas, teko sužinoti, leido su
nešti gėles bažnyčion. Tai yra 
kunigas Skripka, švento Kry
žiaus parapijos klebonas.

Kunigų Skripkos ir Briškos 
leidimas parodo, kad nešti gė
les bažnyčion nedraudžia ka
nonai, bažnyčios Įstatymai. 
Nes ir kunigas Briška ir ku
nigas Skripka gali juk nusima
nyti apie savo, kaip kunigų, 
teises; ypač kun. Skripka, ku
ris yra vienas seniausių lietu
vių kunigų Čikagoje.

Bet ir tai ne viskas.
K.n. Vaičunas leido atidaryti 

grabą
Praėjusią savaitę Ciceroje 

laidota senas lietuvis Kasmaus- 
kis. Ir ką manote? Nagi kuni
gas Vaičunas leido pats atida
ryti grabą kapinėse, kati pa
lydovai ir giminės dar kartą 
pažvelgtų Į senuko veidą.

O tai reiškia ve ką: jei ga
lima atidaryti grabas vieno na- 
bašninko, tai kodėl negalima 
'tįdaryti kito? Kuo vienas mi- 
rusis yra geresnis už kitą? Tai
gi tenka sakyti, kad katalikų 
kova prieš neseniai išleistus ku
nigų patvarkymus yra laimėta.

Pasilieka dar draudimas už
duoti poterius sukalbėti >prie 
duobės. Tai yra mažiausia pa
teisinamas draudimas — gerų 
katalikų žvilgsniu. Galima su
rasti tiek ir tiek pavyzdžių, 
kur svietiškiai pasiima “kuni
go pareigas” eiti, kai kunigo 
nėra.

Dar (Lietuvoje mes žinojo
me, kad svietiškis gali ir kū
diki pakrikštyti, jei kunigo nė
ra, kuomet kūdikis silpnas ir 
jam grasina pavojus numirti 
nekrikštytam.

Arba, atmenate Lietuvos 
“mojavas?” Čia ištisas maldas 
sukalbėdavo ir poterius užduo
davo svietiškiai. Ir čia švieti^- 
kiai “pasiimdavo” kunigo pa
reigas eiti.

Kodėl gi nevalia užduoti mal
dos katalikų kapinėse? Jei ku
nigo nėra laidojant, tai vienas 
kuris iš svietiškių — lai bus 
jis graborius ar kas kitas — 
turi būti tas pirmasis, kuris 

pasakys palydovams, kad su
kalbėtų poterius už mirusiojo 
dūšią. Ar tai gali būti prie- 
singa katalikų bažnyčios parė
dymams? žinoma, kad ne.

čikagiškis.

Roseland
M. G. Valaskas susižeidė

Senas Kensinglono ir Bose- 
l.Tndo veikėjas, M. G. Valas
kas (373 Kensington avenue) 
vasario 25 diena sunkiai susi
žeidė. Nelaimė Įvyko tokiose 
aplinkybėse. Valaskas, kaip 
Sandaros menedžeris, ntivažia- 
vo Į Holyoke spaustuvę, kur 
spausdinama “Sandara”. For
mas nešdamas, jis užlipo ant 
bananos žievės, koja paslido ir 
jis pagriuvo, užsimesdamas ant 
savęs formą, kuri svėrė dau
giau, kaip 50 svarų. Skaudžiai 
susimušė strėnas ir galvą pra
simušė. Dabar guli lovoje, na
mie. Gal ims ne mažai laiko 
kol pasveiks.

Draugas.

Iš Birutės
“Birutės” choras, su savo or

kestru, rengiasi gana sunkiam 
dalykui, kurį “Birutė” suteiks 
Chicagiečiams — tai operą 
“Cavalleria Rusticana”, kovo 
mėnesio 23 d. Lietuvių Audito
rijoje. Minėtoje operoje yra 
galimybės pasirodyti solistams,
chorui, orkestrui. Ir pirmu kar
tu ši opera bus sudainuota lie
tuvių kalboj, Chicagoj. “Biru
tė” kviečia nepamiršti kovo 23 
d., atsilankyti i Lietuvių Au
ditoriją. Tėmykite tolimesnius 
pranešimus. — Alfio.

Svarbus susirinki
mas

Trečiadienį, kovo 5 d., 8:30 
vai. vakare, Beethoveno Kon
servatorijoj, prie. 3259 So. Ilal- 
sted gat., įvyksta svarbus su
sirinkimas reikale kom. Miko 
Petrausko pagerbimo koncerto, 
Į kurį rengimo komisija prašo 
atsilankyti visus musų vietinius 
muzikus, idant pasitarti dėl 
pri rengimo atatinkamo progra
mų. Taip pat kviečia visus vei
kėjus, idant išdirbti pieną pa
sekmingam surengimui.

Nėra, rodosi, reikalo aiškin
ti ŠĮ svarbų reikalą. Mes visi 
žinome, kokius darbus nuvei
kė tarpe musų kom. M. Pet
rauskas. Dabar yra laikas pa
rodyti, kad mes visi mokame 
Įvertinti darbus musų veikėjų, 
kurie palieka tarpe musų ant 
visados.

Palaikykit savo
Prekių Ėjimą

Telefonu

per

Bell Unijos paniekia visur

ILLINOIS

One Poliiy

BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Syttem • Universal Service

TVSV telefonai) HUtanplna laikų ir 
** piniguti. Jus galite pirkti. par> 
duoti ir tvarkyti savo prekių ėjimų 
per telefonų.

Runa datiK atsitikimų kur pa* 
Kaukimas telefonu butų tiek pat 
patenkinantis, kaip ir asmeninis ap
silankymas. Jūsų telefonas leidžia 
Jums neapleidžlant savo stalo pa
daryti asmeninius susisiekimus to
limuose miestuose.

Daugely atsitikimų pasaukimas 
telefonu atkreipia daugiau atidos, 
negu biznio korteli... Jus veikiau
sia busite priimti tuojaus 
telefonų! Pabandykit tai!

[Pacific and Atlantic Photo]

Dr. šabanova, pagarsėjusi 
Rusijos mokslininkė. Amerikos 
Socialių Mokslų Akademija iš
rinko ją savo nariu.(

Todėl dar kartą primenu ir 
prašau, varde visos komisijos, 
būti šiame susirinkime ir lai
ku.

Al. Micevičius, Sekr.

18 gatves apielinkė
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 129 kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyko kovo 2 die
ną. Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas, 'tvarka pavyzdin
ga. Aptarta daug svarbių rei
kalų, ypač konstitucijos klau
simu. ši kuopa turi išrinkusi 
komisiją iš septynių narių., ku
ri rūpinasi konstitucijos svar
stymu ir pakeitimais busian
čiame Susivienijimo seime.

Komisija . numato keletą 
punktų ir straipsnių, kurie, jos 
manymu, reikalinga pakeisti, o 
kai kurie kiti panaikinti.

Komisijos rekomendacija' bu
vo patiekta susirinkimui, ku
ris ją priėmė vienu balsu.

Ši kuopa laiko susirinkimus 
kiekvieno menesio pirmą sek
madienį, 2 valandą po pietų, 
Černausko svetainėje, 1900 So. 
Union avenue.

Kuopos korespondentas.
) 1 ■ ___________

I

Town of Lake
P. Barskis Furniture House, 

1748-50 W. 47th St., pertaiso 
krautuves frontą.

P. Barskis senai žinomas biz
nierius Town of Lake apielin
kė je. Jis turi puikią rakandų 
krautuvę: — “The Home of 
Fine Furniture”. Dabar jis 
moderniškai ištaisė savo krau
tuvės visą frontą. Kuomet ei
ni pro šalį krautuvės, vos tik 
gali pažinti, kad tai Barskio 

krautuvė, — išrodo kaip ne 
tas namas ir ne ta krautuvė.

Kodėl P. Barskis taip gražiai 
padabino savo krautuvę?

'lodei, kad jaunoji jo gent- 
kartė ateina Į biznį.

P. Barskis jer ilgą laiką bū
damas tame biznyje, jaučiasi,' 
kad jam jau gali užtekti — ga-( 
Ii sau ramiai, be rūpesčio gy-Į 
venti. Bet užtat jo dukterys, 
ir sūnūs užaugo, ir jiems da-j 
bar jau pradeda rūpėti ir rupii 
jų šeimynos biznis. Ir reikia 
pripažinti, kad biznio reikalais 
dabar daugiausiai rūpinasi p. 
Barskio vyresnioji duktė p-lė 
Sofija.

Vadinasi, naujo biznio vedė
jai, tėvui pritariant, atnaujino 
savo krautuvę. Taip ir reikia, 
žinome, kad dabar tokia gady
nė, jog kiekviena biznio įstaiga 
nori pasipuošti ir atrodyti gra
žiau ir prašmatniau, negu ki
tos. Tai labai naturalis daly
kas.

Dabar p. Barskio krautuvė 
tiesiog daro malonaus įspūdžio. 
Darbas papuošime krautuvės 
atliktas sumaniai, praktiškai 
ir puikiai. Eidamas pro Bars
kio krautuvę, būtinai turi su
stoti ir pažiūrėti į išpuoštus 
langus ir išdabintą krautuvę.

Town of Lake apielinkė irgi 
gali didžiuotis, 'kad čia biz
nio Įstaigos dabar šauniai iš
rodo. O p. Barskio įstaigai 
linkiu daug pasisekimo bizny
je. — A.

VIDURIŲ
NEVEIKLUMAS

Viduriu neveiklumas mažina jusi] jė
gas. Tada nei ligonis, nei sveikas. 
Tokia jūsų padėtis mažina jūsų pro
gresą ir pasisekimą,. Imkit

TRINERIO KARTU VYNĄ 
reguleriškai po mažą dožą ir atgau
si jėgas! Jis išvalys jūsų virškini
mo kanalą ir išeisi lauk reguleriškai 
ir pilnai. Jūsų apetitas ir virškini
mas greit bus atsteigtas. Tos tai 
priežasties delei taip daugelis dak
tarų jj rekomenduoja! Visose aptie- 
kose. Sempelis iš Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 111.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 

Dept. 24

Vardas ................................................

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

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

2549'8—M. Razinytci 
25499—S. Cepkauskui 
25500- V. Barkauskienei 
25504—J. Lapačinskiui 
16335—J. Bacevičiui 
16086—A. Jarui 
16091 D. šauštienei 
24523—A. šepikui 
56721—B. Geštaulienei

AR NORI 
LAIMĖTI

DOVANAS?
Tūkstančiai dolerių skiriama dovanomis “Naujienų” 

kontestantams. Kiekvienam kontestantui yra proga lai
mėti dovanas sulig darbo pasiekiant atatinkamą laipsnį. 
Dovanos teikiamos: automobiliais, pianais, parlor setais, 
radiolais, phonografais, auksiniais ir deimantiniais daik
tais' ir t.t. ir t.t. Dovanas kontestantas pasiskiria patsai — 
kokias nori, tokias ima.

Kiekvienas iš jūsų turite daug pažįstamų, draugų, 
kuriems galite užrašyti “Naujienas”, galite biznieriams 
parduoti skelbimų kortų arba gauti skelbimą į biznio kny
gą — už tą. visą gautą bizni bus jums kredituojami bal
sai, o už gautus balsus laimėsite dovanas.

Mums yra reikalinga kontestantų visur, kur tiktai 
lietuviai gyvena — todėl gi kviečiam į darbą visus tuos, 
kurie turi liuoso laiko ir/ gerų norų pasidarbuoti “Naujie
noms” ir sau laimėti dovanas.

Norinti stoti kontesto darban, malonėkite ateiti as'me- 
niškai pasikalbėti arba gyvenantys toliau nuo Chicagos. 
išpildykite čia esamą blankutę ir prisiųskite į “Naujienas”.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT., 
1739 Sb. Halsted St., 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantų 4-me NAUJIENŲ Konteste. Malonė
kite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

Mano Vardas Pavardė ..................................................................

Gatvė ..................................................................................................

Miestas .....................................................  Valstija .......................

Telefonas .......................................................................

16150- J. Petrauskienei 
16146—K. Dargini 
16178—K. Svirskiui 
16158—P. Kauneckiui 
162II J. Jakavičienci 
16213—S. M a r m a kc \< e i u i 
1 (>254—J. La pc i n k u i 
16277—I. Adamavic. Marlinkui 
25148—K. Jankauskui 
25452 P. žadeikienei

125460—M. Labunskienei 
25461—P. švelnini 
25461 I. Valatkai

■25165—M. Želvienei 
254 69—E. Ncnierai
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

čionių apskr., Daugėliškio vals. 
(okupuotoje Lietuvoje).

Roseland
Mirė Jonas Kondratavičius

Vakar ryte po sunkios ir il
gos ligos pasimirė darbštus vi
suomeniniam darbe, Jonas Kon
dratavičius, gyvenęs 10611 Ed- 
brooke Avė., susilaukęs vos 11 
m. amžiaus. Buvo veiklus Liet. 
Socialistų S-gos ir Golden Star 
kliubo narys 
kankino 
laiko, jo

Bet liga, kuri jį 
apie pusantrų melų 
veikimą sutrukdė.
nubudusius žmona, 

ir podukros ir pus-

jo tuo tarpu yra pa- 
p. Eudeikio koplyčioj,

posūnius 
brolius.

Kūnas 
šarvotas 
bet ketvirtadieny bus parvež
tas į namus, iš kur penktadie
ny, 2 vai. po piet, bus išlydė
tas i Liet. Tautiškas kapines.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina Į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win-j 
dow” loboj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame surašė pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

11 Dalinkecini P
12 DidzgaĮvyti 1)
13 Dosstis Peter I
1 I Dominas Jozapas
23 Jamolionis Peilis
28 Levanos Juozas
32 MalakaAvskis P
33 Martinkus William
37 Pečeliūnas
38 Potocnis Ilelen M
42 Raila Staponas
51 Silicius Frank

DEL JSIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
ra.! užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

VVilliam B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

__ Lietuves Akušeres___
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Phjsical Therapy & Midwiie 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenuc

Graboriai
»W**W******W«w*->%*W^*^**'WW*^i^^* l̂^*^*W******,****r<

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street 
Canal 3161 
------ O-------

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musu patamavimAs 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
chicago, n j..

-------().------

Akyj 1'^?^! Lietuviai Gydytojai įvairus gydytojai

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mrt. skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir tolircgystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikirnuoso egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 16 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III 
z -O--------

----- o-----
Ofiao Telefonaa Vlrgrlnl* 0030 

Ke». Tel. Van Buren 686K

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valančio* 11 ryto Iki 1 po piety. 2 iki 4 Ir 
0 iki 3 vakaro. NodUlotn nuo 10 iki 12 dio- 

aą. Namų ofisą* North Slde
3413 Franklin Blvd.

Vaiaado* 8:30 iki 0:80 vakaro

Rezidencijos Tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IK 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 
8 iki 8 v. ▼. Utarninkaią ir 

Pėtnyčiomia 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chronišku

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

PADŪKAVONE

PAUL1NA PIKTU
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 28 dienų, 6:30 valandų 
vakare, 1930 m., sulaukus 12 
metų amžiaus, gimus Chicago, 
III. Tapo palaidota kovo 2 d., 
1930, šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilus ir negalėdama 
atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jai paskutini patarnavimų 
ir palydėjo jų i tų amžinybės 
vietų.

Mes atmindami ii' apgailėda
mi jos prasišalinima iš musu 
tarpo reiškiame giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se draugams. Dėkavojame gra- 
boriui A. Masalskiui, kurs sa
vo geru ir mandagiu patarna
vimu nulvdėio ia i amžinastį, 
ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musu mylima du
krelė ir seselė sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Nubudę liekame,
Motina Uršulė, patėvis Pran
ciškus Mikolaitis, seserys Ve
ronika ir Alena, ir Mikolaičiu 
Šeimyna.

Mirė sulaukęs 68 metų am
žiaus, pačio iš Lietuvos iš Pa- 
vierškių kaimo, Naujamiesčio 
parapijos, Panevėžio apskr. 
Velionis atvyko į Chicago, 111. 
1886 metais, kur išgyveno iki 
1906 metu. Tais metais išva
žiavo i Harvey, III. ir ten iš
gyveno iki 1920 metų. Tada 
išvyko Necedah. Wis., kur gy
veno iki savo amžiaus pabai
gos.

Paliko dideliame nubudime 
savo moterį Agota, sūnūs — 

ir Antanų, Harvey, III., 
Kenosha, 

Aleksandrų ir 
Po-

Jona 
dukterį Ona Žaloją, 
Wis., sūnūs 
Mykolą Kenosha, Wis„ ir

Velionis liko palaidotas 
cedah, Wis„ katalikiškose

Ne- 
ka- 

pinėse vasario 28 d., 1930 m. 
Nubudusi,

Moteris, Sunai ir Duktė.

PETRAS DAUNORA
Persiskyrė .su šiuo pasauliu 

kovo 3 dienų. 3 valandų po 
piet, .1930 m., sulaukęs 68 me
tų amžiaus,. gimęs Raseinių 
apskrity. Amerikoj išgyveno 
20 metų. Paliko dideliame nu
budime moteij Marijonų, tris 
sūnūs — Charles, Juozapų ir 
Stanislova, brolį Stanislovų ir 
vienų sūnų Lietuvoje. Kūnas 
pašarvotas randasi 4002 Carry 
St., Indiana Harbor, Ind.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 6 dienų, 9 vai. ryte iš 
namu i šv. Franeiško parapi
jos bažnyčių, Indiana Harbor, 
lnd„ kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Daunoros 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Simai ir Brolis.

PRANEŠIMAI

Naujienų Spulkos nariams. Visi 
Naujienų Spulkos nariai malonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Taipgi užsimokėkite priklausan
čius mokesčius iki kovo 20 d. šių 
metų.

Namų Savininkų Susiv. ant Brid- 
geporto laikys mėnesinį susirinkimų 
rečiadieny, kovo 5 d., 7:30 vai. vak., 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų aptar
ti, labiausia kas link apsigynimo 
nuo juodveidžių.

Rast. S .Kuneviče.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo susirinkimas ivyks 
kovo 5 d., 8 vai. vak., A. Bagdono 
svetainėj, 1750 So. Union Avė. Malo
nėkite visi būti laiku ir naujų narių 
atsiveskite dėl prisirašimo.

A. Zellon, prot. rašt.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
335 kuopos mėnesinis susirinkimas 
ivyks seredoje, kovo 5 d., 7:30 vnl. 
vak.. p. Z. Mickevičiaus - raštinėje, 
2505 W. 63rd St. Visi nariai ma
lonėsit atsilankyti paskirtu laiku.

V. F. Andrulis rast..

S. L. A. 36tos kuopos susirinki
mas ivyks šiandien kovo 5 d.. Lie
tuviu Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Prašau visų 
nariu pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikahi ir užsimokėti mokes
tis. Rašt. J. Balčiūnas.

4.
l RŠULE VAINAVIČIENŪ 

po tėvais Mackevičaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 3 dienų#, 1:20 valandų po 
piet, 1930 m., sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Vilkaviškio 
apskr., Bartininkų parap., 
Krig-Obelių kaime. Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko di
deliame nuliudime vyrų Ado
mų, du sūnūs — Edvardų ir 
Juozapų, dvi dukteris — Ane- 
lia ir Aldonų, du brolius — 
Jurgi ir Juozapų, seserį Agotų 
ir gimines. Lietuvoj motinėle 
Marijonų ir seserį Marijonų. 
Kūnas pašarvotas randasi 
12215 So. Union Avė., West 
Pullman, 111.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 6 diena, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Uršulės Vainavi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys,
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, I1L
Tel. Victory 1115 

-o--------

DR. C. MICHELL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878 

_JLO-------

V idikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVTCII

----- o-----
ŽMOGAUS

AKIS
yra taip /dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybe akių suga-

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

DR. J. J. KOIVARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartj

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Aahland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė,

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenąe 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1M

Nedėboj nuo 2:30 iki 4:80 po piet 
Telefonas Canal 0464

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

Tel. I^ifayette 4146

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas moteriškų, vyriški, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd. 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny. 10—12 dieną

Baigusi akušerijos 
mokyklų Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS : 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

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 narni] j 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 Kcnwood 1752•

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

Advokatai

JONAS K ()N DR ATAVIČIU S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 4 diena, 6 valandų ryte, 
1930 m., sulaukęs 41 metų am
žiaus, gimęs Švenčionių apsk., 
Daugėliškio parap., Palinkos 
viensėdyje. Amerikoj išgyveno 
17 metų. Paliko dideliame nu
budime moterį Pranciškų, po 
tėvais Konskaitė, 2 podukres— 
Pranciškų ir Sophie, 2 posū
nius — Augustų ir Mykolų, 4 
pusbrolius — Vincentas Kond
ratavičius, Kazimieras, Leonas 
ir Aleksandras Yuršai, puse-
serę Veronikų čičienę ir gimi
nes, o Lietuvoj tėvus, brolius
ir seseris. Kūnas 
randasi 10611 So.
Avo., Roseland. 111.

Laidotuvės Įvyks 
kovo 7 dienų, 2 vai. 
namu bus nulydėtas 
kas kapines.

Visi A. A. Jono Kondratavi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų )»• atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Podukros, Posū
niai, Pusbroliai, Puseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

1646 W. 46th St.

Telefonai 
Boulevard 5208 

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

pašarvotas
Edbrooke

pėtnyčioj 
po piet iš 
i Tautiš-

Bonifacas Baktys
persiskyrė su šiuo pasauliu 7 d. kovo mėn., 1929 m. sulaukęs 78 
metų amžiaus, gimęs ir augęs Šiaulėnų miestelyje. Mirė Varnių 
parapijoj. Bogenų kaime, Telšių apskr., kur išgyveno 40 metų. Pa
liko dideliame nubudime moterį Emilijų, po tėvais Pikielaitė, duk
terį Tekle Juzdauskienę, žentą ir tris anukus. Amerikoj dukteris 
Teodorų Paplauskienę ir Vlųdislavų Zinkevičienę, žentų Juozapą 
Zinkevičių ir du sūnūs — Mikalojų ir Banifacų, ir marčių Mikali
na ir 7 anukus Amerikoj. Liūdnai atminčiai musu brangaus vyro 
ir tėvelio paminėjimui metinės atminties bus laikomos šv. mišios 
Apveizdos Dievo parapijos bažnyčioje, 18 ir Union Avė., 7 d. kovo 
mėn. 1930 m., 7:30 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į pamaldas.

Mes tave, musų brangus tėveli, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka
Moteris. Dukterys. Sunai ir Gimines.

1158 So. Wood St., Chicago, III.

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel, Kenwood 5197
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

(Corn. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė, 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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.

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 131*
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų 
ir naktį

KOPLYČIA

Syrewicze Co.
Graboriai ir
Bataamuotojai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, z

\ Phone Canal 0523

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 59J.3

DR. A. J. BERTASJI
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6059 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
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 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 ild 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRffiOL
LIETUVIS

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

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

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

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

Tel. Bitui avick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diatheriuia

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.
Tel. Beulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residehce Phone 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 Street

Phone Annitage 174# 
Hours: 9-12 A. M„ 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 809
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie StM Room 17Ū1 
Tel. Randolph 0831-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakaro

3241 S. Halsted Street .
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko. Ketverjco 
ir Subatos vakarais

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

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

ĮvairusGydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

MlliRZMAi
— 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 Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSj

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAIIRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1
Rez. Telephone Plaza 3202

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

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

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Stą. 
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-B
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9606

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La SaHe St Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9—4« 
Rezidencija 6158 S. Talman Av- 

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas I

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Locnl Office: 1900 So. Union Avą.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak, a

>
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Mirė teisėjas valanda dienos.
Bilieto kaina $1.25 ypatai.
Kalbėtojai bus A. J. Mušte, 

vedėjas Brockwood Labor Col- 
jlege, ir Oscar Ameringer, re- 

West Chicago parkuose i daktorius laikraščio The Illinois

Mirė kriminaliu teisino 
sėjas Jacob II. Ilopkins.

tei-
Bridgeportas

Mergina šoferiams 
žiūrėti

ap-

Dvidešimt taksikebų šoferių 
pakviesta apžiūrėti Florence 
Bell. Moterį ir Homer Smithą 
areštavo policija apartmente 
4217 Broadvvay. Policija nužiū
ri, kad molei iškė atsakanti api- 
pasakojimams šoferių mergino 
bandito, kuri su savo 
r’u, ne tik atimdavo

parko konservą to- 
duodama paskai

ta to 
Pra-

Garfield 
rijoj šiandie 
ta tema “Perennials for 
Summcr and Fall Bloom”. 
džia 10 vai. ryte.

Automobiliais 
jautiems žinotina

ir

partne- 
iš šofe- 
švarkus

Dar šeši kalėjimai! už 
tai, kad važiavo girti
Teisėjas Borrelli nuabudė ka

lėj’mu ir piniginėmis bausmė
mis dar šešius automobilistus 
už lai, kad jie operavo auto- 
mobiluis girti būdami.

Karas banditu su poli
cininkais gatvėje

Diverspy Irusi and Savings 
Lanko (1168 Diversey Park- 
\vay) pasiuntiniai paėmė iš 
Livingston kepyklos $1,600 ne
šti į banką. Netoli banko ties 
jais 'sustojo autas. Iš jo iššo
ko du maskuoti vyrai. Trečias 
pasiliko automobilyje. Bandi
tai sustatė pasiuntinius prie

sienos, 
moj 
matė 
pradėjo 
kui

Pusės bloko 
būdami holdapą 
du policininkai.

* bėgti holdapo 
šaudydami. Banditai

tolu- 
pa- 
Jie 
lin- 
at-

Tuomet ir vienas pasiuntinių 
ėmė šaudyti j banditus. Mano
ma, kad vienas banditas pa
šauta. Banditai sušoko i autą 
ir pasileido bėgti. Policininkai 
ėmė vytis. Baudi lai pagalios 
paspruko.

Algos išmokėta polici
ninkams, mokytojams 

ir ugnčgesiams
Vakar išmokėta $10,000,000 

užvilktų algų policininkams, 
ugnėgesiams ir mokytojams.

Daimantas ir banditai
E<! Tessendorf, 'farmeris ar

ti Crystal Lake, -kasdamas šu
lini rado nepaprastą “akmenį”. 
Farmeriui pasirodė, kad tai bus 
daimantas. Paslaptis apie far- 
merio radybas išėjo aikštėn. 
Taigi banditai atlankė fanną 
ir pradėjo kankinti Tessendor- 
fą, kad pasakytų kur yra dai
mantas. Farmeris pasakė. Ban
ditai apleido farmą. Vėliau bet
gi paaiškėjo, kad farmerio ra
dinys buvęs 
tas $40,000, 
lios uolos, 
Taip buvo
riui ekspertų Čikagoje.

ne daimantas ver
kei gabalėlis dai- 

vertas apie $300. 
paaiškinta farme-

Mitingas protestui 
prieš policiją

šiandie rengiama mitingas 
protestui prieš policijos žygius, 
kuri išvaikė komunistų reng
ias demonstracijas.

Mitingas rengiama Ashland 
Auditorijoj. Tarpe kalbėtojų 
bus ir Robert Moriss Lovett, 
Čikagos universiteto profeso
rius. s

Policijos komisionieriaus pa
dėjėjas, Stege, pareiškė, kad 
policija neleisianti demonstra
cijų rytoj, ketvirtadienį, kurias 
rengia komunistai.

Čikagai sukako 93 me
tai, kaip miestui

Vakar sukako 93 metai nuo 
to laiko, kada ji buvo įkorpo- 
ruota kaip miestas — city. Či
kaga, galima sakyti, yra dar 
kūdikis metų skaičiumi kitų 
miestų tarpe. Čikaga jkorpo- 
ruota kaip “city” kovo 4 d. 
1837 m.

Miner.
The League for Industrial 

Democracy yra vienintelė orga
nizacija Amerikoje, apie kurią 
susispietusios šios šalies pa
žangiosios iutelektualės jėgos, 
studijuoja ekonomines Ameri-

Atvažiavo iš Lietuvos 
skanus kumpiai, palingvicai, 
dešros, skilandžiai, lašiniai ir 
strimelės. Taipgi šviežios ir ska
nios Birutės saldai nes žem
uogių, aviečių, slyvų, vyšnių ir 
kitokių vaisių skaniausiai su
taisytos. Apart įto galite gauti 
Lietuvos baravykų. Palangos 
Trejų Devynerių, gintaro karo-

vaŽillO- ' kos problemas, ypač tokias, ku-
• Y • 1 • v • 1 1 • • 1rios arčiau liečia darbininkų

Ch'cago Motor Club prane
ša, kuomet pasažieris arba 
čias, važiuojąs automobiliu 
✓alo įsimaišyti i šoferio

pn

apie

lai gali Imli kaltinamas nebo
jimu. Tokis esąs teismų spren
dimas.

Neprileidžia reporteriu 
prie sovietu inžinierių

Čikagon atvyko būrys sovie
tų Rusijos inžinierių partijos 
iš 34 žmonių. Inžinieriai yra 
Pennsylvania gelžkelio svečiai, 
lie apsistojo Stevens viešbuty. 
Kadi “Tribūne” reporteris mė
gino gauti progos pasikalbėti 
su inžinieriais apie padėlį Ru
sijoj ir išgirsti jų nuomonę 
dėl tikybinių persekiojimų, tai 
M. Kasorcs, vertėjas, pareiškė, 
kad inžinieriai negalį duoti 
“interview”. — Daboja ir čia 
sovietų piliečius.

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

P-

či-

di- 
at-

Fieldo muzejaus gamtos isto- 
rijos biuletene Kari P. Schmidt 
rašo: Esą, ne retai muzejui 
pranešama apie keistas gyva
tes arba vorus, kurie užtinka
ma krūvose (kekėse) bananų, 
atgabenamų Čikagon.

Bananų kekė, pasak
Schmidt, esanti toki puiki 
priedanga tropiškiems vorams 
ir tarakonams, jogei nereikia 
stebėtis, kad kartu su banano- 
mis keletas jų pasiekia ir 
kagą.

Įdomiau yra tai, kad ir 
dėsni gyviai tokiu jau budu
keliauja čia. Pavyzdžiui, kas 
metai pasiekia Čikagą vienas 
arba porą jaunų gyvačiukių, 
vadinamų boa eonstfietors. Tai 
yra ne nuodingos gyvates.

Gan dažnai atgabenama su ba- 
nanomis maža peliūkštė, vadi
nama mouse oppossum. O jei
gu ji esti moteriškos gimties, 
tai kartu su ja “atvyksta” ir 
visa šeimyna “jaunųjų”, kurie 
laikosi apsikabinę motinos.

Svarbus susirinkimas
“New Currents in American 

Labor” — tokia tema bus pa
daryta pranešimų laike pietų, 
kuriuos rengia The League for 
Industrial Democracy Morrison 
viešbutyje kovo 8 dienų, 12:45

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Utarninke ir Seredoj 
Kovo 4 ir 5

Visas kalbantis didysis paveikslas

“The 13th Chair”
Jei norite stiprių įspūdžių — 

nepraleiskite šio veikalo
Dalyvaujant

Conrad Nagel. Leila Hyams
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

i

Kalbanti komedija 
‘‘Sister’s Pešt” 
Kalbančios iinios.

Pranešimai, kurie yra daro
mi Lygos parengimuose, visuo
met būna rimti ir visapusiški. 
Tuos pranešimus daro žmonės 
gerai susipažinę su klausimais, 
kuriais jie kalba.

Kas turėtų laiko ir norėtų 
tikrai naudingai $1.25 sunau
doti, tai patartina kalbamame 
parengime dalyvauti.

Civil Liberties Union 
užsistojo už komu

nistus

kitokių Lietuvos išdirbinių.
Malonus skaitytojau, pirk ir 

vartok Lietuvos produktus, nes 
tuomi suteiksi didelę paramų 
Lietuvai. Krautuvė atdara iki 
9 vai. vakaro. Nedaliomis iki 4 
vai. po pietų. Visus kviečiu at
silankyti.

V. M. STULPINAS,
3255 So. Halsted St., Chicago.

Visas viršminėtas prekes ga
lite ^auti sekančiose vietose: J. 
Matkus, 6801 So. Artesian Avė., 
ir S. Kieta, 4839 W. 14th St., 
Cicero, III.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 32G6.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas 'mineralinis gydy-

šešius komunistus — 
IIathaway, Neis Kjar, 
Zinish, Sam Milgrom, 
Borich ir Edward Stev- 
atnaujinta byla, kuri bu-

Civil Liberties Union pareiš
kė, kad jos nariai advokatai 
ginsią areštuotuosius komunis
tus Chicagoje. Civil Liberties 
Union atstovai čia sako, kad 
jie kovosią, idant teismuose 
komunistams butų duota, kaip 
sakoma, a square deal.

Prieš
C. A.
Sefan
Franc 
ens —
vo lig ir mirusi, šiuos komu ni
tų vadus kaltina koks ten 
Irving Billing, kuris seniau yra 
buvęs 'komunistas ir vienas 
komunistų žymiųjų vadų Čika
goje.

Billing kaltina, kad rugsėjo 

9 dieną 1929 metų, areštuotieji 
komunistai apkaltinę jį šnipu 
esant, sumušę ir atėmę iš jo, 
Billigo, $41.

Gali būti, kad Billig ir buvo 
šnipas, nors, ar jis buvo ar 
nebuvo šnipas, parodys teis
mas. Jeigu Billig buvo šnipas, 
tai tenka pastebėti, kad ne la
bai kokie žmonės vadovauja 
musų komunistams.

Bendrai imant, dėl paskuti
nių dienų areštų, taip komunis
tai, kaip policija gali jaustis 
patenkinti. Pirmieji dabar ga
lės lošti 
trokšta, 
tis, 'kad 
kyti.

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

Duoda prirodytas pastebėtinas pa-1 
sėkmės nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

$ i

SpnctallAtaa gydyme chroniškų ir aauju 11 
gQ. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, ateilan 
kyku pas mane. Mano pilnas išegsaminavi
lnas atidengs jūsų tikra ligą ir jei aš opsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pat tikrą epociallBtą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamlnavimo—kas jums yra.

kankinių rolę, ko- jie 
O policija galės gir- 

ji moka tvarkų palai-

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS 

Matrasų 
Kovo mėnesyje

50 svarų, grynai vatinis

50 svarų, grynai vailokinis 
$9.75

Puikus pavasariniai matrasai 
$12.95

Dvigubų col springsų
Reguliarė kaina 

$14.50
Spacialiai už

$6.95

CENTRAL
DISTRICT

FURNITURE CO.
3621-23-25 S. Halsted 
Street, Chicago, III.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

raluUuo išegzaminavimo—kM jums yra.

Dr. J. E. Zaremba 
W. Jackson Blvd„ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto Ud 1 po 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvtn Iri 1 no pietų.
--------- O---------

20 St.

CL ASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. IIL.

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlfhta — išradfrnal 
šokios rūšies. 

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chlcaffo Avė. , 

Brunswlck 7187

vi-

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
ti taisome stogus visokios rūšies, 
šile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darba mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261 i Bes. Hemlock 1292

Trečiadienis, kovo

o

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti i burdingauzę, gali būti 
ir su vaiku. 11446 Front Avė. Chi- 
cago.

Financial 
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris pridaboti 
2 m. amžiaus vaikutį. Valgis, guolis 
ir užmokestis. Atsišaukit i Stora, 
2517 W. 69th St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

$560 
$850 

. $(195 
$525 
$305

Duodame 10 dienų važinėtis bandymui.
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

Automobiles
Buu'k 11130 — (11 Seilini
Ehrcx l»2l» Coupe rumble soat
Hudson jj>30 seilini......................
Nash 1928 Sedan — 5 pasu.
Politine 1929 Conch
Buick 1927 Sėdau, 2 door 

5U kitų gerų karų

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis m o kęst imis.

Mes taipjau perkame morgičius
Real “ - -Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

b

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir 
šerne, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.
---------O---------

gro-

Simano Daukanto Skol. ir Bud.
Dr-ja

(Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

Ben. J. Kazanauskas, rast.
Roosevelt 8887 

-- o-----

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

2281

Paskolos suteikiama 
jį vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

24

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

SKOLINAM PINIGUS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

Lengvomis išlygomis 
Public Mortgage

Exchange 
, S. L. FABIAN, Mgr. 

809 West 35th Street

Miscellaneous 
pairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. 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 {sitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavicius
604 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

Radios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas srarantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

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

Tel. Cicero 1329

Situation Wanted
Darbo Jejko

PAIEŠKAU darbo i bučernę, gro- 
sernę arba i garažą, esu patyręs. 
4352 So. Fairfield Avė. Telefonas 
Lafayette 9858.

Help Wanted—Malė

REIKIA patyrusio shearmano dėl 
No. 3 žirklių, dėl geležies atkarpų 
yardo. Apex Iron & Metai, 4000 
Wentworth Avė.

GREITAI auganti organizacija 
yra reikalinga kelių lietuvių parda
vėjų, kurie galėtų išsidirbti i sky
rių manažerius. Rašykite: Naujie
nos, 1739 So* Halstfld SU Box 1178.

PARDAVIMUI stambus lietuviš
kas biznis tinkamas tiktai inteli
gentiškam lietuviui — vyrui arba 
moteriai. Reikia įnešti nemažiau 
$2,500, kitus išmokėjimais. Plates
niam paaiškinimui kreipkitės j “Nau
jienas”, klauskite V. Mišeiką.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, 4 kambariai gyvenimui, $40.00 
rendos mėnesiui, priežastis apleidžiu 
Chicagą. 3701 Emerald Avė. 

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

.."PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė labai pigiai. Priežastis pardavimo 
liga. 5700 So. Morgan St.

Turime išparduoti bėgyje še
šių dešimtų dienų 50 krovinių 
neatsiimtų iš sandėlio rakandų. 
Didžiausios vertės istorijoj ko
kios kada buvo pasiūlytos. Su
sideda iš visokios rųšies 
dų.
Radios visokių išdirbys- 

čių ...................
Seklyčių Setai ..............
Valgomojo kamb. Setai 
Bufetai ..........................
Miegamojo kamb. Setai 
Kaurai visokio didumo 

ir augš.
Grindų Lempos .............
Coxwcll Kėdės ...............
Cedar Chests ...............

I Pusryčių Setai ...............
Dinette Setai ...............
Pavieni Dreseriai ..........
Pavieni Vanity ...........

PARDAVIMUI bučernė — namas Day LOVOS ......................
ir lotai, važiuoju i Lietuvą. Ix>tai Pnvinnpą T.nvoą 
randasi Evanstone, o naujas namas 
Bridgeporte. 3657 So. Halsted St.( i •VJ1OS . ...........
Tel. Boulevard 0689. 1 Icę Box lai .....................

---------------------------------------- i Garbačių Degintojai ......
Hot Blast Pečiai ..........

Kietų Anglių Pečiai .... 
Verdamieji Pečiai .......

Elektrikinės Skalbimo
Mašinos ...................

Grojikliai Pianai ...........
Upright Pianai...............
Victrolos ..................... -
(150 Naujų Sparton Radijų)

rakan-

$35.00
$35.00
$25.00
$15.00
$50.00
$10.00

.. $5.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$20.00 

. $8.00 
$10.00 
$20.00 

.. $3,00 
. $5.00 
. $6.00 
.. $8.00 
. $7.00 
$10.00 
$15.00

t

NORIU pirkti bučeme ir groser- 
ne .su namu arba be namo. Atsišau
kite i Naujienų Skyrių, Box 59, 
3210 So. Halsted St.

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

gera 
upė

dva-

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui
EXTRA! EXTRA

Ar tamsta matei zuikį su 2 gal
vom, turi 6\ kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri budinkai, 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, 
teka, arti miesto, $4500.

95 akrų ūkė pačiame mieste,
riški budinkai. 20 kai-viu. 5 arkliai. 
7 avys, 6 kiaules, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

200 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miškas, sodnas, upė teka, arti 
miesto, $3000.

55 akrų ūkė, geri budinkai, arti 
mokyklos, $850, verta $2500.

80 akrų ūkė, arti Michigan ežero, 
puikus sodnas, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700.

48 akrų ūke prie cementinio ke
lio, gera stuba, puikus sodnas, arti 
ežero, ant didžiausio cementinio ke
lio, kuris yra vienas keliąs per vi
są U. S. Kaina $4000.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater, Mich.

WISCONSIN
10 akrų vištų farma, 75 m. nuo 

Chicagos, rezortų apielinkėj, 1 mylia 
nuo 4,000 gyventojų miestelio. 7 
kambarių namas. Geras vištininkas 
ir daržinė; tinka daržovių farmai. 
Turi gerai išdirbtą biznj. Vi my
lios nuo golfo lauko. Galima nu
pirkti pigiai už ca«h.

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

Tel. Central 5013

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas {mokėjimas. 

Visos jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokių norėsite bungalow ar 
narna, už mažą {mokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kerwood St., 
Palatine, III.

Exchange—Mainai

flatų

MAINYSIU rezidenciją ant 2-jų 
flatų. Box 60, Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Najnaj-Žemę Pardavimui

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementiniu {važiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. Apsimokės jums ištirti.

E. E. BJORK, 136 Merrill Avė., 
Park Ridge, telefonas 690

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

Furniture & Pianus
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite ši apgarsinimą su sa
vim. Mes duosime jums $10.00 kre
dito perkant $225 5 šmotų tikro
riešuto miegamojo kamb. setą, da
bar tiktai $125, arba $98 valgomo
jo kamb. setą, dabar $69.

Šis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 iki kovo 10 d., iskaity- 
tinai.

VICTOR
4811 W. Lake Street

Atdara kasdie iki 10 v. v., 
nedaliomis iki 6 v. v.

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertės augštos jyšies 

rakandų bus parduota už kaš
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų ‘turi k>uti išparduotas, kad 
galėtumėm remodeliuoti visą 
namą, nes patenkinimui didelio 
reikalavimo reikia mums dau
giau vietos musų rakandų Par
genu parodai.
150 Sparton Radijų visokio di

dumo. /
75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra
sų $10.50 kiekvienas

75 50 svarų Ręst Easy Matra
sai su springsais viduj $15.00 
kiekvienas

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

Išmušimai specialiai parinkti 
delei jų gražumo ir ilgo devė- 
jimosi. Jus galite pasirinkti Da
masko šilko turtingas tapest- 
ries, puikiausios kokybės Mo- 
hairs, Chase Velmo, Jacquard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moquette arba pui
kiausias minkštos kokybes odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

su Ottomanais, apmuštos su 
specialiai parinktais ypatin
gai gražiu patternu linen 
frieze ir Mohair.

100 riešuto Valgomojo kamb. 
setų., su gražiomis dezaino- 
mis $60.00 ir augš.

150 Kaurų — Axminster, Al
tana Velvet ir Wilton.

100 Grindų Lempų ’ ir šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

50 Cedar Chests $12 ir augš.
100 meitalinių Lovų, riešuto 

baigimo $6.000 ir augš.
75 gryno ąžuolo Dinette Setai, 

visų spalvų $40 ir augš.
75 gryno ąžuolo Pusryčių Setai 

$18.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augš.
Ateikite tuoj aus. Pirmas atė

jęs, pirmas ir bus aptarnautas.
Atdara Uiarninko, Ketvergo 
Subatos vakarais iki 9 vai.

augš.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

ir

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St.


