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Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky

(Tęsinys)
ROKIŠKIS, sausio 22. [“L. 

A.”] — Iš kaltinamojo akto 
tarp kitko paaiškėjo, kad by
la iškilo dėl sudegimo ūkinin
kų s-gos Bokiškio smulkaus 

kredito banko prekių sandėlio 
prie geležinkelio stoties. Tas 
sandėlis užsidegė iš vidaus ir 
sudegė užpernai sausio mėn. 
30 d. naktį. Iš pradžios san
dėlio padegimu buvęs įtartas 
to sandėlio užvaizdas VI. Kur
kia, o vėliau ir pats to banko 
direktorius J. Kimša. Rimša 
užpernai pat IV. 16 d. pabėgo 
ir pasislėpė j Braziliją.

be palys banko nariai įsistei
gę fiktyvę Bokiškio ūkininkų 
draugiją, kuriai banke atidarę 
niekuo negarantuotą “special- 
lią einamąją sąskaitą”. Taip 
beprekiaudamas bankas nusi
gyvenęs ir padaręš savo na
riams nuostolių iki 1928 m. V. 
6 d. apie 600,000 litų, o vėliau 
iki tų metų galo — dar per 
200,000 litų. Dabar bankas ne
begali nei indėlius grąžinti, nei 
skolas išmokėti.

(Toliaus bus)

Inkvizitoriškos prie
monės sovietų Rusi

jos mokyklose
Berlyne leidžiamas rusų so

cialdemokratų darbo partijos 
laikraštis Socialističesky Viest- 
nik šių metų sausio 25 dienos 
leidiny įdėjo šitokį pranešimą 
iš Maskvos:

Gruodžio mėnesio gale, so
vietų mokyklose buvo padary
ta mokinių tarpe ankieta. Vai
kams buvo išdalinti tam tik
ri lakštai su klausimais, į ku
riuos vaikai turėjo atsakyti 
tuojau, nesi nešdami lakštų na
mo. Vienų mano pažįstamų vai
kas, 11 metų amžiaus, vis tik 
sugebėjo klausimus iš lakšto 
išsirašyti ir, parsinešęs, paro
dė savo motinai. Paduodu čia 
juos, nieko nekeisdamas:

1) Kokios tu tautybės?
2) Kuo tavo tėvai užsiima?
3) Kas tavo namiškių lan

ko cerkve, bažnyčią arba^ sina
gogų?

4) Ar tu eini j sinagogą, 
bažnyčią arba cerkvę?

5) Ar tave verčia eiti į cer
kvę, bažnyčią arba sinagogą?

6) Ar tau pavyko nepasiduo
ti varomam, ir neiti?

7) Ar tu nešioji kryželį, jei 
taip, tai kam?

8) Ar tu meldies?
9) Ar jus turėsite Kalėdų eg

laitę?
10) Ar tu šiemet neatsisaky

si nuo Kalėdų eglaitės?
11) Ar ateisi į mokyklą Ka

lėdų švenčių dienomis, o jei 
ne, tai dėl ko ne?

12) Kaip tu ir tavo tėvai žiu
ri į tai, kad nėra švenčiami 
sekmadieniai?

13) Ar tu įsirašei į priešti- 
kčjimišką ratelį, jei ne, lai dėl 
ko ne?

Kaip tat atsilieps vaikų psi
chikai, — sako Socialističesky 
Viestnik korespondentas, — jei 
dėl duotų ankietoje jų atsa
kymų prasidės represijos prieš 
jų tėvus!

Kurkis buvo įtartas todėl, 
kad jis suklydęs, aiškindamas 
sandėlio gaisro priežastį. Pir
ma jis sakcsis, buvęs girtas 
nuėjęs tą , naktį į sandėlį ir, 
gal būt, girdi, ten palikęs ne
užgesintą žibintuvą. Vėliau, ta
čiau paaiškėjus, kad gaisras 
prasidėjęs ne toje sandėlio vie
toje, kur jis buvo nurodęs. 
Kurkis kategoriškai .tvirtinęs, 
kad sandėlį turėjęs kas padeg
ti iš lauko. Tuo tarpu, esą, 
paaiškėję, kad sandelio gais
ras tegalėjęs kilti tik iš vi
daus. O visos sandėlio durys 
buvusios užrakintos ir jų rak
tai buvę gaisro metu pas Kur- 
kj.

Vėliau paaiškėję tai p S pat, 
kad Rimša buvęs susitaręs su 
Kurkiu sudeginti sandėlį. Jie
du abu, esą, sutartinai po ly
giai nurodę, kad gaisro metu 
sandėlis buvęs veik pilnas įvai
rių prekių. O vietos žmonės, 
pritraukti liudininkais, prieš 
pat gaisrą buvę matę, kad san
dėlis buvęs visai apytuštis. 
Rimša tyčia didinęs neva san
dėly sudegusių prekių kiekį, 
esą, todėl, kad banko prekės, 
kaipo kapitalas apyvartoje, ta
me sandėly buvusios apdraus
tos valstybinėje apdraudimo 
įstaigoje maksimale suma 300,- 
000 litų.

Rimša ir Kurkis tarp savęs 
buvę iš seniai geri bičiuliai. 
Kurki suėmus, Rimša įvairio
mis priemonėmis stengęsis su
žinoti tardymo davinius. Tuo 
tikslu bandęs net papirkti teis
mo tardytojo raštininką p. 
Zintiką. Bandęs taip pat pa
pirkti valst. apdraud. įstaigos 
inspektorių p. Januševskį (šiam 
buvęs davęs čekį 10,000 litų) 
ir ekspertą p. Zametą (o šiam 
buvęs davęs 5,000 litų).

Iš kaltinimo akto taip pat 
paaiškėjo 
visa eilė įvairių malversacijų.

Tas malversacijas darę ir 
(banko valdomieji organai ir 
atskiri banko tarnautojai.

Pats ūkininkų s-gos Rokiš
kio smulkaus kredito bankas 
pradėjęs veikti 1924 m. birželio 
mėn. 20 d. Veikęs dar, ir san
dėliui sudegus. Tik užpernai 
metų pabaigoje teužsidaręs, 
palikęs padarytų savo nariams 
apie 900,000 litų nuostolių.

Bankas ndo pat savo įsistei
gi mo dienos pradėjęs prekiau
ti. Ir prekiavęs visų savo am
žių. Nors banko įstatai ir drau
dę prekiauti. Iš pradžios • ban
kas prekiavęs tik trąšomis. 
Vėliau, pradedant 1925 m. ir 
iki pat galo, varęs prekybą į- 
va iriomis prekėmis — dau
giausia druska, cukrum, silkė
mis, žibalu, cementu ir pava
sarinėmis sėklomis. Prekiavęs 
ne tik ištisais vagonais, bet ii; 
mažmenomis. Prekių gabenda
vęs ir tiesiog iš užsienio — 
pavyzdžiui, per SSSR atstovy

VIENA, Austrija, vas. 10. — 
ancleiis Schober grįžo iš Ko

mos, parsiveždamas naują Au- 
s t rijos-4 tai i jos draugingumo ir 
konsiliacijos sutartį.
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Manitowoc, Wis. — Augusi Meyer, 93 metų amžiaus, ku-

bę iš Sovietų Rusijos, per Tir- 
gota jų banką iš l^it vijos, taip 
pat ir iš kitur.

1926 metų gale žemės ban
ko revizorius buvęs įspėjęs Ro
kiškio ūkininkų s-gos banko 
direktorių Rimšą ir vaidybos 
pirmininką Mačiulį liautis pre
kiavus, nes žemės bankas at/ 
šauksiąs leistąjį kreditą. Abu 
pasižadėję nuo Naujų Metų ne- 
l>eprekiauli. Tą savo pažadą 
tačiau įvykdę tik taip, kad 
banko prekių sąskaitą pavadi
nę “paskolų sąskaita”, ir tuo 
nauju vardu bankas varęs to
liau savo prekybą. Vėliau 
1928 m. savo prekybai paslėp-

ris šiomis dienomis pasimirė. Praeitais metais jis pagarsėjo'tuo, 
kad buvo surasta, jog jis yra seniausias civilio karo veteranas,
turintis jauniausią dukterį, šalia jo stovi jo duktė, turinti 19 
metų. į

New Yorko komunis
tų kooperacijos ap- 

artmentai žlugo
NEW YOBKAS, vas. 10. — 

Prieš keletą metų komunistų 
kooperacijos pastatyti Bronxe 
du dideli trobesiai, vienas — 
moderniškas apartmentų na
mas su visais naujoviškais pa
togumais, antras' — biznio tro
besys, kuriame buvo devynios 
krautuvės ir kooperacijos res
toranas, dabar žlugo.

Tų komunistinių įstaigų ve
dėjai negalėjo skolų išsimokė
ti, ir abudu trobesiai perėjo į 
kapitalistinių kreditorių ran
kas. Kooperacijos restoranas ir 
krautuvėj? tapo uždarytos.

Estijos prezidentas 
atvyko į Varšuvą
VARŠUVA, vas. 10. — į 

Varšuvą atvyko Estijos prezi
dentas Strandmanas. Lenkai 
pasitiko jį su didelėmis ova
cijomis.

“Pasninkas” Rusijoj
RYGA, vas. 10. — Maskvos 

radio paskelbė liaudies komi
sarų tarybos naujai išleistą de
kretą, kuriuo įvedama dar 11 
bemėsių dienų Rusijos mies
tuose. Mėsos pardavinėjimas 
privatinėse krautuvėse visai 
užginta. Mėsos produktų pirk
tis leista tik profesinių sąjun
gų ir kooperatyvų nariams. 
Deklasuoti gyventojai mėsos 
visai negaus. Bus įvestos mė
sos kortos, panašiai kaip duo
nos kortos, kurios buvo įves
tos prieš pusantrų metų.

-----------------

Berlynas protestuoja 
prieš bolševikų pro

pagandų vokiškai
BERLYNAS, vas. 10. — Vo- 

kietija protestuoja sovietų Ru
sijai prieš komunistų propa
gandą, kurią ji skleidžia vo
kiečių kalba per radio iš ga
lingos radio stoties Maskvoj, 
penkis kartus per savaitę pa- 
tvindydama visą Europą atsi
šaukimais į “pasaulio proleta
riatą” ir raginimais vienytis 
“pasaulio revoliucijai.0

Vokiečiai bijo, kad pasaulis 
nepamanytų, jogei ta vokiškai 
vedama Maskvos propaganda 
eina iš Vokietijos.

Britų premjer. Mac- 
Donaldas apie juros 
konferencijos eigą
LONDONAS, vas. 10.—Kon

servatorių vado, buvusio prem
jero Baldvvino, šiandie klau
siamas parlamente apie juros 
ginkluotės apribojimo konfe
rencijos eigą, premjeras Mac 
Donald atsakė, kad kol kas 
jam esą sunku suteikti dery
bų detalių, bet jis galįs pasa
kyti, kad jau padaryta gero 
progreso.

“Viskas daroma, kas tik ga
lima padaryt, kad negaišinus 
laiko, bet parlamentas turi su
prasti, kad labai skuboti opio
se šios rųšies pertraktacijose, 
kur yra suinteresuotos pen
kios valstybes, butų pavojin
ga, nes visas reikalas galėtų 
pasibaigti katastrofa,” pasakė 
MacDonakl. “Del to tiek par
lamento narius, tiek visą vi
suomenę prašau turėti kantru
mo, jei konferencija ir ne taip 
sparčiai eina, kai norėtųsi.

Premjero pranešimas buvo 
nutrauktas aplodismentais.

Rytoj [šiandie] įvyks kon
ferencijos pilnumos sesija St. 
James rūmų salėj.

Oro katastrofos
Du pasažieriai žuvo franeuzų 

aeroplanui nukritus

MARDEN, Anglija, vas. 10. 
— šiandie čia nukrito didelis 
franeuzų aeroplanas, skridęs su 
šešiais žmonėmis iš Paryžiaus 
į Croydoną. Nukritęs aeropla
nas užsidegė ir du pasažieriai, 
vyras ir moteris, žuvo lieps
nose. Trečias pasažieriiis, pilo
tas ir du kiti įgulos žmonės 
buvo išmesti iš aeroplano ir 
skaudžiai sužaloti. Jie tapo nu
gabenti į ligoninę.
Pilotas ir jo draugas užsimušė 

lėktuvui nukritus
NEW YORKAS, vas. 10. — 

Pilotas Edwin Magruder ir jo 
draugas Richard Gillette, abu
du 26 metų amžiaus, užsimu
šė, jų aeroplanui nukritus j 
Jamaicos miškus, Long Islan
de.

Instruktorius nusižudė
BOSTON, Mass., vas. K).— 

Viename vielos viešbučių nu
sižudė Arfchur Mellish, Brown 
universiteto matematikos ih- 
s truk torius.

Nukritus nuo kalno uo
la užmušė 4 žmones
PONTA DELGAiDA, Azorai, 

vas. 10. —. Milžiniška uola, ati
trukus nou Capellas kalno, nu
sirito žemyn ir užmušė ketu
ris žmones. Apie dvidešimt 
asmenų buvo sužaloti.

Žydų ūkininkai de
gina sovietų atim

tų iš jų turtą
MASKVA, vas. 10. — Del to, 

kad sovietų valdžia padare 
juos “kulakais” (turtingais ūki
ninkais), atėmė iš jų gyvulius 
ir ūkio padargus, o juos pa
čius išmėtė iš jų namų, Izrai- 
lovkos (Ukrainoje) kolonijoj 
žydų kolonistai, atsikeršydami, 
sudegino visą tą mantą, kuri 
buvo iš jų atimta. Kolonistai 
padegė kolektyvius tvarius ir 
daržines, kuriuose buvo apie 
60 karvių, taipjau daug ūkio 
padargų.

Gaisras padarė didelių nuo
stolių ir grėsė pavojum visai 
kolonijai.

Izrailovkos kolonijoj gyvena 
150 žydų kolonistų šeimų. Da
bar iš jos tapo padaryti trys 
“kolchozai” — kolektyviai 
ūkiai.

Reikalauja senatą 
ištirti prohobici- 

jos vykdymą
WASHINGTONAS, vas. 10. 

— Senatorius Wheelcr (dem., 
Mont.) šiandie įnešė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama, kad 
senato teismų komisija ištirtų 
prohibicijos įstatymo vykdymo 
tarnybą ir po to reportuotų 
senatui.

Kardinolas Pacelli pa
tapo papos valstybės 

sekretorius
VATIKANO MIESTAS, vas. 

10. — Kardinolas Pacelli šian
die formaliai užėmė papos val
stybės sekretoriaus vietą, ku
rią iki šiol laikė užėmęs kar
dinolas Gasparri.

Kardinolas Pacelli iki nese
niai buvo papos nuncijus Ber
lyne. .

Prezidento rinkiniai 
Kolumbijos res

publikoj
*-■ I —

BOGOTA, Kolumbija, vas. 
10. — Kolumbijos respublikoje 
šiandie įvyko krašto preziden
to rinkimai. Rinkimų rezulta
tai kol kas dar nežinomi.

Atkasė Jerichono bokš
tą, statytą 2000 A. D.
LONDONAS, vas. 10. — Iš 

Jeruzolimo praneša, kad prof. 
Garstang, Marstono ekspedici
jos Jerichono griuvėsiams ka
sinėti vadas, atkasęs to miesto 
bokštą, kuris, prof. Garstango 
nuomone, buvęs pastatytas apie 
2000 metų prieš Kristaus gi
mimą. Bokštas statytas iš ply
tų, jo sienos esą dvylikos pė
dų storumo.

Oro akrobatas žuvo nu-į 
kritęs 3,000 pėdu

--------- —
ROANOK'E. Va., vas. 10.— 

Bandęs nušokti parašiutu že
mėn iš aeroplano 3,000 pėdų j 
aukštumoj, užsimušė čia oro i 
akrobatas Raymond Ross, 25 
metų amžiaus.

Daug japonų žvejų 
žuvo per audrą

TOKIO, Japonija, vas. 10.— 
Per smarkias audras, kurios 
vakar ir užvakar siautė Japo
nijos pakraščiuose, žuvo ne
maža žmonių. •

Dvidešimt žvejų prigėrė, jų 
škuneriui apvirtus, o trylikos 
kitų žvejų pasigendama.

Vokiečių laisvamaniai 
reikalauja teisių ir

♦ privilegijų
BEBLYNAS, vas. 10.—ILais- 

vamaniai Prūsijoje reikalauja 
sau tokio pat valstybės pripa
žinimo ir paramos, kokius kad 
įsigijo katalikų bažnyčia pada
rytu su valdžia konkordatu.

“Draugija Laisvai Minčiai ir 
Kremacijai Plėsti” praneša, kad 
ji ketina įsiregistruoti ir steng
tis gauti iš valstybės teisių ir 
tpirivftlegijų. Naujoji organiza
cija apims šešias vokiečių lais
vamanių organizacijas, turin
čias bendrai apie milioną na
rių.

Nušovė mergaitę, pas
kui kirviu ją sukapo

jo; brolis išdavė
MUSKEGON, Mich., vas. 10. 

— Policija čia suėmė Forestą 
Weaverį, 28 metų amžiaus vy
rą, kaltinamą dėl bjaurios 
žmogžudybes.

Praeitą penktadienį Weaver- 
is, pasikvietęs jauną moteriš
kę, Gladys Echardt, 20 metų 
amžiaus, išvyko į mišką taria
mai pašliaužomis šliaužinčjan- 
čių valkų fotografuoti. Miške 
jis savo kompanionę nušovė, 
ipo to parėjęs namo atsinešė 
kirvį ir kastuvą, nužudytosios 
kūną sukapojo ir užkasė.

Piktadarį išdavė jo jaunes
nis brolis, George, 18 midų, 
kuris matė brolį ir jauną mo
teriškę einančius į mišką, bet 
nematė moteriškes grįžtančios, 
šeštadienį jis pėdomis nusekė 
į mišką ir ten rado jos kapą.

Suimtasis Weaveris prisipa
žino nužudęs jauną moteriškę 
dėl to, kad ją mylėjęs, 1/et įta
ręs, kad ji kitą mylinti.

i,, 
Garlaivis President
Roosevelt sužalotas

HAMBURGAS, Vokietija, vas. 
1(). Uoste čia kolizijoje su 
graikų garlaiviu Philotis buvo 
stipriai sužalotas Amerikos gar
laivis Prezident Roosevelt. 
Priešakio šone jam buvo pra
mušta didelė skylė.

PINIGAI 
LIETUVON

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

■ NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Išaiškinta aukso afera; 

apgavikai sulaikyti
KAUNAS. (LA.). — Teko 

patirti, kad musų kriminalinės 
policijos pastangomis išaiškin
ta stambi aukso afera sumoj 
120,000 šveicarų frankų, t. y. 
musų pinigais apie 230,(XX) li
tų. ši afera įvyko prieš pora 
savaičių Kaune Lietuvos vieš
buty, kur buvo apgautas švei
carų aukso pirklys Koenig iš 
Zofingo. Jam buvo parduota 
vario su aliuminijum lydinys 
už tikrą auksą viso 40 klg. Pu
se pinigų buvo vietoj sumokė
ta, t. y. 60,000 frankų, o kita 
pusė žadėta vėliaus sumokėti. 
Tačiau po visos pirmos pusės 
pinigų išgavimo, aferistai din
go. Per pora savaičių kirim. ]>o- 
licija nustatė, kad čia darbas 
ne vielinių, o užsienio, šiuo 
kartu J-atvijos apgavikų. Tuo 
reikalu musų kriminaline po
licija komandiravusi valdinin
ką į Latvijk susinešė su Lat
vijos kriminalinę policiją ir 
piktadarius kaip teko sužino
ti šio mėn. 13 į 14 d. sulaikė, 
kurie pasirodė esą abu Latvi
jos piliečiai kaip buvo musų 
kriminalinės policijos iš ank
sto numatyta. Abu turi Lat
vijos dokumentus, vienas var
du Viliam šneider, kitas Fri- 
drich Vinčau.

Rado plėšikų nužudytą
žmogų

Sausio 12 d. Užusilių km., 
Biržų vai. buvo rastas lavonas 
nužudyto svetimšalio Pirzem- 
nieko Martyno. Apžiūrėjęs la
voną nustatyta,' kad nužudy
mas buvo padaryta plėšimo 
tikėlu.

Komunistų demonstra
cija Kaune išvaikyta
KAUNAS. — Sausio 14 die

ną prieš Teisingumo ministe
riją įvyko komunistinės jau
nuomenės demonstracija. De
monstracija išvaikyta. Suimta 
25 asmenų, kurių dalis bus ati
duota teismui, dalis perduota 
komendantui. Suimtųjų am
žius 18—25 metai.

Kruvinos peštynės
Sausio 13 d. Alytaus valse, 

gyventojai Bolius ir Vladas 
Daugirdai važiavo namo. Pa
kely pavijo juos 5 kaimynai ir 
norėjo pralenkti bet nepasise
kus tai padaryti kilo kruvinos 
peštynės. Daugirdui perpiove 
peiliu žandą ir akį.



LIETUVOS

Kam

įlipi

K. Rutkauskas, J. Švitra ir Dr. A. Montvidas.
Dainuos “Pirmyn” choras po K. Steponavičiaus vadovyste, “Birutes” pagarsėjęs vyrų kvartetas ir merginų trio. Solo dai 

nuos Ona Biežis, F. Jakavičius ir Augusta L. Nemčauskaitė. Dalyvaus taip pat ir pianistė Birutė Briedis.

Lietuvių Auditorijoj,
3133-35 South Halsted Street, Chicag'o

Pradžia 7:30 valandą vakaro. Įžanga tik 25 Centai
——

——
NAUJIENOS, Chicago. ŪL Antradienis, vas. 11, 1930

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

——

F. Jakavičius. ONA BIEŽIS — Solo.
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Vaduokim Vilnių!
-(Tęsinys)

III

VILNIUS LIETUVAI, 
O LIETUVA VILNIUI.

d i namo turto nuosavybių valiu
ta žymiai nukrito, bedarbė ir 
skurdas Vilniaus miesto gyven
tojus spaudžia, daugybė vilnie-

iv
VADUOKIM VILNIŲ VISI

Amerikos lietuviai Vilnią 
vaduokim,

Lenku imperializmui smūgi duo
kim!

Lietuvių Politini Iždą remkim 
Vilniaus vadavimui aukas duokim!

Vilniaus’ vadavime musų per
galę yra ne kardo jėgoje, bet 
rimtam organizuotam aktingam 
darbe, kultūriškam ir politiš
kam veikime. Musų strategija 
Vilniaus vadavime gludi pačių 
Vilnijos ir Suvalkijos lietuvių 
rankose ir jų susipratime,; jei 
Vilnijos ir Suvalkijos lietuviai 
išliks tautiškai patvarus, tai jo
kia lenkiška pajėga Vilniją-Su- 
valkiją prie Varšavos išlaikyti 
negalės.

Ret okupuotų kraštų lietuvių 
tautinis likimas’ yra pavojui, 
nutautinimas tų kraštų lietu
viams bus neisvenjriamas, jei jie 
nevalios palaikyti lietuviškas 

mokyklas, savo spaudą ir orga- 
nizacijas-lietuviškus centrus. 
Mes iš prityrimo gerai žinome, 
kad Rusijai valdant Lietuvą la
bai daug lietuvių tapo nutautin
tu. bet atminkime tai, kad Len 
kija nutautinimui lietuviškus 
kraštus vartoja systematiškes- 
nes metodas ir dar labiau griež
tą nusistatymą veda, tai vieną.

seniau gautas paskolas“, šian- savo ūkio ir pramonės bei in- 
dien kiekvienam lenkui išeina po dustrijos produktų nors ir ma- 
suvirš 300 zlotų užsieninės sko- žą uždarbio nuošimtį, jie kas 
los, Lenkijos piliečiai moka di- metą gali didinti savo atlieka- 
delius padotkus ir nepaprastas mą kapitalą arba įvesdinti jį į 

sudarymui meilinio patobulinimą ir plėtimą pramo
nės ir industrijos; šiuos“ gyve
nimo faktus okupuotų kraštų 
gyventojai, ypatingai pramoni
ninkai ir industrijos valdovai 
seka su atyda ir dėlto jie Lie
tuvos dar neišsižadėjo, nes jie 
aiškiai mato, jog jų ekonominė 
ateitis gludi ne Lenkijoj, bet 
Lietuvoje.

Turint domėję šiuos negi nei
namus faktus, mes lietuviai ne
privalome nusiminti dėl Vil
niaus. jei mes jo neišsižadėsi
me, tai Vilnius neišsižadės Lie
tuvos, Vilnių su Lietuva riša 
bendri to krašto ekonominiai ir 
politiniai interesai, jei mes pa
laikysime tamprius ryšius“ su 
Vilnija, tai atikčiim ajr vclia/i 
Vilnius bus mus, nes patys Vil

niaus miesto ir Vilnijos gyven
tojai glausis prie Lietuvos jų 
Motinos.

mokestis
Lenkijos budžeto balansą, iš to 
yra aišku, kad Lenkijos ekono-

čių nepakęsdami sunkaus eko-'nl’n^ buitis yra bloga, Vilnijos ' ■ 0? iitHillri » 11 i a i n
nominio gyvenimo emigruoja. 
Ką tas reiškia? Aišku, reiškia 
Vilniaus miestui bankrotą

Laike pastarų 10 metų len
kiškos okupacijos, Vilniuje yra 
subankrutinę daug prekybos’ ir 

giuui lietuvių luinus . , . .. ... ... . .. «... . . . industrijos ištaigu, finansinių, apie Vilnių pinasi he- . .. * * .'organizacijų, Vilnius netekęs 
i Lietuvos nustojo būti tuo, kuo 
jis buvo seniau, nūnai jis nėra 
,uo, kuo jis galėtų būti tarp- 
’amas Lietuvos sostine. Tiesa, 
^enkijos imperialistai dėl svie,- 
o akių ir dėl savo imperialis- 
;išku motyvų, dėl politiški! iš- 
okavimų, kiek galėdami Šelpia 

Vilniaus miestą, teikia subsidi- 
as pramonės ir industrijos į- 
taigoms idant jas palaikius 
įuo ban kruto, kad tuo budu ga
us vilniečiuose Varšavos įta

ką; lankai skolina pinigus už
sieny ir kas metą po keletą de- 
imtų milijonų sukiša į Vilniaus 
.elpimą, tas lenkų imperializ-į 
nas labai brangiai jiems“ kai-i 
moja, Vilnius yra labai sunki i 
našta Lenkijai.

Tačiau Lenkija amžinai Vii-! 
lių šelpti nevalios, nes jos eko-' 
nominė padėtis nepavydėtina, 
Lenkija skolose paskendus, dau
giau paskolų užsieny negaus, 
les visi jos gamtiški turtai ir 
ndustrijos šaltiniai jau yra už- 
tatyti užsienio bankieriams už

Kuomet lietuviai susipras. 
Tuomet jų tarpe vienybe atsiras; 
Tada Lietuva galinga bus. 
Lenkus iš Vilniaus išguls!., 
Vilnius privalo būti Lietuvos, 

nes jis randasi Lietuvos žemėj. 
Vilniuje gludi lietuvių tautos 
tradicijos', 
tuvių dainos ir pasakos, Vilnius 
ne tik tautiniu kulturišku ir 
]K>litišku atžvilgiu, bet ekono
miniu Lietuvai būtinai reikalin
gas. Vilnių su Lietuva riša 
Vilnijos krašto gyventojų eko
nominiai interesai. Lietuva be

ir Suvalkijos gyventojai, ypa
tingai pramonininkai ir indus- 
triulisitai priversti padėti sun
kią Lenkijos“ naštą vilkti, dėlto 
jie yra susirūpinę, nes kol dar 
gauna 
taip apsimokėti 
pragyventi, bet kada 
sulaikys, tai Vilnijos 
kijos pramonininkams 
t.r ial i stam s bank ru<to 
bus neišvengiamas.

Kas kita yra su Lietuvos eko
nominiu stoviu. Lietuva užsie
nio skolų turi mažai, kiekvie- 
iittm I.ietuvoH piliečiui išpuola 
vos tik po 27 litus, Lietuvos pi

liečių, ekonominis gyvenimas 
šimtą kartų geresnis negu len
kų, nese lietuviai’ gaudami iš

pašalpos, tai gali šiaip 
padotkus ir 

pašalpas 
ir Suval- 
ir indus- 
pavoj u s

Antra, lietuviai yra tos pačios 
tikybos, lenkai kunigai per baž
nyčias po priedangų ’ tikybos 
pasiekia lietuvių širdis ir vardu 
visagalio Dievo garbės veda len
kinimą. Lenkijai yra priskirta 
Vilnijos dvasiška valdžia. Popie
žius tarsi nežinodamas Vilnijai 
ir Suvalkijai davė kunigus len
kams pataikauti; čia ir susida- 

o tas pavojus.
Tačiau, jei okupuotų kraštų 

lietuviai gaus pakankamai ma- 
terialės paramos iš Lietuvos“ ir 
iš Amerikos lietuvių, tai jie ga
lės pašalinti tą -pavojų, galės 
sekti paskui svietiškus inteli
gentus vadus, galės išauginti 
nemažą būrį svietiškų inteligen
tų iš priaugamos jaunos kar
tos. Bet dabar kyla klausimas 
ar meš galėsime okupuotų kraš
tų reikalavimus patenkinti? Ar 
suteiksime jiems pakankamai 
pinigrų- steigimui ii- palaikynllii 

(Bus daugiau)

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACUĄ

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motini) įrodė ją vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas- 
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

sostinė 
strate- 
vais’ty- 
su Vii-

vergtų 'teritorijų bujoti, politiš
kai ir ekonomiškai stiprėti nega
lės, nevaidins svarbią rolę tarpe 
Europos rytų valstybių, ypatin 
gai pabaltijoj, Vilnijos ir Su
valkijos atvadavimas yra būti 
nas ir prie to tikslo ir ideale 
lietuvių tauta, privalo siekti.

Vilnius Lietuvai svarbus ke- 
leriopais“ atžvilgiais, visu pirma 
Vilnius yra svarbiu faktorium 
Lietuvos Ūkio kultūrai, tauti
niu ir politiškai kaipo 
ir centras susisiekimui, 
ginis punktas Lietuvos 
bes saugumui. Lietuva
nium taptų atviru keliu milži
niškai Rusijai susisiekti su va
karų Europos valstybėms, per 
Lietuva keliautų milžiniškai 
pramonės tranzitas iš vakarų Į 
rytus ir iš rytų į vakarus, iš to 
Lietuva turėtų labai didelę eko 
nominę naudą ir politišką pres
tižą; Lietuvos geografinė pozi
cija duoda jai šias prospekty- 
vas, dėlto lenkai užvydėdami 
Lietuvai politinės prestižos ir 
ekonominio gerbūvio, pagrobė 
Vilnių ir tuo budu tikisi pada- 
rvti Lietuva savo ekonominia v •>

ir politiškai penatracijai kolo
niją.

Vilnius svarbus Lietuvai ir 
tuo, kad jis turi didelę rinką 
Lietuvos ūkio produktams, tu
rint Vilnių Lietuvos valstybei 
iš to butų didesnė nauda Lie
tuvos ūkininkams“, pramoninių 
kams ir pačiai valstybei. Vii- 1 
nius Lietuvai reikalingas dau- j 
geliu atžvilgių, jis anksčiau ar 
vėliau turi būti suvienytas su 
Lietuva.

Bet kiek Vilnius svarbus' Lie
tuvai, tiek Lietuva svarbi Vil
niaus miestui; Vilnijos kraštai 
niekados neįstengė išmaitinti 
Vilniaus miestą, patenkinti jc 
rinką, Vilnius buvo maitinamai 
visos Lietuvos ūkio gamyba 
Vilniaus rinka vertėsi visos Lie
tuvos pramone ir prekyba, Vii 
niaus Industrija turtėjo viso: 
Lietuvos rinka, Vilniaus fabri 
kų manufaktūra buvo parduo
ta Lietuvoje; atskyrus Vilnių 
nuo Lietuvos lenkų okupacija 
Vilniaus miesto augimas, jc 
pramonės, prekybos ir industri
jos plėtojimasis sustojo, neju

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų 

nažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

luokite kūdikiui šaukštelį Phi
lips Milk of Magnesia. Prideki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusj, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
•sant konstipacijai, šalčiams, 
<udikių ligoms. Vaikai mėgsta 
į imti, kadangi jis malonus, 
ikanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
‘Useful Information”. Adresuo
ki The Phillips Co., 117 Hudsor 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

““Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H.
Phillips nuo 1875 m.

NAUJAS 1930 

c/tty&rtic 
RADIO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
. 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 
r 

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Garsinkites Naujienose

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Ištobulintas ir pagerintas,. su nauju COLOTURA Dynamic speak- 
eriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.
Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo $116
Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja JZfi

kaina, su tūbomis, su viskuo -z......... ...................
Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS' IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuvė atdara kas vakaras.

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

970 kilocycles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocycles.

Jos. F. Budrik, IOC,
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas- 

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

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės j’ Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas perimto 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.

NAUJI
1739 So. Halsted St Chicago, III.

Utarninke ir Seredoj, 
Vasario 11 ir 12

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Pointed Heels”
linksmas veikalas

dalyvaujant
VVilliam Povvell. Helen Kane, 

Fay Wray

> Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija

“Hollywood Star”
Kalbančios tinioa.
.....- ------ “■ -J

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Squeal

OOK PACCS ?C€ASe O0SE&JF. OOR CneiSTMftS SKO??^G'S 
O V t R. AMP AX LAŠT OUR 

c-aimos A.ee Feee!

This on Your Sidevalk.
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LYGUS DARBAS, LYGI UŽMOKESTIS •

KOMUNISTU SPAUDOS “SĄŽININGUMAS”

Moters beveik visuomet gauna žemesnį atlyginimą 
už darbą, nors jų darbas ir butų toks pat. šitos nelygy
bės priežastis dažnai yra ta, kad vyras savo alga užlai
ko ne tik save, bet ir savo šeimyną. Tos užmokesties, 
kurią gauna už darbą moteris, šeimynos užlaikymui ne
užtektų. - *

Bet yra da ir kita priežastis. Vyrai žiuri į moterį, 
kaip į “žemesnę” esybę, ir jie laiko sau “neunaru” už
dirbti tiktai tiek, kiek moteris. Šitas prietaras yra pla
čiai pasklidęs darbininkų tarpe. Todėl jie ne tik nesi
priešina tokiai nelygybei vyrų ir moterų uždarbiuose, 
bet jie butų nepatenkinti, jeigu algos moterims darbi
ninkėms butų pakeltos iki darbininkų vyrų algų.

Suprantama, kad tai yra klaidinga pažvalga. Ji ken
kia patiems darbininkams^ Kuomet moters tą patį dar
bą atlieka už mažesnį atlyginimą, negu vyrai, tai darb
daviams yra išrokavimas vyrus atleisti iš darbo ir į jų 
vietas pasamdyti moteris. Moterų darbas todėl vis la
biau ir labiau užkariauja prekybos įstaigas, valdžios 
ir profesionalų ofisus ir nėt dirbtuves; o vyru vis dides
nis skaičius patenka į bedarbių armiją.

Musų spėjimas pasitvirtino.
Anądien rašėme, kad dėl policijos užpuolimo ant 

komunistų “bedarbių” demonstracijos Milwaukee’je sta- 
lincai, žinoma, apkaltins socialistą merą ir jo administ
raciją, nors yra faktas, kad Milwaukee’s miesto admi
nistracija nekontroliuoja policijos. Ir musų žodžiai iš
sipildė. Štai Brooklyno “Laisvė” savo vasario 8 d. lai
doje įdėjo žinią apie tuos Mihvaukee’s įvykius su šito
kiu rėkiančiu antgalviu:

“Milwaukee Socialisto Majoro Policija Brutališkai 
Atakavo Bedarbių Demonstraciją.”

Paskui eina “aprašymas”, kuriame skaitome:
“Milwaukee, Wis. — Šį miestą valdo geltonieji 

socialistai. Miesto galva (majoru) yra socialistas 
Daniel W. Hoan. • . '

• t

“Kaip visur, taip ir čia socialistai eina ranka 
rankon su darbdaviais, gina kapitalistų reikalus...” 
Ir taip toliau, ir taip toliau — visa bolševikiškų 

plioyonių litanija apie socialistus. Pagaliau, šitaip “iš
dėstoma” faktai:

“Trečiadienį ir ketvirtadienį čia įvyko didelės 
bedarbių demonstracijos po komunistų vadovybe. 
Miesto majoras įsakė policijai bedarbių demonstra
cijas išdraskyti.

“Trečiadienį apie tūkstantis bedarbių maršavo 
į miesto salę patiekti miesto majorui reikalavimus. 
Policija brutališkai atakavo demonstrantus. Tris 
darbininkus suareštavo.”
Komunistų šlamštelio deklamavimas apie “tūkstan

tį” ir apie “dideles” demonstracijas yra tuščias blofas, 
nes ta jų demonstracija, kaip kiti laikraščiai praneša, 
buvo visai skysta.

Bet kad meras Hoan įsakęs policijai demonstrantus 
vaikyt, atakuot ir areštuot, tai — begėdiškiausias me
las!

Jokiu įsakymų policijai Milwaukee’s miesto galva 
neduoda, kadangi policija yra visai ne jo žinioje. To 
miesto policijos departamentą, sulig įstatymu, kuris 
prieš daugelį metų buvo išleistas Wisconsino valstijoje, 
kontroliuoja gubernatorius.

Meras Hoan ne tik ne nedarė nieko panašaus, ką 
jam prikiša “Laisvė”, bet elgėsi kaip tik priešingai. Vie
na, jisai priėmė “bedarbių delegaciją”, kuri buvo pas jį 
atsilankiusi, ir atidžiai išklausė jų pranešimą; antra, 
jisai kreipėsi į policiją, kuomet ji suėmė keletą “de
monstrantų”, ragindamas ją paleisti suareštuotuosius.

Anądien mes pasakėme apie komunistus: “Demago
gai tiesos nepaiso”. Tuos žodžius tenka dabar pakartoti.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — pastų:

Mętams ..... ..... .... ................  $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams.... .............. 2.00
Dviem mėnesiam ..... .... ....... 1.50
Vienam mėnesiui ......... 75

Chieagoj per iSneiiotojust 
Viena kopija ____ ......__ ____  8c
Savaitei ------------------------------ 18c
Mėnesiui------------------------------ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj, 
paltu:

Metams _____ —__________ $7.00
Pusei metu ------ .---------------- 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams...............™ 1.25
Vienam mėnesiui __ ..... ...............75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ----- .........-----------_  $8.00
Pusei metų ________ _______ 4.00
Trims mėnesiams  ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
DEL KANDIDATŲ Į SLA. 

VIRŠININKUS

Kai kurie asmens, gavusieji 
SLA. viršininkų nominacijose 
didokų skaičių balsų, nedaly
vaus galutinuose balsavimuose. 
Pavyzdžiui, Geo. J. Stungis, 
kuris gavo nominaciją į Iždo 
Globėjus, praneša, kad jisai sa
vo kandidatūrą ištraukia. Ne
kandidatuos taip pat ir p. Ru- 
gis, kadangi jisai vieną kartą 
buvo per tris menesius neužsi- 
mokčjęs duoklių į SLA. ir buvo 
suspenduotas.

Tuo budu kandidatų į Iždo 
Globėjus bus’ tik keturi: Ragins- 
kas ir Januškevičius, kuriuos 
remia dauguma narių, ir du 
bolševikai.

Girdėt, kad ketina ištraukti 
savo kandidatūrų ir p. Tareila, 
kurį tūli nariai norėjo pravesti 
į Iždininkus. Nes Tareila vis- 
tiek rinkimų laimėt negalėtų, o 
tik atskeltų tam tikrą skaičių 
balsų nuo K. Gugio ir sustip
rintų šansus’ bolševikų kandida
tui. Reikia tikėtis, kad ir kan
didatų į Iždininkus pasiliks galų 
gale, tik du.

Apie kitus urėdus jau nebėra 
abejones, kad tenai eis kova tik
tai tarp dviejų sąrašų: anti- 
bolševikiško ir bolševikiško.

VILNIAUS KRAŠTE

Fašistuojančių klerikalų “Vil
niaus Rytojus” skundžiasi, kad 
Vilniaus krašto lietuviai ūkinin
kai pasidarę šykštus mokyk
loms. Sako:

“...Prieš keletą metų, dau
gelyje musų sodžių gyvento
jai mielu noru duodavo mo
kyklai butą, teikdavo lietu
vių mokytojui kiek išgalėda
mi patogumus, šiandieną ta
sai ūkininkų duosnumas vie
tomis nyksta. Ir dar blo
giau. Atvykus mokytojui, 

.ūkininkai derasi, norėdami 
kuodaugiau gauti už butų mo
kyklai, neparveža mokytojui 
malkos pagalio, o jei priseina 
mokytojas' nuvežti stotie, tai 
už tai liepia gana sūriai už
mokėti, žodžiu, į lietuvių mo
kyklą pradedama žiūrėti lyg 
j koki uždarbį. Bet kai mo
kytojas su pasišventimu mo
ko vaikus, šviečia žmones, 
tai šitas jo darbas kas kar
tas mažiau vertinamas. To
kiuose atsitikimuose reikia tik 
pasirodyti yaitui ar kokiam 
raštininkui, o žiūrėk, kaip 
ūkininkai viens’ kitą lenkdami 
siūlo išnuomuot savo namus. 
By tik pinigus moka.” 
Bet gal dėl to gyventojai ne- 

braųgina mokyklų, kas jas pa
sigrobė kunigai, kurie uždykų 
irgi nieko nedaro? Kunigai juk 
ir mišias laiko tik už pinigus.

PRUSEIKA REZIGNAVO Iš 
‘.‘DARBO” REDAKTORIAUS 

VIETOS

Paskutiniame rubsiuvių Amal- 
gameitų laikraščio “Darbo” nu
meryje įdėta pranešimas, kad 
L. Pruseika rezignavo iš re
daktoriaus vietos.

Pruseika per keletu metų tar
navo toje vietoje, imdamas algą 
iš Amalgameitų unijos virši
ninkų, kurie yra socialistai ar
ba, anot jo, “socialsvoločiai” ir 
kartu jisai dirbo ranka už ran
kos su komunistais, kurie Amal
gameitų unijos vadus vadina 
“parrfavikais”, “razbaininkais” 
ir “judošiais”.

Retai kur rasite tokią lanks
čią sąžinę, kaip Pruseikos.

*

ŠVIETIMAS IR SOCIALINĖ 
APSAUGA ŠIAULIUOSE

Šiauliai yra vienintelis mies
tas Lietuvoje, kurio savivaldy
bes priešakyje stovi socialde
mokratai.

Burmistras J. Sondeckas ne
seniai papasakojo “Socialdemo
krato” atstovui apie Šiaulių 
savivaldybes darbus. Pirmiau

sia buvo paliesti švietimo reika
lai.

“Šiauliai,” pareiškė bur
mistras, “turi 10 pradžios 
mokyklų. 1929-30 mokslo me
tais jose mokinosi 1,949 vai
kai. 10,000 lit. Miesto Val
dyba paskyrė neturtingų mo
kinių šelpimui.

“Be pradžios mokyklų Val
dyba subsidijuoja ir užlaiko 
vakarinius suaugusiems kur
sus, Liaudies Universitetų, 
vaikų darželius ir duoda pa
šalpos švietimo Ministerijos 
laikomos amatų mokyklos 
mokiniams. 1930 metamš 
švietimo reikalams Miesto 
Valdyba pasiūlė Tarybai skir
ti 247,979.26 lit. Kulkas šis 
pasiūlymas Tarybos dar ne
priimtas.”
Toliaus burmistras informa

vo apie teikiamą pagelbų bied- 
nuomenei.

“Biednuomenū”, sako jisai, 
“skirstoma į kategorijas. I 
kategorijoj 236, II 15-16 as
menų. Tiems visiems žmo
nėms M. V. duoda butus, ku
rą ir dalį maisto produktų. 
Rekyvos dvaro prieglaudoje 
užlaikoma 24 seniukai, ku
riuos aptarnauja M. V-bos 
samdomi žmonės. Yra taip 
pat vaikų prieglauda. Joje 
randasi 69 vaikai, pilnai už
laikomi miesto savivaldybės. 
Kiek biednuomenes šelpimui 
pernai buvo išleista pinigų, 
burmistras negali tiksliai pa
sakyti. nes dar nėra suvesta 
galutina atskaita (pasikalbė- 

• jimaš įvyko pirmoje pusėje 
sausio mėn. — “N.” Red.). 
Šiems metams numatoma iš
leisti 214,662.72 lt.” 
Miestas, be to, išleidžia daug 

pinigų bedarbių šelpimui. Tai 
esanti labai skaudi našta savi
valdybei. Didesnes sumas be
darbių šelpimui turėtų, burmist
ro nuomone, skirti valdžia. Per
nai metais bedarbių šelpimui 
Šiauių miestas išleido 100,000 lt.

Šiauliai rengiasi įsitaisyti ka
nalizaciją ir vandentiekį, ir tuo 
tikslu jau esą daromi planai.

Taigi, pasirodo, kad prie ge
ros administracijos ir neturtin
gas miestas gali gražiai tvarky
tis, neapleisdamas svarbiųjų 
kultūrinių reikalų.

Pažinkime Lietuvos 
Praeitį

šiemet lietuvių spaudoje 
daug rašoma apie Lietuvos 
praeit j. Minima didžiojo ku
nigaikščio Vytauto mirties 
500 metų sukaktuvės. Ginči
ja masi dėl to istorijos as
mens reikšmės lietuvių tautos 
istorijoje. Prisimena tie lai
kai, kada Lietuva buvo galin
ga valstybė. Gvildenama prie
žastys, dėl kurių Lietuva pas
kui sunyko ir pražudė savo 
nepriklausomybę...

Dabar, ii£ keleto dienų su
kaks lygiai 12 metų, kai Lie
tuva vėl pasiskelbs nepriklau
soma.

Norėdamos patenkinti pasi
reiškusį muštų visuomenėje 
interesą studijuoti savo tau
tos praeitį, “Naujienos” jau 
davė ir djar rengiasi duoti 
pluoštą raštų, pašvęstų tiems 
klausimame.

Ryto, Trečiadienį vwio 
12 d. pradėsime dėti “Nau
jienose” labai įdomų straips
ni po antrašte “Ar Lietuviai 
Reikalinga Prisikėlimo Baž
nyčia?”, kur bus nušviestas 
R. katalikų bažnyčios vaid
muo Lietuvos gyvenime po 
Lietuvos apkrikštijimo.

Paaiškino \ •
—Kodėl tu leidi save korido-

ry bučiuoti ?
—Aš bijau sode persišaldyti.

Susirūpinimas

šeimininkė: Musų svečiai
šiandien labai gerai nusiteikę.

šeimininkas:—Ar taip? Sku
biai suskaityk visas sidabrines 
šakutes ir peilius.

MOKYTOJŲ BŪKLE 
SOVIETŲ RUSIJOJ
Prieš metus laiko sovietų 

spaudoj pasirodė trumputė ži
nia, kuri skelbė: “Molodoj Tud 
kaime, Rževo apskričio, nusižu
dė mokytoja Varia Ivanovą.” 
Dabar pasisekė patirti tos sau- 
žudystės kai kurias smulkme
nas, kurios tinkamai nušviečia 
mokytojų būklę Sovietų Rusi
joj.

Štai ką mes skaitome Mask
vos žurnale, “Prožektor”:

V. Ivanovą pateko į Molodoj 
Tud kaimą tiesiog nuo mokyk
los suolo. Ji buvo komuniste, 
pilna energijos ir atsidavimo 
tam darbui, kurį rengėsi dirbti. 
Atvykusi į kaimą, mokytoja 
tuoj aplankė vyriausybę, nuvy
ko pas valsčiaus pildomojo ko
miteto pirmininką Lvovą. Lvo
vas priėmė ją savo namuose, 
girtas, gulėdamas lovoj.

—Na, eikš, atsisėsk, pasikal- 
bės’iva... '

Valdžios pasielgimas buvo 
nedviprasmis. Mokytojai teko 
jėga, gintis nuo pildomojo ko
miteto pirmininko pasikėsinimo.

Tai buvo pirmas įspūdis “mo
kyklos darbo” kaime. Vargšė 
mergaite dar nežinojo, kad čia 
jau buvo tokia tvarka ir kad 
valsčiaus’ viršūnė paprastai pa
laikydavo tokius santykius su 
mokytojomis. Kiek vėliau Va
ria Ivanovą patyrė, kad vals
čiaus pildomojo komiteto pir
mininkas, važinėdamas po kai
mus, būtinai pasirinkdavo nak
vynei tas mokyklas’, kur mo
kytojavo jaunos merginos. At
vykęs į mokyklų, jis jautėsi 
kaip namie: valgė, gėrė, triukš
mavo. Kartais jis atvykdavo 
ne vienas, tąsyk mokytojos tu
rėjo “tarnauti” ne tik jam. bet 
ir jo draugams. Kartais, kad 
neapsunkinus save važinėjimais, 
Lvovas tiesiog įsakydavo mo
kytojoms atvykti j “klubą” Ne- 
milovos, kuri Moldoj Tud kai
me laike namus keleiviams.

Murmėjimą, kuris prasidėda
vo tarp mokytojų, Lvovas nu
stelbdavo griežtomis priemonė
mis.

—Botago jums’ tik rejkia! — 
rėkė jis ant nepasitenkinusių 
mokytojų. — Botagu jus reikia 
pliekti, tąsyk išmoksite gerbti 
sovietų vyriausybę ir jos at
stovus! Aš iš jūsų išmušiu tų 
kontr-revoliucionierišką dvasią! 
Permažai jumis’ skiepuose laike!

Ivanovą' vienok nutarė nepa
siduoti ir “paskelbė karų” Lvo- 
vui ir jo režimui. Ji nuvyko 
ieškoti paramos pas komsomolo 
jačeikos sekretorių. Tasai iš
klausė nusiskundimą ir sausai 
atsakė:

—Keista... Lvovas naudojasi 
autoritetu kaip vyresnysis drau
gas... čia yra koks nors nesu
sipratimas...

Valsčiaus’ komsomolo sekre
torius suverto bėdą ant moky
tojos ir atsisako išeiti prieš 
“vyresnįjį draugą”.

Nuvyko Ivanovą su skundu 
pas valsčiaus komiteto sekreto
rių, draugą Planovščikovą.

—Na, jau taip tiesiog ir už
puolė? — juokavo Planovščiko- 
vas, klausydamas skundą. — 
Karštas, vyras... Jis turi tiesiog 
afrikonišką temperamentą. O tu 
nesisielok, ko čia sielotis? žmo
gus jis jaunas, nevedęs, karšto 
kraujo... Ir is čia išėjo moky
toja nieko nepęšusi.

Pradėjo eiti gandai, kad Iva
novą yra “kontr-revoliucionie- 
rė”. Į “karą” valsčiaus viršūnė 
irgi atsakė karo paskelbimu. 
Ivanovai įtapo paskirta mokyk
la su išmuštais langais, atsisa
kė duoti kurą ir šviesų, nebe- 
išdavė elementorius, rašalų, po
pierių.

Suorganizavo Ivanovą jau
nuolių ratelį. Valsčiaus valdyba 
pradėjo siundyti jaunuolius ant 
mokytojos, paskleisdama gan
dus, kad ji prostitutė ir kad 
su ja visai kompanijai reikėtų 
kur nors miško po medžiais pa
sivolioti...

Kartą gatvėj susitiko su Iva
novu komjačeikos sekretorius.

Jis buvo giltas ir be jokio dve
jojimo pasakė: /

—Na, ko tu čia durnių volio- 
ji? Pasiduok. Ir ne tokioms ra
gus aplaužėme. O štai Paška 
Obrazcova parodė savo atkak
lumą. tai turėjo j aketį šokti...

Sumanė Ivanovą patikrinti ži
nias apie Obrazcovų. Ji buvo jos 
pirmtakune Molodoj Tud kaime. 
Pasirodė, kad Obrazcova iš tie
sų nusiskandino, nebegalėdama 
ilgiau kęsti valsčiaus viršūnių 
paniekinimo... V. • Ivanovu nu
tarė davesti “karą” iki galo. Ji 
pradėjo rašyti skundus į ap
skritį, į aukštesnes įstaigas, 
reikalaudama pagalbos, revizi
jos. Bet visi jos laiškai buvo 
suimami valsčiaus valdybos ir 
nedaeidavo į paskirtą vietą. 
Mokytojos persekiojimas dar 
labiau paaštrėjo... Galų gale pa
sirodė, kad karas pralaimėtas: 
mokytojos lavoną surado pa
kraigėj, kabanti ant virvės...

KAIP SUTAUPYTI
SENATVEI

PINIGUS '
Siūloma visokie budai, kaip 

sutaupyti pinigus senatvei. Po 
namus vaikštinėja visokie agen
tai pardavinėdami įvairių kor
poracijų Šerus. Jie žmogui ža
da aukso kalnus. Įrodinėja, 
kad labai lengva yra tapti mi- 
lionierium. Bet dažnai tie se
rai nėra verti nei to popieriaus’, 
ant kurio jie. yra parašyti. Mano 
patarimas: buk atsargus su 
agentėliais ir su jų siūlomais 
Šerais, jeigu nenorį pražudyti 
savo sunkiai uždirbtus pinigus.

Geriausias būdas sutaupyti 
pinigų senatvei yra pirkti namų 
statymo ir paskolos bendrovių 
(spulkų) šėrus. Tai saugus in- 
vestmentas. O tuo tarpu apie 
spulkų reikšmę ir naudingumą 
laikraščiuose nedaug tėra rašo
ma. Tad bandysiu pavyzdžiais 
parodyti, kaip spulkoš padeda 
žmogui sutaupyti pinigų ir kaip 
“pinigai pinigus daro”.

Spulkos $100 šėras galima 
išmokėti per vienuoliką metų 
mokant po vieną dolerį per mė
nesį. Tąsyk tas Šeras bus ver
tas $200. Sakysime, 25 metų 
amžiaus vyras sumano taupyti 
pinigus. Jis pasiima 50 spul
kos šorų. Kas mėnesis jam rei
kia mokėti $50. Praeina 11 me
tų ir tas vyras jau turės $10,- 
000. Jis bus dar visai jaunas 
žmogus,—vos 36 metų amžiaus. 
Tą dešimtį tūkstančių dolerių 
dabar jis gali investuoti į mor- 
gičius ir gauti 6%, t. y. $600 
per metus. Vietoj 50 spulkos 
šėrų, jis galės jau paimti 100, 
mokėdamas per mėnesį, kadangi 
$50 per mėnesį turės įplaukų 
nuo morgičių. Po vienuolikos 
metų spulkos šėrai išsimokės 
ir bus verti $20,000. Vadinasi, 
sulaukęs 47 metų amžiaus jis 
bus vertas $30,000. Jei visus 
tuos pinigus investuos į mor- 
gičius, tai nuošimčiais turės į- 
plaukų per metus $1,800. Tai 
sudarys 150 dolerių per mėnesį. 
Pridėjus dar kas mėnesį po $50, 
dabar jau'galima paimti 200 šė
rų, kurie per vienuoliką metų 
pasidarys $40,000 vertės. O tai 
reiškia, kad 58 metų amžiaus 
žmogus' turės sutaupęs $70,000. 
Tuos pinigus investavęs i pir
mus morgičius, nešančius šeštą 
nuošimtį, per metus galima tu
rėti $4,200 įplaukų. Už tuos pi
nigus gali visai neblogai gyven
ti ir turėti aprūpintų senatvę.

Tai geriausias būdas pini
gams taupyti, žinoma, nėra rei
kalo pradėti su 50 šėrų. Tų 
skaičių aš padaviau tik kaipo 
pavyzdį. Galima pradėti su ma
žiau arba daugiau šėrų. Viskas 
priklauso nuo to, kiek žmogus 
uždirba ir pajėgia atidėti “juo
dai dienai”. Šiek tiek darbi
ninkas visgi gali sutaupyti. Bė
da tik tame, kad dauguma ne
moka arba nesirūpina taupiai- 
mu. O senatvės sulaukę dejuo
ja.

Nesunku bus parodyti, kad 
taupant ir po kelis dolerius per 
ilgus metus galima susidėti pu
sėtiną suma pinigų. Sakysime. 
25 metų amžiaus žmogus pra-

deda savo pinigus dėtį į spulką. 
Kada jis sulauks 62 metų am
žiaus, tai mokėdamas per mė
nesį

$ 5 turės ........... $9,000
10 turės ...........  17,672
20 turės ............... 35,350

ir t.t.
Ir jei jis taip darys, tai ne 

tik sutaupys senatvei pinigus, 
bet ir apsaugos juos nuo viso
kių prigavikų, kurie išvilioja iš 
žmogaus paskutinius’ centus.

Manau, kad mano paduoti 
faktai gali įtikti kiekvieną, jog 
spulka yra viena geriausių vie
tų pinigams investuoti. Spul- 
kon dedami pinigai yra gerai 
apsaugoti. Tad stokite į spul- 
kas ir aprūpinkite savo senat
vę.—Dr. C. Z. Veželis.

PAKLIUVO
(Iš M. Zosčenkos)

Timochino stotis. Apie dve
jetą minučių stovi traukinys toj 
stotyj. Bendrai nesąmoninga 
stotis. O žiūrėkite kokie ten da
lykai dedasi. Audykloj.

Pradėjo ten žūti gijos.
Vieną mėnesį prapuola. Ir du 

prapuola. Ir visus metuš pra
puola. Ir penkerius metus pra
puola... Ant galo, šeštais metais 
darbininkai įtūžo.

—Kas gi tai, — sako, — gi
jos prapuola, o mes akimis 
mirkčiojame ir susirinkimų ne
šaukiame. Reikėtų mitingą su
šaukti: kaip, kas ir delko.

Susirinko. Pradėjo.
Visi paskutiniais žodžiais 

smerkia vagis. Ir taip su jai? 
pasielgti ir kitaip.

Vyresnis meistras Kaduški- 
nas beveik nepravirko.

—Broliai! — sako, — jau lai
kas žulikams dantis išmušti. 
Kaip ilgai mes visa tai kęsime?

Po to išėjo kalbėti audėjas 
Egorovas, Vasilij Ivanovič.

—Broliai! — sako, — ne lai
kas rezoliucijomis žaisti. Tik 
griežtomis priemonėmis ir baus
mėmis tegalima su tais galva
žudžiais kovoti. Laikas jau su
siburti į vienybę. Neš juk to
kios stebėtinai puikios gijos 
prapuola. Tiesiog gaila. Jei tai 
butų prastos gijos, — tai ne
jaugi mes čia verktume susi
rinkę? O tai tokios gijos, kad 
štai aš jau trečius metus dėviu 
iš jų numegztas kojines, — ir 
nei vienos skylutės.

Čia iš vietos pasikelia vyres
nysis meistras Kaduškinas.

Cha! —• sako, — kojines. Ko
jinės juk yra apsaugotos. Ba
tai atsako. O štai aš, sako, svi- 
terj iš tų gijų antrus metus dė
viu, ir vis kaip naujas. O tu su 
savo kojinėmis lendi.

čia dar vienas audėjas pasi
kelia iš vietos.

—Sviteris, — sako, — tai ir
gi ne kalba, draugai. Sviteris, 
sako, tai lyg eilė drabužių. To
dėl jis ir nenuplyšta. Aš, sako, 
pirštines' jau šeštus metus dė
viu, ir kad nors kas. Ir dar de
šimtį metų dėvėsiu, jeigu jų 
kas nenukniauks. O jeigu nu
niauks, tai nenaudėlis vagis il
gai jas dpvės. Ir mano vaikai, 
sako, visi iš tų gijų pirštines 
dėvi. Ir gimines’. Ir negali at
sidžiaugti.

Čia iš vietos ir kiti patvirti
no: girdi, gijos tikrai geros, 
tad nėra ko ginčytis. Ar ne ge
riau palikti tuos ginčus ir eiti 
prie realaus darbo: surasti bū
dų, kaip pagauti tuos vagis.

Buvo priimtos griežtos prie
monės: sargyba, kratos. Bet 
vagių nepasisekė pagauti.

Ir tik šiomis dienomis auto
rius laikraščiuose skaitė, kad 
toj įmonėj septyni žmonės užsi
žiopsojo. Tarp užsižiopsojusių 
buvo pažįstami vardai: vyriau
sias meistras Kaduškinas, Ego- 
rovas ir kiti.

Ir pasmerkė juos... Tfu, vel
nias! Man juk nesvarbu, kad 
juos pasmerkė. Betruko tik jų 
adresus paduoti. Tfu, kad kur 
velnias griebtų, o juk išplepė
jau — Timochino stotis.

Ach, skaitytojau, kaip tai vei
kia visuomeniškus nusiteikimas.

Verte K.
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čių, amerikonų muzika, kad ir
vyras” atrodė, “clean cut taip puiki, negali atsiekti. Tai

Bridgeport

kurį grojo

žmones neišrėkia

užsiėmimui.

ir 
ir

(Pabaga ant 7-to pusi.)

Lietuvių Auditorijos balius 
koncertas; Kanklių choras 
Birutė.

pabusite 
Tai bus 
pas savo 
bonkutC.

or- 
or- 
ru- 
šių 
ru-

pianistą 
jogei ji 
už kul-

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU
SIAS BUDAS SUSTAB

DYTI AITRUMĄ

vyzdys rimtumo scenoje, kurį 
turėjome

Mat, kiekvienai mo- 
kudikis yra meiliau- 
ir be nosies jis butų.

Birutė

atbukimo, greitai nukenčia 
sistema. Apetitas maže- 
Virškinimas darosi neveik- 

Jus pradedate varginti 
kvaituliai,

Reiš- 
šiuo

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
“Familiar Face” su Hugh 

O’Connell

Birutės
rutės
merginų
Skeveriutė ir
p-ia Biežienė,
(pp. A. Azukas, D. Kežis, J. Ba- : nuomenės
landa ir P. Jakavičius), Jaka- džia/ o kiti, rasi, ir paragina Sa
vičius (solo), pagalios'visas cho- vo sūnūs ir dukteris šiam gra- 
ras (vadovaujant solistams, pp.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Tarp Chicagos 
Lietuvių

vienas po kito taip greitai, kad 
i lyginti buvo galima. Be to, 
kiekvienas choras išpildė kaip 
ir visą savo programą; parodė 
ne tik, kaip dainuoja, bet ir sa
vo skonį, pasirinkimų.

Kanklių choras
Kadangi Kanklių choras buvo 

padėta pirmas programe, tai 
apie jį pirmiau ir kalbėsiu.

Programą pildė solistai — pp. 
Sadauskas, Dauderis, p-ia Kve
darienė, trio (pp. Zabukienė, 
Janulevieiutė ir Kvedarienė), 
vyrų kvartetas (Kvedaras, Dau
deris, Sadauskas ir Vėbra); už
baigė visas’ choras.

Sadauskas, kaip dainininkas 
— nieko ypatingo. Balsas sto
ras, bet galios neturi, žinoma, 
p. Sadauskas dainuoja geriau, 
negu aš, reporteris, bet turiu 
prisipažinti, kad iš manęs daini
ninkas yra labai ir labai men
kas’. Gal Sadausko dainavimas 
dtyytų ir geresnio įspūdžio, jei

j ne keistas jo užsilaikymas sce- 
! noje. Mikčioja, šaiposi, atmeta 
galvą aukštyn, lig ieškodamas 
įkvėpimo, vėl kažin kaip paikiai 
šypsosi. Rezultatas toks, kad 

i pradedi žmogus trokšti, idant 
dainininkas greičiau liautųsi 
dainavęs.

žinau, kai kurios gražios mer
ginos, ypač kabaretuose, pasi
gauna publiką šipsena. Bet p. 
Sadauskui šis triksas, su jo 
asmenybe, nevyksta. Rimtumas

Sekmadienį, vasario 9, Lietu
vių Auditorija davė koncertą ir 
balių. Iš karto, kai programas 
prasidėjo, publikos buvo mažai. 
Ir lig gailestį jautei žmogus, 
kad štai toki svarbi Čikagos lie
tuviams įstaiga, kaip Auditori
jos bendrovė, duoda gerą pa- 
rengmą, o vsuomenė nepaiso. 
Vėliau betgi žmonių prisirinko 
pilna salė, taip kad ir stovėti 
ne mažam skaičiui teko, 
kia, koncertas ir balius 
žvilgsniu pavyko.

Dabar apie programą, 
pildyti buvo pakviesti du labiau- Į 
šia garsinami Čikagos chorai — 
Birutė ir komunistinis' Kanklių 
choras.

Gal ir ne visai pageidaujama 
taip žiūrėti, bet iš anksto buvo 
paskleista mintis, kad Birutė 
ir Kanklių choras “konkuruo
siu”; ir žymi susirinkusios pub
likos dalis, tenka manyti, laukė 
progos' šiuos du chorus paly
ginti.

Publika neapsiriko. Ji gavo jam tiktų labiau. Geriausias pa
šius progos. Chorai nesimaišė 
nedainavo vienas vienų, o kitas kiekvienas iš musų 
kitą dainą. Jie išpildė kiekvie- progos pastebėti, tai p. Babra- 
nas savo dalį. Bet jie pasirodė vičius. Ir aš nuoširdžiai palin-

Modelis 60, 9 tūbų, su screen grid tūbomis, 
Nauja kaina 

«145
— be tūbų —

Turime didelį pasirinkimų Zenith Radių su 
fonografu krūvoje, labai gražiuose kabine
tuose, groja radio ir groja rekordus.

Suteikiame lengvus išmokėjimus

3417-21 So. Halsted St
TeL Boulevard 4705

kėčiau Sadauskui pastudijuoti 
p. Babravičiaus užsilaikymų sce
noje.

P-as Dauderis jau geriau už
silaiko. Dauderio balsas man 
patinka. Nepaprastai skambus 
ir tyras. Atrodo, kad ir stiprus. 
Beit Dauderio bėda yra ta, kad 
jis nemoka dainuoti. Jis forsuo
ja, rėkia tur būt labiau, ne kad 
jo pajėgos leidžia. Rezultatas 
toks, kad nėra sielos jo daina
vime; nėra liaunumo. Jeigu p. 
Dauderis paimtų lengviau, tai 
man rodosi, kad jis galėtų dai
nuoti įvairiau —• čia tykiau, 
ten balsiai, o šičia vėl pasižy
mėtų -kaip ir kokiu akcentavi
mu, kuriuo taip aiškiai pasižy
mi p. Romanas. Nežinau, ai* p. 
Dauderiui yra kas’ pastebėjęs 
apie jo klaidas. Jeigu ne, tai 
kalti jo mokytojai ir jo dainų 
klausytojai.

P-ia Kvedarienė. Ji taipjau 
rėkia. Atrodo, kad turėtų stip
rų balsą. Bet kas iš to, Juk tur 
būt niekur
taip balsiai, kaip saliune. Vie
nok saliuno dainų klausytojų 
es»ti mažai, o ir biletų toms dai
noms klausytis niekas neperka. 
Visgi atrodo, kad p-ia Kvedarie
nė turi geros medegos dainavi
mui ir, pasimokinusi rūpestin
gai ketverius ar penkerius me
tus, galėtų būti gera daininin
kė, jeigu tik jos galvelės neap
suks pagirimai, kurių, kiek te
ko nugirsti, komunistai nesigai
li jai teikti jau šiandie.

Kvartetas — Dauderis, Sa
dauskas, Kvedaras ir Vėbra. Jo 
daina# sugadino Vėbra. Pasta
rojo balsas, sakytumei, tyras, 
taikosi prie kitų. Bet biesas ži
no: kurią tik dainą jis’ nedai
nuos, tai rodosi, kad kartą pri
pratęs gadzinkas arba mojavų 
giedoti, jis ir nebegali šio gie
dojimo budo užmiršti.

Visas Kanklių choras yra 
skaitlingas. Gal bus apie 50 ar 
60 ypatų. Bet juk ne skaitlius 
sudaro choro kokybę. Suvarius 
choran visus Čikagos ir ička- 
gos metropolio, srities komunis
tus, galima butų Kanklių cho
rų padaryti dvigubai, o gal ir 
trigubai didesnį. Bet to neda
roma, ba, mat, chorui reikia ir 
balsų kokybės, o ne vien skai
čiaus.

Nežinau kokiose apystovose

Kada jus nebojate šių pirmų
jų konstipacijos simptomų —• 
prasto kvapo, padengto liežu
vio, 
visa 
ja. 
lūs.
galvos skaudėjimai, 
aitrumas. .

Yra lengva pataisyti neveik
lius vidurius! Paimkite Cas- 
caret saldainį šį vakar. Pama- 
tykit kaip greitai maloniai 
— viduriai pradės veikti. Vi
sos rūgstančios atmatos lieka 
švelniai pašalintos iš sistemos. 
Reguliaris ir pilnas vidurių iš- 
sivalymas būna atsteigtas.

Cascasets yra padaryti iš 
tyros cascara, kuri, kaip pri- 
pažysta daktarai, tikrai sustip
rina vidurių muskulus. Visos 
aptiekos turi Cascarets. 10c.

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, 'inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite Dr. rOss 
tikėtis geriausiu pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodę taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bilc kurių šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS,
<35 So. Dearborn St. 

kampas Monroo St.. Chicago. Crilly Bldg. 
don: kiekvieną dieną nuo 10 iki 6. Ne- 
— Iria dečiint metų Manio namo. — Im
kite elevatorių iki penktu augėto. Valan- 
dėliomis 10 iki 1. ranedėliaio, Meiedomiu 
ir Subatuiuia nuo 10 iki S vai. vakaro

tenka p. Kvedarui, choro vedė
jui, dirbti. Esu tečiau linkęs 
manyti, kad jis mielu noru pa
šalintų ne vienų choristą arba 
choristę, jeigu tik jo valia butų, 
idant -padaryti chorą, švelnesni, 
malonesnį klausytis.

Iš visų choro dainų man ge
riausia patiko daina “Kalviai”. 
Tikrai šauniai ją sudainavo. 
“Volga” išėjo nekaip. Ir tur būt 
ne choristų čia kalte. Tai paties 
p. Kvedaro klaida, jeigu jis’ 
kes'travo, arba tų, kurie jam 
kestravo. Kam teko girdėti 
sus dainininkus dainuojant 
dainą, arba net ir paprastus
sų kaimiečius, tas jautė, kad 
“Volgą” galima sudainuoti daug 
geriau.

Nekaltinsiu nė p. Kvedaro, 
nė Kanklių choro už tai, kad jie 
per daug rusiškų melodijų davė. 
Kokiam dievui tarnauja, tokią 
ir giesmę jam gieda. Bet jau 
patarčiau p. Kvedarui savo 
kompozicijų duoti juo mažiau. 
Kaip chorvedis, p. Kvedaras, 
man rodosi, gali būti labai ge
ras. Bet kaip kompozitorius 
tai jau ne. Ale kas daryti: tai 
daugumos musų silpnybe ar 
“savybe”, 
tinai jos 
sias, nors'

Biežienei ir Romanui); Birutei 
akompanavo p. Bijanskas.

Tas faktas, kad Birutė turė
jo geriausią lietuvių 
akomponuotoją, rodo, 
“varėsi” už švelnumą, 
turingumų dainos.

Antra vertus', Birutės orkest- 
ros dalyvavimas iš karto paro
dė, kad Birutė turi jau vienų 
kazyrą prieš Kanklių chorą. Pa
sakysite, kad nebe lygu. Taip, 
sutinku. Bet ne Birutės kaltė. 
Birutė norėjo parodyti ką gero 
ji turi. Ir parodė. O su tokia 
orkestrą jai nebus gėdos pasi
rodyti net labai pasirenkančiai 
publikai. Ir We,berio kūrinys — 
Oberon Overtura
orkestrą, yra toks, kad jo klau
sysis publika pratusi klausytis 
geros muzikos, išsidirbusi gerą 
skonį.

Ne vienam tur būt tenka kre
ditas už Birutės orkestrų. Visų 
pirma tai p. Steponavičiui. Jis 
juk suorganizavo tą orkestrą; 
jis ir vadovauja jai. Bet nega
lima užmiršti nė jaunų orkest
ro narių. Kai kurie iš jų tur 
būt; dirba. Vienok, ažuot bėgio
ti ar važinėti vakarais, kaip da
ro tūkstančiai Čikagos vaikinų 
ir merginų, šie jauni lietuviai 
ir lietuvaitės eina repeticijoms. 
Kai kurie kiti orkestros’ nariai 
gal būt mokosi. Bet ir jie su
randa laiko dalyvauti Birutės 
orkestros pamokose. Paseka to
ki: turime smagumo iš jų dar
bo mes visi, turi smagumo tė-

programų pildė: Bi- 
orkestra, p. Romanas, 

trio (p-lės Berkiutė,
St radom s k aite),
vyrų kvartetas | vai. Kreditas tenka ir šios jau- 

tėvams' - kad lei-

štai ir šiame koncerte matėsi (apeliavimas į širdį, ko musų pa- 
Adomo Misevičiaus sūnūs. Dik- 
tas 
fellow”, kaip amerikonai sako. 
Bet dar vaikiščias', ir todėl esu 
linkęs manyti, kad taip p. Mi
sevičiui, kaip ir kitiems orkest
ros narių tėvams priklauso kre
dito dalis.

P-as Romanas. Jis moka dai
nuoti. Ir kada sakau, jog moka, 
tai noriu pažymėti, kad p. Ro
manas moka parodyti savo bal
są geriausioj šviesoje. Geriau
siam komunistų dainininkui, p. 
Dauderiui, vertėtų pasiklausyti 
p. Romano tankiau, ir, rasi, jis 
suprastų ko jam pačiam, Dau
deriui, stoka.

Merginų trio (Skeveriutė, 
Berkiutė ir Stradomskaitė). Jos 
neišrėkė tiek, kiek išrėkė pp. 
Kvedarienė, Zabukienė ir Janu- 
levičiutė. Bet kaip malonu buvo 
klausytis šių merginų dainų! 
Laike “Naujienų” radio koncer
tų gauta laiškas iš So. Carolina 
valstijos. Tas laiškas, matyti, 
suprantančios muzikų moteriš
kės rašytas, esmėje buvo toks: 
dainose šių kitataučių (t. y. lie
tuvių) jaučiama nepaprastas

MARES COUGH BALSAM 
Sustabdo kosulį

TAKEi 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
galas kosulio, 
aptiekininką.

ištraukiant lauk 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintinga bandy- 
m a • Laikykit 
bonka namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki
ta doza nuryki
te kai 
naktį.

Gaukite jį 
86c. ir 60c

šiandie
Gražus kalbantis paveislas 

ant Magna-Sęreen

“The Giri from 
Woolworths”

Dalyvaujant
ALICE WHITEDel silpnų, sumenkusių 

moterų ir vyrų
Jciiru jus jauciiitfis silpnas, mhnhnkęs, esa

te nerviškas, susierzinęs, negalite gauti ge
ro nakties poilsio, arba turite menką apetitą 
ir virškinimo pakrikimus.' ar kitas panagias 
ligas, paeimuičias nuo iibelno pakrikimo, pa
sidariusio ift priežasties kohstipacijos. im
kite Nuga-Tone tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kokis po to seks didelis page
rėjimas.

Nuga-Tone leido tūkstančiams žmonių at
sikratyti savo virškinimo pakrikimų ir su
teikė jiems puikų apetitą. Jis padidina 
nervines ir muskulines spėkas ir nugali tą 
nuolatin) jautimąsi pavargusiu, nusikamavu
siu, ntiHilpnėjusiU. kas padaro gyvenimą taip 
skurdų. Jeigu jus nesate taip sveikas ir 
gyvas, kaip turetuniet būti, arba jei esate 
pasenęs prieš laiką, būtinai imkite Nuga-Tone. 
Jus galite pirkti j| kur tik vaistai yra par
davinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stakė, paprašykit ji Užsakyti jų dėl jus iŠ 
savo džiaberlo.

Kalbanti komedija 
Belle of Samoa” su Clark &

McCullough
Kalbančios žinios
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NAUJIENŲ KONTESTO DEPT, 
1739 So. Halsted St., 
Chicago, Rl.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantu 4-ame NAUJIENŲ konteste. 
Malonėkite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas 
informacijas įr kontesto sąlygas šiuo adresu:

Mano Vardas Pavardė

Gatvė
Miestas

NAUJIENOS, Chicago, lik Ant padienis, vas. 11, 1930
■■ras

DOVANOS “NAUJIENŲ” KONTESTANTAMS
• s * •

Vyrai ir Moterys, “Naujienos” kviečia Jumis j darbą šiame konteste. Stokite j eiles kontestantu laimėjimui įvairiausių dovanų. Didelėse ir mažose lietuviu 
kolonijose — Suv. Valstijose ir Kanadoje—visur gyvenantiems lietuviams yra proga laimėti dovanas. Šiame puslapyje yra pavyzdžiai kai kurių dovanų, dar 
daug pavyzdžių dėl stokos vietos nebuvo čia galima įtalpinti. Išpildykite žemiau talpinamą Blanką ir tuoj siųskite “Naujienų” Kontesto Dept. arba atsilanky
kite asmeniškai. Kontestas prasidės Vasario—February 10 d., 1930. Laiko nedaug belieka, registruokitės išanksto. Laukiame.

NASH ROADSTER
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį 
gauna Nash Roadster, 4 pasažierių. Kaina $1,535.00 Nash 
automobiliai imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue. — Mt M

NASH SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį, 
gauna Nash Sedan, 5 pasažierių. Kaina $1,500 Nash auto
mobiliai yra imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue.

PONTIAC SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas pasiekęs 5-tą laips
nį gauna Pontiac Sedan, 5 pa- 
sažierių. Kaina $875.00. Pon
tiac Sedan automobiliai yra 
imami iš Milda Auto Sales, 
806 W. 31st Street

KARPETAI

ERSKINE-STUDEBAKER CLUB SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas, pasiekęs 5-tą laipsnį gauna Erskine-Studeba
ker Club Sedan, 5 pasažierių.
Midland Motor Sales, 4492

Kaina $998. Erskine-Studebaker automobiliai imami iš 
Archer Avenue

BABY GRAND

FADA RADIO
t

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį gali 
gauti FADA RADIO arba kitų dovanų sulig pasirinkimo ver
tės $500. Visi muzikaliai daiktai kaip tai: radio, pianai, phono- 
grafai yra imami iš Bridgeport Furniture Co., 3224 So. Halsted 
Street.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti karpetą ‘ 
arba kitų kurių daiktų pas Bridgeport Fur
niture Co.

PHONOGRAFAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti phono- 
grafą arba kitą kurią dovaną daiktais. Daik
tai imami iš Bridgeport Furniture Co.

VEIDRODIS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatin
kamą laipsnį gali gauti veidrodį arba kitų kurių do
vanų daiktais. Daiktai yra imami iš Bridgeport Fur
niture Co.

PARLOR SETAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį 
gali gauti puikų Parlor Setą arba kitų dovanų sulig pasi
rinkimo vertės $500.00. Visi namų rakandai kaip tai: se
tai, veidrodžiai, lovos, karpetai-klineriai, elektriniai 
baksiai, komodos, lempos, deskos, skalbimui mašinos, 
šiai, paveikslai ir tt. imami iš Bridgeport Furniture 
3224 So. Halsted Street.

SKALBIMUI MAŠINA
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 
3 arba 2 laipsnį gali gauti skalbimui mašiną 
arba kitų įvairių dovanų daiktais sulig pasi
rinkimo nuo $100 iki $250 vertės. Daiktai yra 
gaunami Bridgeport Furn. Co.

BAR PIN ''
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti Bar Pin. 
Auksiniai ir deimantiniai daiktai yra ima
mi iš auksinių daiktų krautuvės John A. 
Kass, 2045 W. 35th St.

icė- 
krė- 
Co.,

k.

Kiekvienas “N.” kon
testantas pasiekęs 4-ą 
laipsnį gali gauti Da
by Grand arba Up- 
Right, pianą arba ir 
kitų dovanų sulig pa
sirinkimo vertės 500 
dol. Visi muzikaliai 
daiktai ir namų ra
kandai yra imami iš 
Bridgeport 
Co., 3224 
Street.

THE “TUDOR” 
Deaign 1963-in Twin Paif;

KLINERIS

Furniture
S. Halsted

“Naipe-Kiekvienas 
nų” kontestantas ga
vęs atatinkamą skai
čių balsų gali gauti 
perlinius karolius ar
ba gintarinius karo
lius. Daiktai imami 
iš John A. Kass san
krovos.

SIMMONS BEDS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs balsų atatinkamam 
laipsniui gali gauti lovą arba kitų namų rakandų. Daiktai 
namams papuošti imami iš Bridgeport Furniture Co.

; KARPET
Kontestantai pasiekę atatin
kamą laipsnį gali gauti Kar- 
pet-klinerį arba kitą kurią 
dovaną sulig noro ir pasirin
kimo. Daiktai imami iš Brig- 
geport Furn. Co.

KRĖSLAS
»

Kontestantai pasie
kę atatinkamą laip
snį gali gauti gra
žų krėslą arba bile 
kurių kitų dovanų 
iš Bridgeport Furn. 
Company.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatinkamą laips
nį gali gauti šitokį laikrodėlį. Laikrodėliai, taipgi auksiniai ir 
deimantiniai daiktai imami iš John A. Kass auksiniu daiktų 
sankrovos.

Telefonas

LAIKRODĖLIS
Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsnį gali
gauti Elgin laikrodėlį ar 
kitų kurių auksinių ir 
deimantinių dovanų. Lai 
krodėliai ir kiti auksi
niai bei deimant. daiktai 
yra imami iš auksinių ir 
deimantinių daiktų san
krovos John A. Kass, 
2045 W. 35 St.

ŽIEDAS
Kiekvienas “Naujienų 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsnį gali 
gauti deimantinį žiedą. 
Auksiniai ir deimanti
niai daiktai yra imami 
iš auksinių daiktų krau
tuvės —John. A. Kass, 
2045 W. 35th St.
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tavimas jo, Shaverio, kunigo 
pastangomis padaręs jo knygų 
biznio žalos kreditui, kurį se
niau lengvai gaudavęs, bet dėl 
kunigo Yarro\vo persekiojimo 
tas kreditas nukentėjęs.

Socializmas yra raktas 
taikai Europoje

'Paiką Europoj gali išlaiky
ti tiktai socializmas. Taip pa
reiškė grafas M. Karolyj, bu
vęs Vengrijos prezidentas tuo 
po , karo, kalbėdamas miesto 
k Ii ubo forume vakar.

Kaip žinoma, kada Karolyj 
pasitraukė iš valdžios, tai ko
munistai, su Belą Kun, paėmė 
Vengrijos valdžią, o juos nu
vertė admiralas Horty, kuris 
ir įvedė ir palaiko vieną ar
šiausių diktatorių Europoje.

Nors Vengrija skaitosi res
publika, bet ji esanti monar
chija be karaliaus, ir Horthy 
tik laukia progos sugrąžinti 
Hapsburgams troną. O po to 
— vėl grūmoja Europos 'ka
ras.

Kaip ilgai Europa bus pa
sidalinusi Į mažas, atskiras 
valstijas, taip ilgai sunku ti
kėtis, kad ji butų ekonomiškai 
tvirta arba taiki. Diktatoriai 
nuolat barškina kardus ir ga
lima laukti, kad nepasidrovės 
paleisti ginklus darban.

Sudarymas Suvienytų Euro
pos Valstybių, su naujų savas
ties paskirstymų ir lygiomis 
visiems progomis, yra vienin
telis senojo pasaulio išgany

mas.

Suimta 917 nųžiurėti- 
; pu ypatų

Policija padare eilę kratų to
se vietose, kur mėgia prisilai
kyti abejotinos reputacijos 
žmonės, čia suimta 917 ypa
tų. 271 iš suimtųjų pasirodė 
turintys rekordus policijoj ir 
jie atiduoti detektyvų biurui. 
Tie vyrai rodyta nuken tėju
siems nuo holdaperių. Pabus
tos, kurie užtikta su ginklais 
atiduota ir bus atiduodami at
eityje kriminaliam teismui. Ti
kimasi, kad čia jie bus bau
džiami sunkiau ir greičiau, ne 
kad municipaliuose teismuose.

Per 48 valandas — nuo šeš
tadienio 8 vai. ryto iki pirma
dienio 8 vai. ryto — buvo pa
daryta 65 holdapai.

Atėmė mėsos troką
šeši banditai paljuavo Pat- 

ricką McMahon, 362.) Emerald 
avė., Omaha Packing Co. (ro
ko šoferį, atėmė iš jo (roką. . 
Banditai išliedavo treką, ku
riuo vežta , $3,(KM) vertės la- 
voro.

Dąiną “Mąndalay” jie sudai
nuoja kaip tikri artistai. Ne tik 
balsas, bet pasijudinimas, kiek
vieno gestas, šakyti, prisideda, 
kad akcentuoti, nušviesti dainos 
minti, padėti ją išreikšti.

Iššaukia musų jaunus daini
ninkus publika vėl ir vėl. šie 
nešikštauja, dainuoja. Ir kodėl 
ne? Ba žino, kad malonu publi
kai juos matyti, jų dainų klau
sytis.

Jakavičius dainuoja solo. Įdė
tu dainon jausmu paima klau
sytojus.

Paskutinis numeris — visa 
Bįrutė. Solistė p-na Biežienė ir 
solistas p. Romanas. Rodosi, 
kad niekuomet nėra p. Biežie- 
nė dainavusi taip šauniai, kaip 
šį kartą.

P-ąs Romanas paskutinėje 
dainoje veda — solistas. Visas 
choras prisideda. Orkestras įsi
maišo ar akompanuoja. Birutė 
šią dainą — iš operos Cavaleria 
Rusticana — tartum triumfu 
užbaigia programą.

Auditorijos bendrovė davė 
viena geriausių koncertų, ko
kius lietuviai yra turėję.

Birutė, kaip vienas iš publi
kos teisingai pastebėjo, paliko 
Kanklių chorą “a mile behind”.

Bet tiek to, reikia atiduoti ir 
Kanklių chorui kas jam priklau-

so. Be jo gal mes nebūtumėm 
taip atydžiai klausęsi.

O kaip su p. Steponavičių? 
Kas pasakyti apie Birutę, taš 
tenka ir p. Steponavičiui, ba jis 
yra Birutes mokytojas.

Reporteris.

Graboriai_____
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėso visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. III
Tel. Victory 1115

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 
-------O-------

Lietuvės Akušerės

Dar vienas butlegeriy 
sindikatas

Teisėjo Carpenter teisme 
įtarta 115 nariai sindikato, ku
ris, pasak kaltinimų, užsiėmi- 
nėjęs valymu industrinio alko
holio ir pardavojimu to alko
holio gėrimui. Sindikatas esą 
per met/ks išleisdavęs ne ma
žiau, kaip 1,(MM),000. Jis ope
ravęs tokiose vielose, kaip 
Ncw York ir Los Angeles. Bet 
centras buvęs Čikagoje. Nu
žiūrima, kad per septynerius 
metus šis sindikatas padaręs 
apyvartos už $35,000,000. Jam 
vadovavęs Anastassoff Sre- 
Lrcn, bulgaras chemikas ir 
paskil.bęs kvepalų dirbėjas.

Atėmė iš merginos 
$2,500

Du jauni vyrai atėmė iš Miss 
Emily Cohen (2164 Ogden 
avė.) $2,500, kurie priklausė 
ILtrtman Furniture kompani
jai. Mergina nešė kompanijos 
pinigus į centralinę krautuvę.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių i

Lietuvių Auditorijos koncertas

(Tąsa iš 5-to pusi.) 

buvo pastaba apie musų trijų 
dainininkių dainavimą per ra- 
dio. O prie to — kokios' gražios, 
kokios malonios atrodė jos sce
noje. Kam nepatiks tokios dai
nininkės ir jų dainos!

P-ia Biežienė. Ar turėjo Kan
klių choras šiame koncerte nors 
vieną dainininkę, kuri butų ga
lėjusi prisiartinti prie p. Bie- 
žienės dainavimo nors per vars-1 
tą? Reikia pasakyti, kad ne.

Jau nuo pusės Birutės prog- j 
raino dalies buvo matyti, kad 
lyginti ją ir Kanklių chorą ne
galima; kad Birutė stovi, kaip 
amerikonai sako, — way ahead. 
Bet ve pasirodo Birutės vyrų 
kvartetas — pp. Jakavičius, ' 
Ažukas, Balanda ir Kežis. Jau- ; 
ni vyrai, gražus vyrai ir atne- j 
še jie su savim, sakyti, patį pa 
zasarį.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
PhysicaJ Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

S. D. LACHAVICH

Smūgis gyvanašlėms
Mis. Laura Byfield, 420 

Wright,wood avė., patraukė 
teisman savo buvusį vyrą už 
lai, kad jis nemokėjęs jai tiek 
alimonijos, kiek teismas buvo 
paskyręs mokėti. Emmet By- 
lieki, buvęs moteriškės vyras, 
paaiškino teisme, kad jį išti
kusi nelaimė, jis praradęs ko
ją ir dabar negaunąs darbo, 
l odei neturįs iš* ko mokėti.

Teisėjas Lynch tada pasakė 
moteriškei pamokslą. Girdi, 
gyvnašlė esanti maž-daug to
kioje padėty, kokioj ir tikra 
pati atsidurianti, kai duonos 
paKupintoją ištinka nelaimė: 
kaitp viena, lai kita turi varg
ti.

Byla prieš morali- 
ninkus

\V.aller S ha v e r, jM'rdėtiniis 
keleto knygų krautuvių, iškė- 
'■j teisme bylą prieš kunigą 
Philip Yarro\v. Shaver ieško 
$25,(MM> atlyginimo.

Jisai kaltina kunigą Yarrosv 
ve kuo: kad Yarrow ir jo pa- 
gclbininkai įtraukiu švarius 
žmones į savo pinkles priga
vi ilgomis pricmanėipis, o po to 
juos areštuoją. Gi iš įtrauktų 
Į pinkles žmonių sumokėtų pa
baudų paskui kunigo vadovau
jama organizacija imanti me
džiagines naudos. Be (o, arcš-

Atminimui mano mylimos 
moteries ir musu mylimos mo
tinos, kuri pasimirė 10 vasa
rio, 1929 m.
PRANCIŠKA MISEVIČIENĖ 

ir buvo palaidota Tautiškose 
kapinėse.
Jau suėjo metai kaip atsiskirei 

nuo musų, bet
Mintyse musų esi visados, nes 

negalim užmiršt.
Kiek vargo padėjai pakol 

mumis išauklėjai,
Bet mes žinome, kad Jėzus 

Kristus už mus mirė
Ir per ii yra prisikėlimas.
Nes daugel miegt, bet ne ant 

amžių.
Linksma aušra dal ateis — 
Pasitiksime vėl ant amžių, 
Kada numirė prisikels.
Daug vėl iš tu puikiu žiedu 
Ju gražume prasiskleis.
Bet dabar dar tamsi naktis. 
Veikiai jau praauš rytmetis, 
Privargai miela mano moteris 

motinėlė ant šio pasaulio, 
Todėl Jehovah duoda tau 

pasilsėt
Iki tie didi vargai praeis, 
O mes viltyje laukiame to 

skaistaus rytmečio. 
Vyras, Dukterys. Sunai, 
Žgjitas, Marčios, Anūkai.

A. Miseviče.
6530 So. Irvinu Avė.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė- 

Phone Boulevard 7589 
-------o-------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai
Ofino Telefonas Virglnla 0030 

Bes. Tel. Van Buren 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto iki 1 po plotų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 9:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1928

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

Nedalioj pairai sutarti
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland A venų e
Ant Zaleskio Aptiekos

_________ CHICAGO. ILL._________

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: G—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

Įvairus gydytojai

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th 'STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

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

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

Phone
Hemlock 9252

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

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

Lietuviai Gydytojai__

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

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

Tel. Drexel 6323

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undcrtaking Cu.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

BARBORA BARCIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 9 dieną, 12:35 valanda 
po piet, 1930 m., sulaukus 45 
metu amžiaus, gimus Taura
gės apskr., Kvėdarnos parap., 
Paragaudės kaime. Paliko di
deliame nubudime vyras Jo
nas, 4 dukterys, — sesuo Ma
rijona Angelą, Bronislava 
O’Brien, Zofija Zebes ir Sta
nislava, du žentai — Tamošius 
ir Jpnas, brolis Kazimieras 
Petkus ir gimines ir Lietuvoj 
sesuo Marijona. Kūnas pašar
votas randasi 921 W. 33 PI.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 13 diena, 8 vai. ryte iš 
namu i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Barcie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti iai paskutini patarha- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame,
Vyras, Dukterys, žentai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

LOVE KIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

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

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

Tel. Brunswic,k 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletinė šviesa Ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 43G5

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.
f I ■ _ _ ,

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 131 •
VaL: nuo 6 iki 8 vai. kiekvianą 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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
Balzamuoto jas

Moderniška koplyčia Dovanai 
Puriu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. \ 

-------q---------

IGN. j. ZOLP

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

Tel. Kenvood 5197
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidej 
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimu.
Cicero

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakaro

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

1646 W. 4Gth St.
Telefonas 

Boulevard 5203 

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Phone Cicero 294
Mes esame tąip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir’ nąkti

Chas. 
Syrewicze Cq.

Graboriai ir
BulzamuotojaĮ 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. I0l-

— ' ■> ■■■ ■'1................................................... ..................... ....

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie 7 grabų išdir- 
bystės.
• OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
MYRIUS :

3238 S. Halsted St. 
Tel. Vįctory 4038

Akių Gydytojai
Tęl. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Valandos nuo' 1() iki 8 vakare, hledc- 
lioj nuo 10 iki t2 po pietų

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

Telefonas. Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. j. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Hąlstcd 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 1Q iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., l-8:3(f P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamožaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

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

Įvairus Gydytojai 
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Annitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
. — Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
o Al A 11 J A ’ Nuo 1C iki 12 diena’ 2 iki 3 PO piet, 4608 South Ashland AvCnUC1 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12,

Netoli 46th St. Chicago. HL Rez. Telephone Plaza 3202

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

Kampas Michijran Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pigai 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.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiąo Tol. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So.’ La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9-4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Avo.

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



Tarp Chicagos 
Lietuvių

—---------- —------- ------

Pranešimas SLA 
nariams

NAUJIENOS, Chicago, UI

Nepaprastai Įdomus

šiuomi tariu daug .širdingų 
ačiū kuopų veikėjams ir na
riams, kurie laike

uitedus padavė savo 
už manobalsus

---------- ----------------------------------------------- ------- - ---- ------
'atrado, kad jos ne, kiauros ir’gia parę. Vienas asmuo 
sumedžiojo $61. Pamatę, kad laukdamas parės 
daktaras turi dar laikročįčlj, 
nepaliko nė laikrodėlio.

Piktadariai tur bttl nerūkan
tys buvo, ba neėmė cigarų. O 

nominacijų gal jie buvo ne tie patys, ku-j 
kartą atlankė šią!

in irt".

Roseland

nesu-

Nepriklausomybės sisakau palaikyt kandidatūra į 
šventės Minėjimas “/Z

kuopų veikėjų ir narių rinki 
mųšiemet Chicagos lietuviams 

rengiama įdomesnis Lietuvos 
nepr i k lausomybes šok a k tuvių

apvaikščiojimas, negu l/uvo 
kada nors pirmiau. Bus dvi 
dideles iškilmės ta pačia die-i t- ‘na, vasario l.)-ta:
. 1) teatras vaikams — die

ną, nuo 11 vai. prieš piet;
2) didelės prakalbos ir kon

certas — vakare, nuo 7:30 vai.
Kad pritraukti musų augau-!

čia kartą prie dalyvavimo Ne-|kė mėnesinį susirinkimą. Susi- 
Nau- rinkimas

Lukšiu,

Antradienis, va s. 11, 1930
, —*-i ■■ „j - t ———— ——————

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

CLASSIFIED ADS.ro, vaikščiodamas su rubaška 
ir futra.

Nežinia kaip ilgai sugyvens 
chorai susivieniję. Bet komi
sarams nebuvo kito išėjimo, 
kaip suvienyti chorus. Mat, 
kaip komisarai, aiškinasi, tai 
jie padarę klaidą tverdami 
chorą, bet savo klaidą paslė
pė taip, kad pieškos nesupra
to. Buvęs.

Financial
Finansai-Paskolos________

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

arti Weštern Avė. 
Tel. Grovehill 1038 / / ----- o—

Help Wanted—Female 
Da r b i n i n k j ų Rei ki a

REIKALINGA lietuvaitė mergina 
dėl ofiso. Kreipkitės M. J.evy & 
Co., 410] Archer Avė. Matykit Mr. 
Goldberg.

rie' pirmą 
kandidatūrą aptieka?

Matysime 
Darbo nėra 
gu kurie ir gauna, tai nenori 
dirbti. Tur būt mano, kad leng
viau plėšimu gyventi.

OI ką daro jaunuomenė. Ar 
nebus čia ir tėvų kaltės, kad 
nežiūri ką jų vaikai daro? Ir 

jauni — po 15 ar 16 me- 
Ar ne ištvirkimas?

Brighton Parkietis.

kas toliau bus. 
iš kur gauti, o jei- 
gauna,

Choru vedybas.

įvyko 
garaže.

nebalsuot už mane.
Geo. J. Stungis.

Roseland
Golden Star Kliubo 

susirinkimas.

Pereitą penkiadienio vakarą, 
vasario 7 d., Strumilos svetai
nėje Golden Star kliubas lai-

priklausomybės šventėje, 
j ienos” susitarė su p. 
kuris tturi 
paveikslų iš Lietuvos 
mo, ir su “Bamovos” teatro 
savininku. \ Tam teatre šešta
dienį bus rodoma uždyką pa
veikslai iš Lietuvos, su paaiš
kinimais lietuvių ir anglų kal
bomis. “Ramovos” teatras, be 
to, dar duos vaikų palinksmi
nimui juokingą komediją.

Tikietus tam nepaprastam 
perstatymui “Ramovos” teatre 
lietuvių vaikai ir mergaitės 
gaus iš “Naujienų”.

O vakare įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje prakal
bos su koncertu. Vakaro pro
gramas yra smulkiai aprašy
tas skelbime, kuris šiandie tel
pa “Naujienose”.

Įsidėmėkite tad visi, kad tie 
parengimai Lietuvos nepri
klausomybes paminėjimui įvyks 
ateinantį šeštadienį, vasario 15 
d.: teatras — dieną, o prakal
bos ir koncertas — vakare.

buvo neskaitlingas, 
risiraše 3 nauji nariai, visi

nutraukęs įdomių jauni, gražus .vaikinai, 
gyveni-1 besni tarimai buvo šie: perei

tame sausio mėnesio susirinki
me kliubas nutarė surengti 
sportininkams vakarienę, šia
me susirinkime kalbamos va
karienės rengimas nutarta ati
dėti iki rudens. Taipgi nutar
ta surengti balius sušelpimui 
sergančio kliubiečio — Spety- 
los. Kliubietis.

loki

North Side
uz-

ūmū
Jonas Vytautas Mileris 

baigė pradinę mokyklą, 
lankyli aukštesni ają mokyklą

Crane High School. Jonas 
Vytautas yra sūnus Jono ir 
Magdalenos Milerių. Bet jau 
seniai nebeturi tėvelio, tai te
ko molinai vienai keletą me
tų vaikučius auklėti.

Vaikų yra trys — du stilius 
ir duktė. P-nia Milerienė yra 
plačiai žinoma North Sidės lie-

“Naujienų” Bendro 
vės susirinkimas

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

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

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

Su pagarba
NAUJIENŲ BENDROVĖ

Nora Gugis, Sekretorius. 
Chicago, III.

Ekskursijos Lie
tuvon

------------s—
šiais metais lietuvių Ekskur

sijos bus laibai skaitlingos dėl 
daugelių priežasčių. Viena iš 
jų yra ta, kad šį metą Lietu
voje rengiama dideli apvaikš- 
čiojimai paminėti 500 metų su
kaktuves nuo mirties Did. L. 
K. Vytauto. Visą vasarą viso
se Lietuvos dalyse bus rengia
ma visokių parengimų.

Antra priežastis tai ta, kad 
šį metą visi lietuviai agentai 
yra susiorganizavę į Lietuvių 
Agentų organizaciją ir visas 
Ekskursijas rengs sutartinai.

Chicagoje “Naujienos”, Bal
tutis, Stulpinas ir J. J. 'Zolp 
yra minimo susivienijimo na
riai. Rytinėse valstijose irgi 

esama apie 20 agentų, kurie 
yra tokio susivienijimo nariai.

Šio susivienijimo tikslas yra 
surengti skaitlingas lietuvių 
Ekskursijas, duoti gerą ir tei
singą lietuviams patarnavimą 
ir išreikalauti iš laivų kompa
nijos geriausias sąlygas savo 
keleiviams.

Norintys važiuoti šiais me
tais Lietuvon, tuojaus kreip
kitės prie savo laivakorčių 
agento dėl informlcijų. Neati
dėliokite iki paskutinių dienų, 
nes sutvarkymas dokumentų 
kartais užtrunka'apie 2 mėne
sius laiko.

“Naujlienps” atdaros iki 8 
vai. kas vakaras ir jums duos 
teisingas informacijas visuose 
reikaluose.

Brighton Park
✓

Marąuette Park
P-nia L. Lukas, gyv. 6515 

So. Maplewood avė., išvyko 
praėjusį antradienį į ligoninę. 
Trečiadienį jai padaryta ope
racija apendicito ir gali stones. 
Operacija buvo sunki, bet pa
vyko gerai. Ligonė matyti kas
dien eina geryn. P-nia Lucas 
randasi ligoninėje prie 54 ir 
Morgan gatvių, kambaryj 221.

Lankytojas.

Brighton parkiecius pradėjo 
lankyti negeistini svečiai 
kai kuriuos jau ir po antrą 
kartą.

štai adresu 4458 So. Fair- 
field avenue randasi aptieka, 
priklausanti David 
Penktadienį, sausio 
įšoko aptiekon trys 
valkatos. Vienas jų 
prie durų daboti, o 
“darbuotis”.

Pirmiausia 
gisterį, kurį 
ir pasišlavė

Effron.
7 dieną, 
ginkluoti 
atsistojo 

du puolė

jie apžiurėjo re- 
tuojau ištuštino 

$230.
tuo laiku buvo ir
Banditai 'nepamiršo
apžiūrėję kišenes,

Aptiekoje 
Dr. Mark, 
nė jo. Ir 
piktadariai

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

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

1739 So. Halsted St
S MM

Pereita trečiadieni 
dviejų chorų vedybos 
Prie vedybų daugiausia dar
bavosi komisarai. Jie laikė tuo 

slaptus susirinkimus, 
susirinkimuose paai.škė-

PRANEŠIMAI

auklėjanti savo vaikus.
Magdalena Milerienė (tėvų pa
varde Gulbiniutė) dabar yra 
vedusi antrą vyrą — M. Rat
kevičių. Dabar bus motinai 
lengviau leisti vaikus mokyk
lon.

Veliju Vytautui pasisekimo. 
. “Naujienų” skaitytojas.

Kensington
žinios.

avė

mo
lu e-

na-

Ateinantį penktadienį 
taineje 341 Kensington 
įvyks Lietuvių Kliubų ir Drau
gijų Susivienijimo paprastas 
susirinkimas, šiame susirinki
me bus raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai 
susivienijimo labui. Visi na- 
riai-rės ir kurie norite įstoti 
į Susivienijimą atsilankykite.

Į susivienijimą priimama be 
skirtumo pažvalgų vyrai, 
terys ir merginos, nuo 16 
tų iki 45 melų.* > * *

Prie 115 gatvės buvusį
mą dviejų pagyvenimų nugrio
vė; toj vieloj nieko nestato. 
Dar matosi krūva plytų, šiuo 
laiku matosi daugiau namų 
randai. Suprantama, kad ir 
biznieriai daro mažesnį biznį, 
ne kad dalydavo pirmiau. 

* * *
Tavorščių broliukų yra ne

mažai. Namų savininkai laike 
keletą susirinkimų. Juose pa
sitarė, kad daugiau heišrenduo- 
ti namų Kensington avė. ir 115 
gatvės. Tuos broliukus nori
ma numuvinti prie West In
diana trukių. Mat, čia broliu
kai turi savo bažnyčią. Jų šio
kiomis dienomis ir sekmadie
niais susirenka daug. Laiko 
pamaldas ir spyčius. Jeigu bu
tų pirma suprasta, tai nebūtų 
leidę broliukams apsigyventi. 
Po laikui pradėjo bruzdėti sa
vininkai, dabar sunku broliu
kus iš čia išvaryti. Nors, reikia 
pasakyti, kad ta vieta ne la
bai ir tinkama baltosios ra
sės žmonėms.

* * ♦

nelaimių.

valgomųjų 
Sumažėjus

žinkelis. Bėgiai iškelti. Dabar 
nepasitaiko nelaimių. Kol bu
vo gelžkelis neiškeltas, tai daž
nai pasitaikydavo 
Dabar to nėra. 

* * >:-•
Žemaičiai turėjo 

daigių krautuvę,
bizniui, pervedė krautuvę ki
tiems. šėrinirtkai nieko nepra
laimėjo, tik pasidarė daug 
darbo kol iškolektos pinigus. 
Tebeturi nuosavą namą, ran
duoja kitiems. Kai pagerės lai
kai, tai dar mano atidaryti ki
tur krautuvę. 

* * *
Dar paros neišėjo iš mados 

pas mus. Tik nerangus žmo
nės, ima ilgą laiką, kol suren-

Tuose 
jo, kad komisarai dėjo pastan
gas, idajil abu choru suvie
nyti.

K(J komisarams ėjo biznis, 
lai jie nė kalbėli nenorėjo apie 
vedybas, bet kai biznis suma
žėjo, tai suvenčiavojo aini cho
ru, pamiršo visas pliovones.

Be choro narių buvo ir pa
šalinių žmonių. Mačiau keletą 
komisarų spykerių — Kilbas- 
niką, Pusžemaili ir jo drau
gus. Viso, kartu sudėjus, žmo
nių buvo nemažai. Iš tokio 
svietelio buvo numatoma, kad 
komisarai pusėtinai rengėsi 
vedyboms. Prirengė vakarienę, 
pakvietė muziką, paprašo chor
vedį pasakyti Upyčių. Palys kol 
misarai nekalbėjo, kad paskui 
pieškes nesusektų jų šposus.

Vakarieniaujant muzika su
grojo keletą maršų, prašytas 
spykeris pasakė prielankų spy
rių, kvietė aidiečius užmiršti 
apie praeitus dalykus. Smagiai 
laikas ėjo.

Po vakarienes, po visų ce
remonijų, komisarų choro na
riai pradėjo kalbėli aidiečiams: 
ot kaip mes jus smagiai pri
ėmėme. Aidiečiai atsake: mes 
jus priėmėme su šimtu dolerių, 
jus nieko neturėjote.

(Kaįip paskui paaiškėjo, tai 
komisarų buvęs choras savo 
pinigus^ -ūkavo garažui. Nors 

rų choras nieko netu- 
rė , bet jis gavo teisę pasi
likti savo mokytoją; žinoma, 
jis mokytojaus kol bus pini
gų. O kaip nebeliks pinigų, tai 
paliks chorą niokinti vieti
niams mokytojui.

Komisarų choras daugiau 
Laimėjo, negu Aido choras. 
Valdyba išrinkta beveik visa iš 
komisarų choro. Pirmininkas 
gavęs nef ir medalį, be to, ru- 
bašką ^ir filtrą. Aš, neišken
tęs, jiems pastebėjau: kam iš 
anksto perkate jam dovanas, 
kol dar jis niekuo nėra atsi
žymėjęs? Kaip matosi, tai jis 
tiesiog juokus krečia iš cho

Pirmyn Choras dainų pamokos lai
kyti persikėlė j nauja miesto sve
tainę, 1632 Hancock St. Pamokos 
ir toliau bus laikomos kas antra
dienis nuo 7:30 iki 10 v. v. Visi 
choristai susirinkite laiku, taipgi 
kurie mylite dainas, kviečiame pri
sidėti prie choro. — Valdyba.

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

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks antradieny, 11 d. vasario, 
7 vai. vak., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. 3133 So. Halsted St. Gerbia- 
miejie draugai ant metinio susirin
kimo yra nutartu susirinkimus pra
dėti 7 vai. vakare; Todėl draugai 
pribukite laiku, nes turim , daug 
svarbiu nutarimų.

S. Tverionas, nutar. rast....

Bridgeport. Dr-stė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas bus vasario 
12 d., 8 vai. vak., Lietuviu Auditori
joj. Valdyba.

kom;

Ganos Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jaq Jung* Valstijose

Naminis Hnimentas naudojamas 
S ir suvirŠ 50 metų greitam sus- 

bdymui • skausmų nuo Neuričio> 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo^ 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamu ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių,

tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Kxpellerio su inkaro vaizba-1 
jenkliu. kuris tarptautiniai naudo- 
t imas (r giriamas kaipo skausmų 

gėlimų užmušėjas, dabar kiek-

Paimkite blogiausĮ 13 visų seną 
Skausmą — Reumatizmą, arba 
N eurai tL Neuralgiją, ‘ Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu-* 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimu. Sunku tikėti! 
tam, kuria turėjo kankinančius! 
skausmus,

O prašalinfrnul apšlublmo ir 
Skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus Hnimen- 
to. Tokia darbas nebus jums per
sunkus, jokia šokis nebus jumsBtinkus, jokia šokis nebus 
perllgas. Jus jausitės begaliniai . į M t • • • M t t _ ĄBtistiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu- 

I rtdami laisvą nuo skausmų kūną
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
Įvfdsbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti sų kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti.skausmą.

BpectallAtaa gydyme chroniškų ir saujų li
tų Jei kiti negalėjo Jumis iAgydyti. atsilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifeegzaminaTl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligą Ir jei aA apsl- 
tmsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurid neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino lAegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvtn ki 1 no oietų.

Paskolos suteikiama 
j vien^. dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT 
CORPORATION

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

-----o-----

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000 ♦

Jus atmokate mažomis mėnesinėj- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

Business Chances 
_______ Pardavimui Bizniai __

RESTORANAS ant pardavimo; 
geras biznis, priešais strytkarių li
nijos. Ilgas lysas, pigi renda; už 
pirmą pasiūlymą. Savininkas pasi
traukia iš biznio. 2559 W. 39 St. Tei, 
Virginia 1691.

PARSIDUODA nebrangiai groser- 
nė ir delicatessen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 3631 So. Union 
Avė. Boulevard 4182.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir giosernė, geras biznis. 
Mainysiu ant mažo namo ar loto. 
Tel. Roosevelt 4738.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė adresu 1748 S. Halsted St., lietu
vių apielinkėj. Savininkas pasitrau
kia iš biznio.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

VIŠTŲ FARMOS
Į iki 5 akrų. Mažas jmokėjimas. 

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

Rašykite
R. WITTL,

32 Kervvood St., 
Palatine, III.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė. 
-------o—_

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2281 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

WISCONSINO FARMA
385 akrai prie Fox upės, 20 myliu 

nuo Milvvaukee. žemė augšta ir 
derlinga. 350 akrų išdirbtos žemės. 
Gyvenamieji namai ispaniško sty- 
liaus ant kalnelio prie pat upes. 
Triobos ir barnes moderniškos, 
įrengtos su James įtaisais. Didelis 
sodnas. Turi užtektinai galvijų, 
arklių, kiaulių, vištų ir ančių. Nau
jos mašinos.

MYBON II. BETRICK,
Room 916, 140 S. Dearborn St., 

TeL Central 5013
----- o-----

Naujos Plunksnos
Visokios rūšies 

Ką tik atšviežintos su garu. 
Gryni pūkai.

Geros plunksnos. / 
Mes pristatom. Ateikite ir 

pamatykite jas.
Mes kalbame angliškai.

THE R.H.ARMBRUSTER MFG.Co.
480 S. 4th St., Springfield, 111.^

Miscellaneous
_____________ Įvairus_____________

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
telius ir taisome senus. Vilnonius 
ęijos dėl nėrinių ir vilnonės materi- 
Jos dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale

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

-------O-l.—

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARM ERIŲ DOMEI

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

Taigi turiu farmą 150 akrų, geri 
budinkai. sodnas, gera žemė — par
duodu už $2,700. Daryi turiu parda
vimui dideli dvarą 320 akrų žemės, 
gerais padargais, gyvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13.000. 
Pirkimo ūkių, mainvm”’ 
kionis informacijoms visuomet kreip
kitės i mane. greitas ir teisingas 
patarnavimas visiems.

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

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

DRESIŲ DEZAININIMAS
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didele algą. Išmof- \ 
kitę dezaininti ir pasiūti \ 
gražius drabužius i r ' 
skrybėles dėl savęs, ar <' 
dėl užsiėmimo. Musų as-J^įh 
meniškas lavinimas grei- / 

tai priruošia jus tai 
tai i trumpą laiką, 

s šykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE 

190 N. State St., 
Randolph 2718

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

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751

Furniture & Pianos

675 DOLERIAI imokėta dalis ant 
2% lotų nrie pat labai gražaus eže
ro, netoli Chicagos. Mainvsiu ant 
gero automobiliaus, Tel. Roosevelt 
8450.

vie- 
Ra-

DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH
2 Arnotų kandžių neliečiamas seklyčios 

sotus $55.00.
7 Arnotų rleAuto valgomojo kambariu se

tas $57.00.
5 Arnotų ąžuolinis Dinetto setas $17.50.
5 Arnotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreserie, skrynia, sprlngsai. matra- 
sas — $69.00.

Kaurai 9x12 $23.50.
AtsiAaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 West Lako St.

GRAŽUS 4 KAMBARIŲ 
FLATAI 

$20 iki $25 
MAUDYNĖS — ELEKTRA 

Gera transportacija 
Agentas 1823 S. Halsted St., 

arba šaukite 
ROOSEVELT 8229

CLASSIFIED ADS.
J

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghta — iAradimai vi
sokios ruAies.B. BELECKO WICZ

2300 W. Chicago Avė.
Brunswlck 7187

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PA1NTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

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

Radios
RADIOS Už PUSĘ KAINOS
Majestic, 8 ^tubų, Dynamic, gra

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

Steinite, 8 tūbų. Dynamic Speake- 
ris, gražus Cabinetas, vertes $150, 
už $6§.00, su tūbomis su viskuo.

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

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

Galite pirkti ir ant lengvų išmo
kėjimų.

REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

Agentas ant vietos.

QUINN BROS
Tel. Mansfield 7317

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafrvette 0455

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
esu 29 metų amžiaus. Vaikinas 
turėtų būti nesenesnis 30 metų, ne- 
pijokas ir ne tinginys. Rašykite 
Box 1174, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė

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

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

Atsišaukite tarp 3 ir 8 vai. vak.
REIKALINGA pirmarankis duon

kepis mokantis baltą ir juodą duo
ną kepti. Girtuokliai teneątsišaukia, 
925 — 8th St. Waukegan, III.

REIKALINGAS oneratorius km- 
taniųjų paveikslų teatrui. Saukite 
Tel. Grovehill 1965.

Iš PRIEŽASTĮl-S kad dėlei ligos 
turiu apleisti miestą, parsiduoda la
bai pigiai kampas 1031 West 69 St., 
dviejų augštų mūrinis namas, garu 
šildomas. Delictiiesscn.

Kaina $16,000.


