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Klerikalų Ūkininkų Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky oi

(Tęsinys)
ROKIŠKIS, sausio 22. [“L. 

Aidas”]. — Kaltinamieji esą 
įvairiais atvejais ir budais pa- 
grol>ę ir pasisavinę labai daug 
banko turto. Esą klastoję ban
ko balansus, parodydami tuo 
budu vietoje iš tikro buvusių 
didelių nuostolių visai nebūtą 
pelną.
Draugiškų vekselių kombina

cijos
buvo griebtasi 1928 in. gegu
žės m. 6 d. Tada pral. Laba
nauskas, Mačiulis ir Ant. Tri
makas visuotiname banko na
rių susirinkime, esą, pasinau
dodami banko narių neišmany
mu ir nesupratimu, raginę juos 
pasirašyti ir išduoti vadinamus 
draugiškus vekselius bankui 
palaikyti. Žinodami, girdi, kad 
bankas tada turėjęs jau apie 
600,(MIC litų nuostolių, jie ban
ko nariams sakę, kad banko 
padėtis nesanti bloga. Tuo bu
du jiems pavykę prikalbėti na
rius nutarti 'banko nelikviduo
ti, bet kiekvienam nariui, ku
ris tik turi įnešęs pajų, sulig 
skirto jam kredito pasirašyti 
.proporcionaliai nuo 500 iki 5,- 
000 litų draugišką vekseli ir 
skaityti tuos vekselius indelio 
pavidalu. Tokių draugiškų 
sėlių pavykę išgauti iš 
žmonių iš viso 144,000 litų 
droš sumos.

Visus tuos draugiškus
sėlius bankas realizavęs kituo
se bankuose ir firmose už pre
kes ir skolas. Tačiau jų neiš
pirkęs, nors tie vekseliai ir bu
vę bankui duoti tik ta Sąlyga, 
kad bankas pats išpirks. Da
liai’ draugiškų vekselių davėjai 
priversti esą palys išpirkinėti 
savo vekselius...

10-

nuo 
pa-

| operacijos bendrovių s-gos 
i kiškio skyriaus vedėjas;

Kmkis įstojęs banko 
nyibon 1927 m. V. 28 d. ir 
VIII. 1 d. tais pat metais
skirtas vėliau sudeginto banko 
sandėlio užvaizdas.

į Braziliją pailgęs Rimša 
yra buvęs nuo 1924 m. XI. 15 
d. iki 1928 m. IV. 16 d. ban
ko direktorius ir nuo 1925 m. 
II. 6 d. iki pat pabėgimo už
sienin dar ir banko valdybos 
narys.

Teisiamieji yra kaltinami: 
'pral. Labanauskas, Mačiulis, 
Repšys ir Ple vokas, 
draudžiamos prekybos 
privedę banką prie 
tai yra pagal baudž. 
str. 2 d. 1 p.;

.Mačiulis, Raupys,
gas, Repšys, Lcsevičius ir Ple- 
vokas — kad pasisavinę dau
gely įvairių atvejų banko pi
nigus, vekselius ir prekes, t.

stat. 51,578 
žiūrint kaip 
to, taikomas 
1). stat. 51,

kad 
keliu 

bankroto, 
stat. 579

Zingber-

kur; Raupiui, be 
vienu atveju dar
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[Atlantic and Pacific Photo]

New York. — Policmonai velka vieną komunistų agitatorių, kuris tapo sužeistas, kada bandė 
pasipriešinti policijai

Komunistų riaušės 
New Yorke moterų 
rūbų siuvėjų streike

Pabėgęs traktorius už
mušė du žmonės

11.
va-

neteko

vek- 
205 

ben-

vek-

Mačiulis, Raupys, pral. 
banauskas, Zingbergas ir 
vokas — kad tyčia neteisin
gai įrašę Įvairiais atvejais į 
banko knygas ir dokumentus 
nešamas pinigų sumas, ar tai 
stengdamiesi paslėpti, esą, pa
sisavintus pinigus, ar tai vie
toje deficito parodydami nesa
ma 
gal

banko kapitalą, t. y. 
baudž. stat. 580 str. 2

(Toliaus bus)

pa- 
P.

Užsidegęs vokiečių 
garlaivis paskendo

Per riaušes užmuštas vienas 
rūbų fabrikininkas; trys as
menys skaudžiai sumušti

Praeitą pirmadienį New Yor- 
ke įvyko kautynių tarp strei
kuojančių moterų rūbų siuvė
jų, International I^adies Gar
mant Workers unijos narių, ir 

Per 
su-

Jei sovietų “rojuj” 
bloga, tai Amerikoj 
nepalygini blogiau

Kaltinamieji yra huvę: 
pral. Labanauskas — visą ban
ko gyvavimo laiką banko ta
rybos pirmininkas;

Mačiulis — nuo pat pradžios 
iki 1928 m. V. 6 d. banko val
dybos pirmininkas;

Repšys — banko valdybos 
(pirmininkas nuo 1928 m. V.

laiką iki išrenkant pirminin
ku yra buvęs banko tarybos 
narys; %

Raupys — nuo 1925 m. IV.
20 d. iki 1928 m. VIII 1 <1. 
banko buhalteris; nuo 1927 m.
IV 1 d. jis kartu yra buvęs 
ir Rokiškio ūkininkų draugi
jos buhalteris;

Zingbergas — nuo 
IV. 1 d. iki 1928 m. 
šalia Raupio banko

1927 m.
V. 10 d.
Ibuhalte-

NEW YORKAS, vas. 11.— 
Šiandie savo prieplaukoj Hud- 
sono upėj žlugo pasažierinis 
vokiečių garlaivis Muenchen. 
Laivas ką lik buvo atplaukęs 
iš Bremeno. Visiems pasažie- 
riams vos išlipus laukan, gar
laivy įvyko keletas sprogimų 
patalpoj, kur buvo sukrautas 
šelakas. Kilo didelis gaisras, 
kurio, nežiūrint visų pastan
gų, nepavyko užgesinti ir gar
laivis, sprogimų stipriai suA 
draskytas, netrukus paskendo.

Gaisrą gesinant keli ugnia
gesiai buvo sužaloti. Sužaloti 
buvo taipjau keli laivo įgulos 
žmonės, o vieno jų pasigenda
ma ir manoma, kad jis žuvo 
kartu su laivu.

streiklaužių komunistų, 
tas riaušes buvo mirtinai 
žalotas vienas nelinijinės siu
vyklos savininkas, Jacotb Ro- 
thenberg, kuris netrukus po to 
mirė. Chicagos žydų dienraščio 
Forverts korespondentas apie 
tas riaušes telegrafuoja taip:

“Šiandie [vasario 10 d.] ko
munistų bandos chuliganiškai 
puolė dideles ir stiprias strei
kuojančių dresmeikerių pikie- 
tininką * eiles. Komunistų “did
vyriai” savo žygiais sukėlė aš
trias riaušes, per kurias buvo 
mirtinai sužalotas Jacob Ro- 
thenberg, moterų rūbų fabri
kui ink as, 45 metų amžiaus. Pa
vakarį jis nuo žaizdų mirė. 
Del tos žmogžudybėš yra kal
tinamas Irvving Aškenas, šofe
ris, kuris tapo suimtas. Sako, 
kad Aškenas esąs komunistas.

“Ligi komunistai nesukėlė 
riauišlių, įvyko didelė pikieto 
demonstracija, kurioj dalyvavo 
tūkstančiai streikuojančių dres
meikerių.”

23 asmenys areštuoti

HOUSTON, Tex., vas. 
— Darbininkas McCarthy 
žiuodanias traktorių, 
pusiausvyros, nukrito po ma
šina ir buvo sutriuškintas. Vie
nas pašalietis, Gateiwood, šo
ko ant traktorio ir bandė jį 
sustabdyti, bet taip pat pate
ko po juo ir buvo sumaltas.

Niekieno nevaldomas, trak- 
toris ėjo dar apie varsną, dau
žydamas kely automobilius, kol 
pagaliau buvo pagautas.

Maskvos spauda skelbia apie 
baisų nedarbą ir kruvinas 
darbininkų kovas Jungtinė
se Valstybėse

Du prigėrė automobiliui 
nukritus nuo pervazo

RICHW00D, W. V., vas. 11.
— Kelianties per Gauley upę, 
netoli nuo čia, nuo pervazo nu
krito j vandenį vienas auto
mobilis, kuriame sėdėjo moky
toja Miss Lambert, 22 metų, 
ir Cecil Dilly, 17 melų am
žiaus. Abudu prigėrė.

Bedarbių neramumai 
Clevelande; 22 asme

nys sužeisti
—r——------- —

CLEVELAND, Ohio, vas. 11
— Daugiau kaip tūkstantis 
[United Press sako apie 3,(MM>] 
bedarbių, vyrų ir moterų, šian
die puolė miesto rotušę, reika
laudami darbo ir užmokesnio 
už darbų.

Tarp bedarbių ir dviejų 
šimtų policininkų įvyko kauty
nės, per kurias dvidešimt be
darbių ir du policininkai buvo 
sužaloti. Keletas asmenų buvo 
areštuoti, kaltinami dėl riau
šių kurstymo.

Bedarbių minia buvo išsklai
dyta, kai policijai į pagalbą 
buvo pašaukti gaisrininkai su 
švirrkštais.

Komunistas bandęs 
nužudyt Estų prezi

dentą Varšuvoje
VARŠUVA, vas. 11. — Jau

nas komunistas vakar bandė 
nužudyti atvykusį į Varšuvą 
Estijos prezidentą Oskarą 
Strandmaną.

Kai Strandmanas grižo iš 
Varšuvos universiteto, kur jam 
buvo suteiktas garbės dokto
ratas, jaunas komunistas šoko 
prie jo automobilio. Estų pre
zidentą lydėjusi policija grei
tai puoliką pagavo ir rado, 
kad jis buvo apsiginklavęs re
volveriu.

Nusižudė žymus vokie
čių socialdemokra

tas Levi

Lietuvos vardas mi 
nimas Pietų Afri

kos parlamente
Iškeltas ryšy su proponuoja- 

mu imigracijos iš Europos 
kraštų suvaržymo įstatymu

ns;
Ple vokas — nuo

VI. 1 d. iki tų pat metų spa
lių mėn. banko direktorius;

Ant. Trimakas — banko di
rektorius nuo 1928 m. IV. 26 
d. iki tų pat metų VI. 1 d.;

lAsevičius — buvęs Liet, ko-

1928 m.
Hindenburg šaukia 
tieson fašistų vadą 

už šmeižtus

kO R H S-
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros 
vidutiniai ir stipresni 
pietą vakaru vėjai.

Vakar temperatūra 
tarp 260 ir 450 E.

šiandie saulė teka 6:52, lei
džiasi 5:18. Mėnuo leidžiasi 
6:35 ryto.

atmaina;
pietų ir

Įvairavo

BERLYNAS, vas. 11.—Res
publikos prezidento Uinden- 
burgo prašomas, reichstagas 
nuėmė nuo atstovo Josepho 
Goebbelso parlamentinę nelie
čiamybę, taip kad prezidentas 
galėtų traukti jį teismo atsa
komybėn už šmeižimus.

Antisemitų fašistų laikraštis 
Angriff, kurio Godbbels yra 
redaktorius, kaltino preziden
tą Hindenburgą, kad jis klau
sąs savo žydiškų patarėjų Įsa
kymų ir todėl neleidęs paskelb
ti plebiscito Youngo reparaci
jų planu.

Amerikos spaudos agentūrų 
pranešimais streikuojančių droš 
meikerių demonstracijoj, kurią 
komunistai puolė, dalyvavo 15 
tūkstančių vyrų ir moterų. Per 
riaušes, be mirtinai sužaloto 
faforikininko Rothenbcrgo, bu
vo dar kiti trys asmens skau
džiai sumušti. Dvidešimt trys 
asmenys buvo areštuoti.

Francuzų komunistų 
vadas sužeistas 

riaušėse
vas.HEL/FORT„ Francija, 

11. — Komunistų riaušėse ir 
kautynėse su policija čia buvo 
apie dvidešimt asmenų sužalo
ti, jų tarpe komunistų 
ir deputatas Gachin.

vadas

u
EDISONAS — 83 METŲ.

FORT MYERS, Fla., vas. 11. 
— Garsus išradėjas Thomas 
Aiva Edisonas, kuris čia ato
stogauja, šiandie švenčia 83 
metų gimimo sukaktuves.

ATLANTA, Ga., vas.
Mrst Reggie, French savo na
muos nušovė čia Jchną Gur
maną, geležinkelio tarnautoją. 
Moteriškė sako, kad Gorman 
atvykęs i jos namus i.r grūmo
jęs nušauti ją, paskui pats nu
sižudyti. Ji šovus, savo gyvy
bę gelbėdama.

JOHANNESBURGAS, Pietą 
Afrika, vas. 11. — Pietą Afri
kos Sąjungas vidaus reikalą 
ministeris Dr. Malan vakar pa
siūlė seimui imigracijos kvotą 
įstatymo projektą, kuriuo no
rima suvaržyti imigraciją iš 
pietą ir rytą Europos kraštą.

Žydai dėl to pakėlė protes
to audrą, sakydami, kad tai 
esąs antisemitiškas, vadinas, 
atkreiptas prieš žydus, Įstaty
mas.

Dr. Malan stengėsi žydus 
nuraminti, sakydamas, kad taip 
nesą. Kaip pavyzdį, jis nurodė 
į tai, kad, girdi, imigrantų iš 
Lietuvos- — projektuojamas 
kvotą įstatymas taikomas ir 
Lietuvai — ne-žydą esą ma
žiau kaip 3 nuoš.

Kadangi visose partijose' žy
dą yra didelis balsuotoją skai
čius, tai vargiai įstatymas bus 
pravestas.

MASKVA, vas. 11. — So
vietų spauda diena iš dienos 
rašo [prigaudinėja badmiriau- 
jančius bolševikiško ' “rojaus” 
gyventojus], busią Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse kiekvie
nas penktas darbininkas esąs 
bedarbis, Vokietijoj — kiek
vienas ketvirtas, Lenkijoj — 
kiekvienas trečias darbininkas 
esąs be darbo, be to dar mi
lijonai kitų darbininkų tik da
lį laiko tedirbą.

Taip pat kasdien bolševikų 
laikraščiai praneša žinių apie 
streikus ir kruvinus darbinin
kų susirėmimus su -policija 
Amerikoje ir Vokietijoje, to
mis žiniomis stengdamies Įti
kinti rusų žmones, jogei revo
liucinis bruzdėjimas kasdien 
auga —f nežiūrint, kad komu
nistą partija 
stybėse yra 
piška.

Tuo tarpu 
ninkai 
kur gauti sėklų, gyvulių ir pa
dargų “kolchozams” (kolekty- 
viams ūkiams), kurių jau dau
gybė pristeigta. Jiems reikia 
gausos sėklų pavasarį, 'bet iki 
vasario 1 dienos buvo surink
ta vos 24 nuoš. 
linga surinkti, 
čius krašte kas 
-Šiemet sovietą 
77 nuoš. avią ir 
lią, palyginant 
metais.

Jungtinėse Val- 
visai

sovietų 
susirūpinę

mikrosko-

ckonomi- 
klaūsimu,

to, kas reika- 
Gyvulių skai- 
metai mažėja. 
Rusija beturi 
72 nuoš. kiau

šu praeitais

Ragina Franciją nu
traukti santykius 

su Rusija
PARYŽIUS, vas. 11. — At

stovas Jean Ybarnegaray šian
die pasiūlė parlamente, kad 
Francija (nutrauktų diplomati
nius santykius su sovietų Ru
sija.
‘ Ybarnegaray atstovauja frak
cijai, kuri sako, kad komunis
tų dalbai Franci joje tapę ne
bepakenčiami. Ji taipjau ma
no, kad slaptingas rusų balta
gvardiečių vado, gen. Kutepo- 
vo, pražuvimas Paryžiuje bu
vęs Maskvos darbas.

Trjšs pavargėliai žuvo 
prieglaudos gaisre

BROCKTON, Mass., vas. 11.
— Gaisre, kuris anksti šį ry
tą siautė miesto pavargėlių i- 
mtaigoj, trys įnamiai sudegė, 
o du kiti pavojingai apdegė. 
Prieglaudoj buvo viso 8(1 pa
vargėlių.

SPRINGFIELD, 111., vas. 11.
— Valstijos bankų auditorio 
įsakymu tapo uždarytas Filmore 
Montgomery kauntėj, State 
Savings bankas, turėjęs $25,- 
000 pagrindinio kapitalo ir 
$170,000 depozitų.

BERLYNAS, vas. 11. — Va
kar nusižudė vienas žymiau
sių Vokietijos socialistų dar
buotojų, reichstago atstovas 
Paul Levi, 47 metų amžiaus. 
Jis sirgo plaučių uždegimu ir, 
matyt, klejodamas iššoko pro 
langą iš penkto aukšto ir už
simušė.

Levi, kartu su Bosą Luxem- 
burg ir Karlu Liebknechtu, 
buvo Vokiečių komunistų par
tijos steigėjas ir jos vadas. 
Vėliau, tačiau, jis nebegalėjo 
pakęsti komiuterno diktatūros, 
šlykščių komunistų intrygų ir 
provokacijų, metė komunistus 
ir grįžo atgal į socialdemokra
tų partiją darbuotis. Levi bu
vo žymus kalbėtojas ir labai 
apsišvietęs žmogus.

Juros konferencija su
tarė apribot submarinų 

vartojimą
LONDONAS, vas. 11.—Val

stybės sekretorius Stimson, .L 
V. delegacijos galva, šiandie 
Amerikos spaudos atstovams 
pranešė, kad penkių valstybių 
juros konferencija* galutinai 
įsu tarus suvaržyti submarinų 
vartojimą prieš prekybinius lai
vus. Siibmarinams esą taiko
mos tos pačios taisykles, kaip 
ir paviršiaus karo laivams.

Vokiečiai išrado saugų 
lakioti aeroplaną

BERLYNAS, vasario 11. — 
Tempelhofero aerodrome va
kar, akivaizdoje didelio aero
nautikos ekspertų ir laikrašti
ninkų būrio, buvo demonstruo
jamas aeroplanas, kuris nega
li nei apvirsti, nei uodega že
myn kristi žemėn.

Stambųs Austrų indus- 
trialistai suimti dėl 
mokesnių sukimo

Teismas užgynė baltai 
merginai tekėti už 

filipiniečio

PINIGAI 
LIETUVON

MISTELBAICHAS, Austrija, 
vas. 11. — Čia tapo areštuoti 
šeši žymiausi industrialistai ir 
vienas žymus advokatas, kal
tinami dėl konspiracijos su mo
kesnių kontrolierium, majoru 
Feliksu Foitliu, nusukti savo 
mokesnius valstybei. Sako, 
jų suktybės siekią šimtus 
stančių dolerių.

kad 
tuk-

137 asmens užmušti, 
sužaloti busui apvirtus

BELGRADAS, J ugoslavija, 
vas. 11. — Vieškely tarp Lai- 
bacho ir Gross Soelando auto
busui nusiritus į 
apvirtus, septyni 
užmušti, o apie 
tų sužaloti.

gilų griovį ir 
asmens buvo 
dvidešimt ki-

vas.
teisė-
mer-

LOS ANGELES, Cal., 
11. — Aukštesnio teismo 
jas Dorąn užgynė baltai 
ginai, Miss Ru'by Robinson, 22 
metų amžiaus, tekėti už fili
piniečio Tony V. Moreno, 24 
metų amž., su kuriuo ji buvo 
susižadėjus.

Užgynimas pamatuojamas tuo, 
kad filipiniečiai esą mongolų 
rasės, o Kalifornijos įstatymai 
neleidžią tuoktis 'baltiems su' 
mongolais.

LISABONAS, Portugalija, 
vas. 11. — Algarve ir apiclin- 
kėje šiandie buvo jaustas stip
rus žemes drebėjimas. Keletas 
namų sugriuvo, bet žmonių, re- 

Igis, niekas nenukentėjo.

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, UI
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vjmatofoi, kuri* daug yra pasi
darbavęs žmonijos ir musų tau
tos labui”. Užklausiau, kas tas 
per vienas tėvynainis. Gaunu 
atsakymą, kad tai Racine vei-

frieš kiek laiko musų geri 
patriotai, o ypač vienas karštas 
tautos šulas pradėjo ieškoti 
gandro, kuris per klaidų tai vie
nam, tai kitam atneša “gastin-

Newark, N. J.
Iškilmingas 12-k-os metų sukak

tuvių Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas.

Paminėjimas j vyks sekmadie
nyje, vasario (Feb.) 16-tą, šv. 
Jurgio Draugijos svetainėj, 180- 
2 New York Avė. Pradžia 3-čią 
vai po pietų.

Programe dalyvaus šv. Ceci-. 
lijos choras ii' keletas solistų, 
duetų ir kvartetų.* Kalbėtojai 
bus: Lietuvos miniseris B. K. 
Balutis iš Washington, D. C.A 
kun. Cibelis iš Yonker, N. Y., 
vietinis kleb. kun. I. Kelmelis, 
p. Viktorija Vencienė (Dr. Ven- 
ciaus' žmona iš Brooklyn, &.• 
Y.,. Taipgi dalyvaus ir kalbės 
Newarko miesto majoras J. 
Congleton ir komisijonieriai 
(Commissioners) John F. Mur- 
ray, Wm. J. Brennan ir John 
Howe. Bus ir kitokių pramogų. 
Įžanga veltui.

Programui pasibaigus yrą 
rengiama vakarienė pagerbimui 
Lietuvos ministerio B. K. Ba
lučio Elk’s Home, 1048 Broad 
St. Pradžia 7 vai. vakare, šo
kiai prieš ir po vakarienės. Ti- 
kietus galima gauti pas visus 
komisijos narius. Užkviečia Ko
mitetas.

Detroit, Mieli.
Draugiška vakarienė. — Darbai 

gerėja

latttenė, Slavinskienė, popai La
pinskai, Venclovai, p-lė M. Gri- 
kočiutė iš Sagingwfc ir kiti, 
kurių pavardžių ueaUimenu. 
Tai buvo labai gražus naujie- 
niečių būrelis.

Vakarą leidome * gana links
mai, P-ni Slavinskienė sudaina
vo kelias senoviškas linksmas 
daineles. Visiems tatai labai pa
tiko. O paskui pradėjo^ ruoš
kis prie vakarienės. Vakarienė 
t;«.i iš tiesų buvo šąuiū. 
jo. iš lietuviškų bulvinių dešrų, 
kugelio ir Įvairios rųšies mėsos. 
Besilinksmindami nei nepasjju- 
tome, kaip atėjo antra valanda 
nakties. Noromis nenoromis rei
kėjo skirstytis. 

♦ * ♦

Po truputį darbai pradeda ge
rėti. Pąs Fordą nuo vasario 2 
d. pradėjo dirbti-90,000 darbi
ninkų. Per sausio mėnesį auto
mobilių ir trokų Fordas padarė 
98,529. šį mėnesį žadą padaryti 
po 7,000 per dieną. Tad atrodo, 
kąd per tūlą laiką bus darbo. 
Tik visa bėda, kad kitos auto
mobilių išdirbystės gana pras
tai dirba, todėl bedarbių skai
čius pasilieka pusėtinai aukštas.

♦ ♦ «
Pas mus Įvyksta. įvairus pa

dengimai. Tuo ypač pasižymi 
Susivienijimo 352 kuopa. I? jai 
tatai gana sekąs*. Jaunuoliai ir, 
gi nesnąudžia. Nariai labai ge
rai sugyvena. Smagų net susu 
rinkimus lankyti.

J. P. SunkoraitU.

Vasario 1 d. sumaniau ap
lankyti savo senus pažįstamus 
ponus Šiumantus. Jie pranešė, 
kad turi surengę draugišką va
karienę, ir būtinai prašė, kad 
ir aš pasilikčiau nors porai va
landų. Mielai sutikau praleisti 
vakarą su savo senais draugais 
ir pažįstamais. Neužilgo pradė
jo ir svečiai rinktis. Ir gąbma 
sakyti, visi naujieniečiai. Atvy
ko ponios S. Kudirkienė, Tede-

Kenosha, Wis.
“Dideliam” veikėjui fondas, —t 

SLA. 10 Apskričio suvažiavi
mas. —r čebatų meistras. —• 
Vaikas panašus j tėvą. — 
Naujas biznierius, — Nesąmo- 

' • nes rašo. —Kontęstantai.
' ———yry-rr ) .

Sausio 23 d. Vokiečių Svetai
nėj prieina prie manęs vienas 
pilietis ir sako: ‘‘Broli, kiek duo
si? Aš renku aukas geram te-

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI 
Statom naujus ir taisom senus namu?, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatome <68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų. * i t-• ‘

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

*xrbii Dcisciukitc

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTĖLĮ ARGENTINOS 
LIETtJVlV LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaitė, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinį stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos. •
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų. v
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbu®.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos”
San Martin 661

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

kėjąą K. Nenorėdamas nu- 
skišmisti*tą veikėją, ir aš da
viau visą dąšimtuką. Tačiau už* 
klausiau, ką. mano jam nupirkti, 

i—automobilių, ar ką? Atsako, 
kad pirksią auksinę plunksną. 
Tuo mudviejų pasikalbėjimas ir 
užsibaigė.

Tai tau ir veikėjas, šešių do
lerių vertės dovanai reikia au
kas rinkti dviejuose, miestuose. 
Labai jau smulkus dalykas. 
Antru koks veikėjas, to
kia įr dovana.

♦ ♦ «
Sausio 26 d. teko bu4i Rąęine 

mieste, kur įvyko Susivienijimo 
10 Apskričio suvažiavimas. Man 
atrodė .keista, kad kai kurie ge
ri tėvynainiai elgiasi labai nėr 
vykusiai. Pavyzdžiui, buvo pa
siūlyta, kad Apskritis prisidėtų 
prie įvykstančio Susivienijimo 
Seimo ir paskirtų iš iždo nors 
$10 padengimui lėšų delegatų iš 
tolimesnių kolonijų. Balsai pa
sidalino lygiai. Apskričio pir
mininkas pasipriešino ir suma
nymas nupuolė. Well, tai dide
lės garbės pirmininkui nedaro. 
Jis tik padeda bolševikams Su
sivienijimą traukti į Maskvą. O 
juk geras tautietis'.

Tapo išrinkta nauja Apskri
čio valdyba. Visi geri žmonės.

* 
į ■ . •

Sausio 31 d. Kenosha Circuit 
teisme. įvlko ponios Nąkrošie- 
nes bylos nagrinėjimas. Ji buvo 
patraukusi į teismą p. Trąvan- 
ty, reikalaudama iš jo $10,000 
už jos vyro užmušimą. Dalykas 
buvo toks. Dar 1925 m. p. Tra- 
vanty savo automobiliu išsivežė 
p. Nakrošą ir jo du vaikučiu 
pasivažinėti. Vienoj vietoj Na- 
krošas paprašė sustabdyti auta, 
ką Travanty ir i padarė. Išlipęs 
iš auto, Nekrošas ėjo pro jo už
pakalį. Tuo tąrpu Travanty, 
nįeko blogo nemanydamas, pra
dėjo važiuoti atbulas. Nekrošas 
tapo pertrenktas ant žemės ir 
Už dienos mirė. v Į

Bylą pralaimėjo p-ni' Nakro- 
, šiene, kądąngi pervėlai padavė 
skundą. Jeigu butų laiku atsi
kreipusį į gerą advokatą, tai gal 
šį tą ir butų laimėjusi.

♦ « *
Pas mus Kenoshoj randasi 

vieną dirbtuvė, kurioj yra keli 
lietuviai bosai (perdetiniai). Na, 
dirbtuvė kaip dirbtuvė, — vis
kas’ gerai. Nieko blogo nėra 
dirbti už bosą, jeigu tave kas į 
tą Vietą paskiria. Bet štai vie
nas geras tėvynainis sumanė 
pats save Į bosus pasikelti. Mat, 
jis palaikė gerus santykius su 
bosu, kuris paskirdavo jį mo
kytį naujus darbininkus darbo. 
Tas boso draugas tiek įsigyve
no, kad su juo turėjo skaitytis 
naujai priimami darbininkai, 
nes jis viską galėdavo pafik- 
sinti. Toj dirbtuvėj jis’ pradėjo 
net sau batus “taisytis”. B,et su
žinojo apie tai tikras bosas ir 
dabar liętuviškas samozvancas 
“taiso” batus namie.

r-......................... .. '■ ............... ...............................

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

čiaus”— sųpų ąr dukterį. Par
neša tai parneša — tame juk 
nieko nepaprasto nėra. Toks 
jau gandro darbas: jeigu jis ne- 
sidarbuotų, tai musų tauta pra
nyktų. O to juk niekas nepa
geidauja. Karštas musų tautie
tis irgi pajuto gandrą, kuris 
pradėjo suktis apie jo namus. 
Teko ir daktarą pasišaukti (jo 
vardą neminėsiu, — tai nesvar
bu). Kai daktaras rengėsi eiti 
įž namų, mu»ij grer-siHis. pat i-i o- 
tas pribėgo prie, jo ir klausia: 
“Kaip manai, ar šis sūnūs pa
našus į mane?” Į kvailą klau
simą daktaras atsakė, kad sū
nūs labai jau esąs panašus. Pat
riotas baisiai nudžiugo ir liepė 
patarnautojai pakrikštyti kūdi
kį. Toji prašymą, žinoma, iš
pildė. Ant rytojaus laimingas 
tėvas nubėga pas> lietuvių kuni
gą, bet jo beranda. Tąsyk jis 
nuvyksta pas slavų kunigą, ku
ris apsiima kūdikį pakrikštyti. 
Vėliau tautietis pasvarsto ir pa
kaušį pakrapšto, — gal, ko ge
ra, tie krikštai nieko nereiškia? 
Tad sumano dar trečią, kartą 
pakrikštyti pas lietuvių kunigą. 
Ir vėl krikštija. <šį kartą lietu
vių kunigas. Vadinasi, tautos 
labui musų patriotas savo sūnų 
net tris kartus krikštijo. Tai 
matote kokių smarkių vyrų mes 
turime, h* jie kartais mėgsta 
pasididžiuoti tuo, kad esą lais
vų /pažvalgų žmonės!

I >i« *

Kartą eipu vakare gatve ir 
girdžiu lietuvišką polką. Susto
jau ir! klausaus. Groja tikrai 
lietuviškai. Įeinu į vidų. O-gi 
žiūriu, tai senas pažįstamas iš 
Racįne’o. Klausiu kaip ir kas. 
Jis užfundina man alaus' ir pa
pasakoja, kad persikėlęs gy
venti į Kenoshijį Aš . įrgi tuo 
pačiu atsilyginu. Klausiu, kaip 
jam patinka musų slaunas mies
tas. Atsako, kad labai geraį. 
Bet kur tau ir nepatiks, neg biz
niui išsirinko puikią vietą. Bū
tent, 4626—8th Avė. Tai lietu
vių apgyventa vieta ir manau, 
kad racinietis' A. Andruškevi- 
čius nesigailės persikėlęs pas 
mus. / '

* * *

Mano, vienas geras drangas 
padavė “Sandarą” iš sausio 17 
d. Ten kažkoks Ąm. Pilietis ir 
Lietuvis kad jau duoda vėjo ko
kiam ten Lietuviui, kuris nieko 
bendra s'u manim neturi. Lie
tuvių' patarlė'sako, kad su dur
nių du turgu, o su pliku nėra 
ko peštis. Tai, žinoma, tiesa. 
Ir aš nemanau i visas nesąmo
nes atsakinėti. Bet keletą pa
stabų visgi esu priverstas pa
daryti.

Man primetama, kad aš ren
giąs kun. Mockui prakalbas'. Na. 
jeigu bučiau ir rengęs, tai kas 
čia tokio bloga? Juk L. B. 
Draugija ir dabar nutarė kun. 
Mockui surengti prakalbas. Ant
ras mano griekas tai tas, kad 
aš bandęs sutverti L. S. S. sky
rių. Kas tiesa, tai ne melas. Ir 
jeigu nepasiseku man tai pada
ryti vieną kartą., tai aš visgi 
manau, jog greičiau sutversiu

dabar atsitiko su tais Šerais? 
Pasakykite, gerbiamieji! Jūsų 
vienminčiai, karšti patriotai. 
Klaipėdos krašte pradėjo žy
dams leisti kraują. Jūsų drau
gai juk padarė per šventes ope
raciją ir Kenoshoj. Tačiau da
bar jie turės skaudžiai nuken
tėti.

Kitų visokių primetamų nesą
monių aš nejudinsiu. Paminėsiu 
iš netolimos praeities, tik vieną 
dalyką. Būtent, vieno gero tau
tiečio pasielgimą su savo žmo
na. Dalykas toks: geras ir tei
singas tautietis sumano apsi
vesti. Tai, žinoma, labai papras
tas dalykas. Na, apsiveda. Iš 
šalies žiūrint, viskas atrodo ge
rai. Gražiai sugyvena. Kuriam 
laikui praėjus tautietis nusiper
ka namą, žmona kolektuoja 
rendas. Dar kiek laiko praėjo 
ir musų tautietis pradėjo šnai
ruoti į savo žmoną. Ir be jo
kios' priežasties. Kilo šeimyniš
ki vaidai. Ir jeigu ne tas socia
listas, tai moteris su kūdikiu 
butų buvusi nuskriausta. Paaiš
kėjo, kad tas teisingasis tau
tietis' namus pirko ne ant savo, 
bet ant brolio vardo. Supran
tamas daiktas, tai daro tuo tiks
lu, kad žmona negalėtų pri
kibti. Bet įsimaišė socialistas' 
ir visas skymas nuėjo niekais. 
Nepasisekė žmoną nuskriausti.

Well, iš to viso pasakojimo 
galima padaryti tokią išvadą: 
geras tautietis ne visuomet yra 
geras ir teisingas žmogus.

>1? Hc >;<

Kiek teko patirti. J. Martin 
dalyvauja “Naujienų” konteste 
ir tikisi laimėti Nash automobi
lių. Valio, Martin! Bet tuo pa
čiu laiku turiu primitin, kad 
konteste dalyvauja ir p-ni Kas- 
parienė, kuri taip pat turi akį 
ant Nash automobiliaus. Well, 
palinkėsime pasisekimo abiem. 
Kenoshoj dirva plati, tad darbo 
pakaks. Beje, teko nugirsti, 
kad dabar J. Martin tiems, ku
rie užsirašo ' “Naujienas” vi
siems metams, duoda gražią 
knygą “Barborą Ubriką”. Neži
nau, kaip ilgai jis tai darys. 
Gal laike viso kontesto. Apie tai 
patirkite iš jo paties. Adres'as: 
4604—7h Avė.

—Kenoshos Pilietis.

AR NORITE LAIMĖTI
. < • ' tDOVANAS?
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Dabar yra auksinė proga kiekvienam lietuviui vyrui ir 
moteriai laimėti sau patinkamas dovanas. “Naujienos” 
kiekvienarn kontestantui pasiekusį atatinkamą laipsnį 
suteiks vieną iš čia esamų dovanų: automobilių, pianą, 
parlor setą, radiolą, phonografą, karpet-klinerį, karpetas, 
komodę, skalbimui rnuSing, elektrikinį icebaksj, deimanti
nį žiedą, branzalietue, lempą, deską, laikrodėlį, lovą ir dau

gelį kitų įvairių daiktų sulig palies kontestanto noro bei 
pasirinkimo.

Kiekvienas iš Jūsų turite daug draugų bei pažįstamų, 
kuriems galite užrašyti “Naujienas”, biznieriams galite 
parduoti skelbimų kortą arba gauti skelbimą Į biznio 
knygą. Už gautus “Naujienoms” skaitytojus ir kitą kurį 
biznį “Naujienos” teiks Jupis dovanas. Liuosu laiku nuo 
kasdieninio darbo galite laimėti dideles dovanas patys sau 
ir sykiu praplatinti “Naujienas” tarpe savo draugų bei 
pažystamų.

Taip veikdami laike šio “Naujienų” kontesto atliksite 
didelį darbą “Naujienoms”, o Jums už įdėtą triūsą “Nau
jienos” išlygins įvairiais daiktais sulig pasiekto laipsnio, 
geriau pasakius, sulig padaryto biznio “Naujienoms.”

Todelgi kviečiam i darbą visus tuos, kurie turi liuoso 
laiko ir daug gerų norų, pasidarbuoti “Naujienoms” ir sau 
laimėti dovanas.

Gyvenanti Chicagoj ar apielinkėse dėl informacijų ir įsto
jimui kontestan — galite pribūti į “Naujienas” asmeniš
kai, gyvenanti toliau nuo Chicągos išpildykite čia esamą 
blankutę ir prisiųskite į “Naujienas.”

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT., 
1739 S'o. Halsted St., 
Chicago, III.

GERE. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantu 4-mę NAUJIENŲ Konteste. Malonė-i 
kitę mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

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

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

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

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

——■ ......... .. ■

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

. .....   ' ...... ............. '.II., ..... ..į.^ M.

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo Rimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis
„ “Lietuvos Ūkininkas”

vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.
Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ukinim 

kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.
“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik S litai, TAIGI 

TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.
Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi

rengimo.
Kadangi 50 centų į Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 

keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.
Už 50 centu Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 

įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

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

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

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

Philco geriausias Radio

$119.00
Atwater Kent
$107.00

R. C. A. Radiola special sale 
Brunswick special sale

Fada Radio special sale 
Howąrd Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už puse kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesį.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už geruma visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE 

.Lietuviai Radio 
Ekspertai

3856 Archer Avė.,
prie Rockwell St.

■' Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, 1LL.

socialistų kuopą, negu jus su
darysite kuopą iš šimtaprocen
tinių patriotų. Tą kuopą jus 
jau seniai organizuojate, o nie
ko iš to neišeina.

Kai dėl to, kad karo metu 
airišiai kokiam tai lietuviui 
grūmojo per langą išmesti už 
nepirkimą bonų, tai galiu tik 
tiek pasakyti, kad man gaila jū
sų. Džiaugtis žmogaus nelaime 
kad ir patentuotiems tautie- 
čiains nepridera. Bet jau, ma
tomai, jūsų tokis amatas piudy- 
ti žmones. Juk jus visaip nie
kinote ir tuos, kurie nepirko 
Lietuvos bonų ir visokių atsta
tymo bendrovių serus. O kas

.. ........................................... .i r v...........................

ATĖJO “Kultūros” No. 12. 
Galima šauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

1930

Visos Pastangos Bus Pašvęstos Padaryt Kelionę Atmintinu Įvykiu 
Pilną Įvairumų Ir Malonumų Del Tų Kurie Joj Dalyvaus

Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą 
Trečia klesa i vieną pusę ................... $107.00
Trecia klesa į abi pusi ....................... $181.00
Turistinė trečia klesa į vieną pusę .... $123.50 
Turistinė trečia klesa į abi pusi (min.) 204.00 
Cabin klesa .............................................. 142.50

Promenados Dėsnis: Už vietas turistinė 
klesa ant Promcnade Denio nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 į Lietuvą, o į Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 į vieną pusę o 
$12.50 į abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų metą iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki l-n^| metų amžiaus $5.50 
į vieną puse. 1 ibi pusi $11.00.

U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyriui!).

/--------------—-----------------------------------------------
IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.

ii
Laivo vardas New Yorko

ESTON1A ....... Vasario 20
LITUANIA ........... Kovo 8
ESTONIA ...... / Balandžio 3
LITUANIA .... Balandžio 17

‘POLONIA ....... Gegužes 1
ESTONIA ...... : Gegužės 17
LITUANIA   Gegužes 26

Tiesiai iš
Laivo vardas Klaipėdos

ESTONIA ..... Balandžio 24
POLONIA ....... Gegužės 27
LITUANIA ....... Birželio 16
LITUANIA ....... Liepos 22
ESTONIA .... Rugpiučio 18
LITUANIA .... Rugpiučio 26
POLONIA ....... Rugsėjo 16^

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą. 

NELAUK PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
315 SO. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL. 8—10 BRIDGE ST., NEW YORK, N. Y.

UNION TRUST BLDG., PITTSEUIRGH, PA. 016 ST. JAMES ST., tfOJiTREAL. < <NADA
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Vaduokim Vilnių!
SU

MADOS

Vardas ir pavarde)

HAARLCM OIL

lęm Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri- 
te “Gold Medai 
imkite kitokių.

galiūnai—Kudirka ir Basa
navičius paliko mums tautos 
pareigas eiti ir už jos laisvę ir 
gerovę kovoti. Todėl budėkime

visi! Petį j petį surėmę, va
duokime okupuotus Lietuvos 
kraštus.

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

■

M

ĮĮ.HH . |. u, Į IU I I l>l "<i

(Tęsinys) 
mokyklų? Pas mus Amerikoje 
viešpatauja tautinė stagnacija, į 
nesutikimas ir nepasitikėjimas; Į 
Lietuvoje viešpatauja nenormali 
vidaus politiška padėtis*.

Ko būtiniausia reikia okupuo-1 va • .> a--i litinę laisvętų kraštų lietuviams? Aišku, Į 
mokyklų, galingos spaudos ir, 
patvarių organizacijų, lietuviškų | 
centrų, kuriuose lietuvystė ga
lėtų laisvai kvėpuoti ir stiprėti. 
Lenkijos vyriausybė lietuviš
koms mokykloms subsidijų ne
duoda. nors tokią privilegiją 
Lenkijos konstitucija gvaran- 
tuoja, neduoda dėlto, kad lenkai 
nori idant lietuvių vaikai eitų 
Į lenkiškas mokyklas, kad peri 
jas butų nutautinti.

Dabar kas lieka Lietuvai ir 
visai lietuvių nepriklausomai 
tautos daliai daryti ? v lenati-1 
nis būdas yra: teikti materialę 
paramą okupuotų kraštų lietu
viams, idant jie toms pašalpoms 
galėtų kiekviename kaime, steig
ti lietuviškas mokyklas ir jas 
palaikyti, kad subsidijoms parė
mus lietuvių spaudą ir organiza
cijas, žodžiu sakant visą lietu
višką judėjimą pastačius į tokį 
laipsni, kad tę gyvenantiems! 
lietuviams ištautėjimo pavojus 
butų prašalinamas.

prietelius—Rusijos caru ir 
žandarais, ne kardą vartojo, 

i kardu rankoje jis butų pats žu- 
1 vęs ir visą tautą pražudęs, ne
būtų atlikęs tiek brangaus dar
bo tautos labui kiek jis atliko, 

i Jis sakė: “Kovoje už tautos po- 
} geriausiu įrankiu 

yra spausdintas žodis, tautinis’ 
' susipratimas ir vienybe”. To- 
I kiu taktu ir tokioms metodoms 
Dr. Basanavičius su savo drau
gu Dr. V. Kudirka bendrai ko
vojo už lietuvių teises, kultūriš
kame politiškame veikime jie 
matė pergalę ir apsaugojimą 
lietuvius nuo ištautėjimo ir jie
du neklydo, jų kova tapo lai
mėta, jie išvedė tautą prie ne
priklausomybės.

Bet Lietuva dar nėra suvie
nyta, Vilnius, kuriame t.iek daug 
metų dirbo musų patriarkas 
Dr. Basanavičius ir kuriame jis 
pirmas pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės Aktą, tebėra lenkų 
okupuotas. Suvalkijos Seinai, 
kur Dr. Kudirka savo jaunas 
dienas praleido ir tautos darbą 
dirbo ir paskutinės jo gyvenimo 
valandos, taip yra lenkiško en- 
deko naguose; jei nūnai Kudir
ka butų gyvas jis visa išgale 
su prošepanais' kovotų už Su
valkiją. Bet broliai lietuviai,

- - i atminkime, jog tiedu musų tau-
Tokią užduoti Lietuva ir jos fos 

vaikai gyvenanti Amerikoje ga
li labai lengvai atlikti, mes vie
ni Amerikos lietuviai galime žy
miai okupuotų kraštų tautinius 
reikalus paremt, jei tik pas mus 
bus norų ir tautinio susiprati
mo, jei tik mes* branginsime tą 
valstybinį idealą—Vilniaus va
davimą. Dr. Kudirka kovoda
mas su galingesniu Lietuvos ne-j

Ž640
2640. Suaugusiai moterei tinkan

ti sporto suknelė. Galima siūdinti 
iš bile materijos, šilko arba vilno
nės materijos. Padabinti galima 
pritaikytu prie materijos iš kurios 
suknelė bus siuvama, šilko.

Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi 
36, 38, 40, <?42, 44, 46 ir 48 colių, 
per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo varda, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St.. Chieago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicajro, Ilk
Čia jdedu 15 centų ir prašau at- 

j austi man pavyzdi No .................
VIieros ..................... per krutinę

Lietuvių Politinio Iždo Komi
tetas Amerikoje yra pasiryžęs 

i Vilniaus vadavimo darbą dirbti, 
lietuvių sargyboje budėti ir Dr. 
Basanavičiaus ir Dr. Kudirkos 
keliais į Vilnių žengti, telkti lie
tuvių jėghs kovai su neprieteliu. 
Todėl Liet. Pol. Iždo K-tas Savo 
visuotinam nariu suvažiavime 
lapkr. 3 d. 192!) m. Hartford, 
Conn. yra pastatęs vadovauja
mu tikslu ir obalsiu Vilnių va
duoti dabar arba niekados! Tam 
dideliam darbui nustatė progra
mą, kuri vienbalsiai užgyre 
Naujosios Anglijos veikėjų kon
ferencija laikyta Hartford, 
Conn. gruodžio 1 d. 1929 m., 
bet to neužtenka, čia yra na- 
cionalis, visų lietuvių tautinis 
svarbus tikslas, ir užduotis, to
dėl mes Liet. Pol. Iždo Komite
to nariai atsišaukiame į visus 
Amerikos lietuvius ir prašome 
jumis broliai ir sesutės ateiti 
mums i pagelbą, kviečiame ju
mis i bendrą tautos darbą — 
Vilniaus Vadavimą.

Ypatingai prašome veikėjus, 
organizacijų viršaičius ir na
rius artimiausioj ateity tverti 
lietuvių kolonijose Liet. Pol. Iž
do K-to skyrius (komitetus), 
rinkti aukas, lai nesiranda nei 
vienos liet. kolonijos, kurioje 
nebūtų Liet. Pol. Iždo skyriaus! 
Lai nesiranda nei vieno lietuvio 
kuris neprisidėtų darbu ar au
komis prie Vilniaus vadavimo 
reikalų! Lai nepasitikėjimas, 
tautinė stagnacija išnyksta, vie

nybe ir susipratimas, atkakli 
kova su Lenkijos imperializmu 
lai būna, mes kovą okupuotų 
kraštų atvadavimui laimėsime, 
jei tik visi tam idealui pasi- 
švęsime! Todėl brangus Ameri
kos lietuviai: ištieskime savo 
galingą ranką musų viengen
čiams gyvenantiems Lenkijos 
okupacijoj.

Auka^ Vilniaus vadavimo rei
kalams, prašome siųsti Liet. Pol. 
Iždo K-to Iždininkui gerb. Dr. 
A. J. Zimontas, 3252 So. Hal- 
,sted St., Chieago, 111. Susiraši
nėjimo ir informacijų tikslais, 
prašome rašyti L. P. Iždo K-to

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų
“Laisvas Žodis”

“LAISVA^ ŽODIS” rašy apie dar
bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9 ,

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

Pirm, ir direktoriui V. M. če- 
kanauskaš, Keney Tower Hotel, 
Hartford, Conn. Už aukas pa
kvitavimus kiekvienas gaus tam 
tikru paliudijimu įliustruotu 
Certificate su Dr. Basanavičiaus 
ir Dr. Kudirkos paveikslais.

Su Aaukšta pagarba,
LIET. POL. IŽD. KOMITETAS:

V. M. Čekanauskas, Pirm. DL 
rėkt., K. J. Paulauskas, Sekretu 
Dr. A. J. Zimontas, Iždin.,

Vice-Pirmininkai: A. Mika
lauskas, A. Buinis J. Ambrozie- 
jus, M. Kasparaitis.

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokite. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su ”New and Improved 
Gold Medai Haar- ĄND IMPR0>r.

vardo dėžutėse. Ne- GEOSSSSB

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

JUST KIDS- After A Lickin’1 By Ad Ctrfei

—1 T HA S ALLTHERE IS TO IT-I % 
CAN’T STAND TRIS NO MORE — > F1 
GONNA RUN AWAT N’BE a PIRATE 
N'Kilt PEOPLE n'BE POklTE TO IADIES 
WHAT I CAPTURE— MATBE l MIGHT 
GET PRCMNDEO OR SOMPIN n’POP'LU 
READ ABOUT WHAT HE DROVE HlS 
BOT TO - THEN HE’LL BE 5ORRT*

THIS
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Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratui
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
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March 7th. 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
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Agitacija prieš nusiginklavimą

Ar Lietuvai Reikalinga 
Prisikėlimo Bažnyčia?

Juozas Pronskus

Kuomet Londone eina jurų ginkluotės sumažinimo 
konferencija, tai tam tikra dalis Amerikos spaudos veda 
smarkią agitaciją, kad Jungtinės Valstijos nieku budu 
nedarytų nusileidimų kitoms valstybėms. Ji diena iš 
dienos deda telegramas iš Londono, kuriose sakoma, kad 
anglai “apsuko galvas** Amerikos delegatams, kad ang
lai užsispyrę nepaleisti iš savo rankų viešpatavimo ju
rose, kad Hooverio įgaliotiniai konferencijoje esą be 
nugarkaulio, ir t. t.

Tokią pat agitaciją, žinoma, veda iš savo pusės ir 
imperialistiniai Anglijos laikraščiai.

Tai apsunkina konferencijos darbą. Bet spauda, 
kuri stoja už didelius karo laivynus, neišreiškia žmonių 
nuomonės nei Amerikoje, nei Anglijoje. Žmonės šiose 
dviejose šalyse, kaip lygiai ir visur kitur, nori, kad karo 
laivynai butų sumažinti, nes jų statymas ir užlaikymas 
gula sunkia našta ant pečių gyventojams. Londono kon
ferencijos dalyviai negali į šitą žmonių nusistatymą 
neatsižvelgti.

Šiandie jau visose šalyse žmonės baigia užmiršti, 
kaip Didžiojo karo metu jiems tekdavo* tam tikromis 
dienomis, sulig valdžios patvarkymu, apseiti be mėsos, 
be cukraus, be kvietinės duonos arba be šilumos. Bet 
sovietų Rusijoje tie laikai vėl sugrįžo.

Tryliktais leninistų valdžios metais Rusijos liaudies 
komisarų taryba tik-ką išleido dekretą, kuriuo įvedama 
dar 11 bemėsių (meatless) dienų miestuose. Tuo pačiu 
dekretu mėsos pardavinėjimas privatinėse krautuvėse 
visai užginamas. Mėsos produktų pirktis leidžiama tik 
profsojuzų ir kooperatyvų nariams. Įvedama mėsos kor
tos, panašiai < kaip prieš pusantrų metų buvo įvestos 
duonos kortos. , a .

Na, ir kas dar gali dabar abejoti, kad Rusijoje eina 
šuoliais “ekonominis progresas” ir kad netrukus sovie
tai “pralenks” visą pasaulį!

TAI DAR “PROGRESAS”!

PRANAŠAUJA AMERIKAI SOCIALIZMĄ

Buvęs Vengrijos respublikos prezidentas, grafas 
Karolyi, kuris dabar važinėja po Ameriką,, laikydamas 
referatus, išreiškė laikraščių atstovams Chicagoje nuo
monę, kad socializmo tvarka Amerikoje esanti neišven
giama. Jisai mano net, kad evoliucija linkui socializmo 
čia einanti daug sparčiau, negu Europoje.

Politiškai socializmas Amerikoje esąs silpnas. Bet 
ekonomiškai dirva socializmui čia ruošiama labai smar
kiai. Individuališką kapitalizmą čia griaująs “fordiz- 
mas”, t. y. milžiniškos biznio įstaigos, kaip Fordo auto
mobilių gaminimo industrija ir kitos įmonės, vedamos 
pagal tą pačią sistemą. Jos naikina smulkius, individua
lius pramonininkus, vienodina gamybą ir vystosi į pra
monės milžinus, aptarnaujančius visą visuomenę.

Tečiaus ne tik ekonomiškai, bet ir psychologiškai, 
dirva socializmui Amerikoje, grafo Karolyi nuomone, 
esanti dėkingesnė, negu Senamjam Pasaulyje. Europo
je žmonės esą individualistai — kiekvienas su skirtingu 
skoniu, skirtingais palinkimais ii’ siekimais. O čia pasi- 
reiškiąs didelis psychologinis vienodumas masėse.

Nežiūrint, ar kas sutinka, ar ne su šitomis grafo 
Karolyi mintimis, bet reikia pasakyti, kad jisai yrą la
bai apšviestas ir giliai protaująs asmuo. Tik labai retas 
žmogus, tokios aukštos kilmės ir tokio didelio turto, 
kaip jisai, atsižada savo luomo privilegijų ir pasidaro 
revoliucionierius. Grafas Karolyi dėl savo darbavimosi 
Vengrijos revoliucijoje pražudė beveik viską, ką jisai 
turėjo, ir tapo ištremtas iš savo krašto.

Bet jo išreikšta nuomonė apie Ameriką nėra nepa
prasta. Jau ne kartą ir kiti apšviesti euro.piečiai yra 
pasakę, kad, nors socialistinis judėjimas Amerikoje kol- 
kas vystosi labai palengva, bet kai jisai ims augti, tai 
nustebins visą pasaulį. Amerikoje, mat, ir kapitalizmas 
išbujojo trumpesniu laiku, negu kitose salyse.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje r— paštu:

Metams .... .........  -_  $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams.... .............. 2.00
Dviem mėnesiam ___________  1.50
Vienam mėnesiui ................ 75

Chicaffoj per ižnažiotojusi 
Viena kopija _____ _______  8c
Savaitei_________ —_______  18c
Mtaesiui —wr-y>_________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams _ $7.00
Pusei metu ____ __ —______ 8.50
Trims mėnesiams ..............— 1*75
Dviems mėnesiams __ __ -___  1*25
Vienam mėnesiui __ ............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams -------—------ ---- ----- $8.00
Pusei metu _______________ 4.00
Trims mėnesiams ___............ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

MAGIŠKAS TINKLAS

Po eilės žmogžudybių, įvykusių Chicagoje paskuti
niu laiku, vietinė policija galų gale padarė didelę me
džioklę ant butlegerių, gengsterių ir kitokių krimina
linių elementų. Tapo suimta netoli tūkstantis žmonių.

Dauguma jų tečiaus buvo tuojaus paleisti, nes po
licija prieš juos neturėjusi jokių nusidėjimo įrodymų. 
O įas dar įdomiau, tai — pasirodė, kad tarp suimtųjų 
nėra nė vienos tikrai stambios “žuvies”.

Vienasędidelis anglų dienraštis buvo prieš keletą 
dienų paskelbęs vardus visų žymesniųjų kriminalybės 
šulų Chicagoje ir nurodęs jų guštas. Ir kad bent vieną 
iš tų nurodytų vietų butų 'policija iškrėtusi arba bent 
vieną sąraše pažymėtųjų asmenų butų ji palietusi!

Matyt, yra labai keistas, tiesiog magiškas tas tink
las, kuriuo Chicagos policija kriminalistus gaudo, kad 
jame užkliūva tik pačios smulkiosios griužės, o ne di
džiosios lydekos.

[Šiais metais lietuvių tauta Lie
tuvoj ir užsieniuose rengiasi 
svarbiems įvykiams. Tai dvy
likti Lietuvos nepriklausomybes 
metai ir 500 metų nuo D. L. K. 
Vytauto minties. Pažangieji 
lietuviai, be abejo, tas sukaktu
ves mokės apvaikščioti susipra-' 
itime, vieni labiau pagarbinda
mi senovės tautos vadus, kiti 
labiau atiduodami pagarbą lie
tuvių liaudžiai, per tuos ilgus 
amžius savo kupromis' ir gyvy
bėmis išnešusiai sunkią, bet di
dingą lemties naštą.

Bet šiais metais vyks ir kitas 
svarbus žygis, į kurį šiame raš- 
tė ir noriu ypatingos domės at
kreipti. Bus pradėta statyti 
“Lietuvos Prisikėlimo Bažny
čia”, kuriai apskritai skaitoma 
reiks sukelti nemažiau 10,000,- 
000 litų! Ir šie metai bus ypa
tingai išnaudo'ti toms lėšoms 
rinkti. Kita, Lietuvoj vysku
pai jau įsteigė D. L. K. Vytau
to Katalikų Mokykų Fondą, ku
rio tikslas išnaudoti tuos patrio
tinius metus kelti lėšoms, ren
kant po bažnyčias aukas kleri
kalizmo stiprinimui.

Be abejo, ir šis man rašinys 
kai kam nepatiks. Bet ką pa
darysi. Iš istorijos faktų neiš
mesi. Ne mano tikslas tai ir 
daryti. Gyvenimas nėra vien 
rožėmis klotas, ir norint jį pa
žinti ir iš jo pasimokinti, rei
kia jis matyti tokiu, kokiu jis 
buvo. Ne tie buvo žmonijos kė
limo pionieriai, kurie prieš liūd
nus faktus, lyg Štrausai galvas 
į smiltis kišo, bet tie, kurie 
stengėsi iš praeities laimėjimų 
pasimokinti kaip geresnę ateitį 
statyti, ir iš praeities nelaimių, 
—kaip išvengti, kad jos nebe
pasikartotų.

Be to, aš ne bailiams ir ra
šau. o tik tiems, kurie galvoti 
moka ir nori, ir esu tikras, kad 
dėl kelių nesubrendėlių musų 
pažangioji spauda neturės rei
kalo užsidėti užrašą, kad lei
džiama “Tik suaugusiems”.

Neseniai “Liet, žiniose” tilpo 
iš Kanados p. Marijos F. Joku- 
bynienės ilgas ir labai įspūdin
gas straipsnis, kuriame ta jaut
ri išeivė perspėja Lietuvos di
džiūnus nėaikvoti liaudies' mili
jonų kelių vyskupų išlepusioms 
ambicijoms tenkinti, kuomet 
krašte tiek dar skurdo, tamsu
mo ir atsilikimo.

Aš noriu ne Lietuvos “ponus” 
ir vyskupus perspėti, nes jų 
jokie perspėjimai neįtikint, bet 
pačią Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių liaudį, tą liaudį, kuri ne
šė ir neša visą nąštą ir kuri 
vienintelė yra jautri iš širdies 
tariamam žodžiui. Tau, darbo 
tauta, pakėlusiai ilgus vergijos 
šimtmečius, prikėlusiai nepri
klausomą tėvų šalį ir trokštan
čiai ją vesti į laisvę ir palaimą, 
šiuos surankiotus faktus skiriu. 
Tavo sveika sąmonė žinos, kaip 
reaguoti.]

Bažnyčia nėra musų 
tautos pakėlimo 

simbolis
Turbut daugumai susipratu

sių lietuvių šiandien nebenau- 
jiena, kas buvo priežastis išžu- 
vimo skaitlingų lietuviškų gimi
nią: girulių, rugių, prūsų (pa- 
rusnėnų), kuršių, getvingių, ir 
ten toliau ir ten toliau. Be to, 
apie tų tautų likimą suglaustai 
buvo rašinėta “Tėvynėj” šios va
saros ir rudens metu. Apie Že
maičių ir Lietuvių kančias ką 
tik nesenai tilpo sutraukos pa
čiose “Naujienose”. Tai buvo 
krikšionybė, ne svarbu ar kry- 
žuočių kalavijais nešama su 
tikslu pavergti ir išnaikinti Lie- 
tų-Baltų gimines, ar lenkų vy
liais ir suktybėmis, su tikslu 
Lietuvą padaryti Lenkijos pro
vincija. Kad tik krikščionybe 
buvo tas opiumas, su kurio pa- 
gelba Lenkai be, didesnių krau
jo praliejimų palengva užmigdė 
Lietuvių tautą ir kartu su sa
vim nusinešė į pražūtį buvusią 
galingą Lietuvos valstybę, be 
abejo, to net karščiausias krikš
čionis šiandien neginčys.

Kad kiekvienas musų tautos 
bandymas atgauti nepriklauso
mybę buvo taip pat pastanga 
nusikratyti lenkiškos krikščio
nybės, gana tik pasiskaityti tos 
pačios musų istorijos Radvilų 
laikais ir vėlesnių Lietuvos’ su
kilimų Rusams Lietuvą okupa
vus. Visos pastangos buvo da
romos pirmoj vietoj laisvųjų 
lietuvių, o iš gerų katalikų vadų 
prisidėjo tiktai tie, kurių'pat
riotizmas, pajėgė nugalėti kata
likybės priesaikas. Taip jau tik 
pažiūrėkime į “Aušros”, “Var
po” ir 1905 metų gadynes, į 
Vilniaus Seimo sudėtį ir į pa
čios Nepriklausomybės atgavi
mo istoriją. Kas Urachą lietu
viško “tėve musų” mokino, o 
kas Laisvos, Nepriklausomos 
Demokratiškos Lietuvos siekė?

Kaip g'reit pd apkrikštijimo 
Lietuva tapo paskandinta pra- 
žutin, trumputį vaizdelį paduodu 
iš E. J. Harrison’ o “Lithuania, 
past and present”, Period of 
Decadenee (žlugimo laikotar
pis) : '"‘Vyskupai, ypatingai, pa
neigdami bažnyčios tradicijas, 
davė pikčiausius pavyzdžius ba
jorams’ ir liaudžiai, kuriuos jie 
labai greit pradėjo pasekti. Tuo 
laiku (po Lietuvos krikšto. J. 
P.) Lietuvoj buvo keĮurios die
cezijos: Vilniaus, žemaičių, Kie- 
vo ir Lucko. Vyskupai buvo 
įtakingi Senato nariai, aktingai 
dalyvavo krašto politiniame gy
venime, ir turėjo svarbias ju
ridines kompetencijas. Kiekvie
nas vyskupas gaudavo mažiau
sia po penkis tūkstančius' auk
sinių florinų kas metą, kas to
mis dienomis skaitėsi labai au
kšta suma. Vilniaus vyskupas 
surinkdavo kasmet po keturias 
dešimts tūkstančių florinų pa
jamų. Žemaičių vyskupo ren
tos buvo nemažesnės už tą su
mą. Turėdami vyskupinę, sų-

natorinę ir svietišką galybę, tie 
bažnyčios didžiūnai greitu laiku 
apleido apaštalų kelią ir pasi
darė pasibaisėtini savo ištaigo
mis, ambicijomis, savo didybe 
ir savo neaprašomais skanda
lais.

Tomis nedorybėmis atatinka
mame laipsny dalinpsi žemesnie
ji kunigai. Dauguma kunigų 
neturėjo jokių intelektualinių 
kvalifikacijų, daugelis gaudavo 
paskyrimus, visai nelankę jo
kios mokyklos. Lenkija siuntė 
į Lietuvą pačias žemiausias ku
nigų atmatas. Tie išdideliai ne
darė jokių pastangų išmokti lie
tuviškai. Disorganizacija ir 
anarchija bažnytiniuose reika
luose pasiekė tokio laipsnio, kad 
pagal tų laikų liudytojų net žy
dai būdavo skiriami parapijų 
klebonais!

Tokių pavyzdžių akstinamą 
Lietuvos bajorija rodė liūd
niausi puvimo vaizdą. Ištaigos, 
subobėjimas ir pasismaginimų 
troškulys tiek giliai jsišaknėjo 
aristokratų tarpe, kad venerinės 
ligos lietuvių kalba tapo pra
mintos “poniškomis ligomis”. 
Tie, kurie nepateko ištvirkimui 
savo krašte, greit krito auko
mis' pagundų Vakarų Europos 
bajorų, kur Lietuvos bajorija 
pradėjo nepaprastai keliauti. 
Smulkesnės bajorijos nariai se
kė didžiūnų pavyzdžiu, ir dar 
mažiau temokėjo pasirinkt prie
mones savo smaguriams. Vienas 
smagiausias jų užsiėmimas’ pa
sidarė ginkluotų bandų puldinė
jimai į kraštą ir žudymas visų, 
kas drįso jiems pasipriešinti. 
(Tai gryna lenkiškų bajorų ypa
tybė, parnešta Lietuvon kartu 
su krikščionybe ir lenkiškais 
papročiais. J. P.)

Esant tokioms s’ąlygoms vals
tiečiai kentė neapsakomas kan
čias. Su jais buvo elgiamasi, 
kaip su vergais, ir jie buvo pa
likti visiškoj tamsybėj. Baž
nyčia nekreipė į juos jokios do
mės... Naujos doktrinos (Refor
macijos'. J. P.) skelbėjai pradė
jo pamokslauti apie 1530 m., ir 
pasiekė . visiško žydėjimo laike 
Didžiojo Kunigaikščio Zigmui) to 
Augusto. Mykolas Radvilas, ži
nomas vardu Juodasis,^uvo cen- 
tralinis ramstis Reformacijos 
judėjimo Lietuvoj. Nors turė
damas artimus ryšius su aukš
tąja diduomene. Radvilas tarpe 
siaučiančio papročių sugedimo 
išsilaikė visiškoj dorybes aukš
tumoj. Būdamas kilimo iš se
niausios lietuviškos giminės, jis 
giliai biaurėjosi, matydamas, 
kaij) lenkai elgiasi Lietuvoj, tar
tum tas kraštas jiems priklau
sė, ir griežtai priešinosi unijai 
su Lenkija. Tikėdamas, kad 
religinis supuvimas Lietuvoj 
yra daugiausia darbas „niekingų 
lenkiškų dvasininkų, jis sumanė 
atplėšti Lietuvą nuo Lenkijos, 
įvesdamas naują tikybą, ir Re
formacija bematant įsigalėjo su 
nepaprastu pasisekimu.

Bet Mykolui mirus, popie
žiaus nuncijaus ir lenkų dvasiš
ki jos pastangomis’ ir riebiais 
papirkimais keli jauni Radvilu- 
kai tapo atversti atgal į kata
likybę, ir tuojau po Liublino 
unijos iš Lenkijos priplūdo jė
zuitų, kurie su lenkiškos val
džios pagelba naująjį judėjimą 
greit užtroškino, ir tuo budu 
didžiojo patrioto pastangos iš
gelbėti Lietuvą iš Lenkijos glė
bio tapo sugriautos.

Po Liublino unijos Lenkija 
bematant pasigrobė Lietuvos 
provincijas Palesijų. Padaliją ir 
Volyniją. Karai, kuriuose Lie
tuva nuolat turėjo kraują lieti, 
dabar ėjo nebe Lietuvos sustip
rinimui. Iš anksto lenkų su
pūdyti Lietuvos bajorai visiškai 
atsidavė Lenkijos malonei, ir 
Lenkijai nuolat pasiglemžiant 
Lietuvos politiką į savo ranka#, 
Lietuvos tautinė valia kas-kart 
labiau geso. Dabar rengtis len
kiškai, kalbėti lenkiškai buvo 
skaitoma labai moderniška, ir 
gale septyniolikto šimtmečio be
veik visa Lietuvos bajorija pa
liovė bekalbėjus lietuviškai.

Kunigai beveik visi buvo im
portuojami iš Lenkijos ir nepa
prastai skubino Lietuvos lenki

nimą. Aukštuomenė pradėjo 
keliauti po užsienius mokintis 
ir pamažu visai nutruko ryšiai 
su kraštu ir liaudim, kuri viena 
pasiliko ištikima savo motinos 
kalbai ir protėvių papročiams. 
Tokiu budu galutinai nutruko 
galva nuo Lietuvos kūno. Di
duomenė visiškai nebesiintere
savo Lietuvos vidaus dalykais, 
tuo tarpu kai liaudis, pasmerkta 
gyventi tamsybėj ir varguose 
nebeturėjo jokio supratimo apie 
politikos reikalus.

Šimtmečiui praėjus po Liub
lino unijos, vėl atgijo Lietuvos 
tautinis sentimentas, kuomet 
to paties Mykolo Radvilo ainiai 
Janusas ir Boguslavas Radvilai 
1655 m. padarė su Švedija su
tartį ir paskelbė Lietuvą nepri
klausoma nuo Lenkijos. Bet ką 
pasakys šių dienų lietuviai, kad 
pačios. Lietuvos katalikai su len
kais užpuolė Radvilus ir jų ar
miją daugumoj išžudė, patį Ja
nusą Radvilą užmušė ir Bogu
slavą tik Švedai beišgelbėjo. Tai 
buvo paskutinis pasikėsinimas 
išsivaduoti nuo katalikybės’ ir 
lenkų, ir greit Lenkija visiškai 
pasiglemžus Lietuvą, nusinešė 
ją su savim į galutiną anarchi
ją, kuri baigė Lenkiją suėsti. 
Lietuva su Lenkija trimis at
vejais tapo sudraskyta galuti
niai tarpe Rusijos. Prūsijos ir 
Austrijos... Lietuvos Vytis kar
tu su Lenkijos areliu tapo su
minti į dulkes ir jų vietoj iš
skėtė savo nagus juodas Rusijos 
dvigalvis.”

Štai kodėl, minėdami didžiojo 
Vytauto 500 metų sukaktuves, 
greta jox didžių žygių negalime 
išvengti nepalietę ir krikščiony
bės Lietuvoj vaisių, kuriuos, be 
abejo, mieliau norėtume nuty
lėti, jei jie negręstų naujais pa
vojais...

(Bus daugiau)

Dr. J. Zauerveinas
(Girėnas)

(25 metų mirties sukaktuvėms 
paminėti)

Gruodžio 16 d. sukako 25 me
tai. kai mirė įžymus vokiečių 
mokslininkas ir didelis lietuvių 
draugas dr. Jurgis Zauerveinas, 
savo raštus dažnai pasirašęs Gi
rėno slapyvardžiu.

Gimė jis 1831 m. sausio 15 
d. Hanovery Glogau mieste, in
teligentų protestantų šeimoje. 
Dar mažas būdamas svajojo 
tapti dideliu kalbų žinovu, todėl 
baigęs Hanoverio gimnaziją ir 
Goet.ingeno universitete filolo
giją, su didžiausiu pasišventi
mu ėmė dirbti kalbotyros sri
tyje. Likęs nevedęs ir nepaė
męs jokios valdiškos vietos, 
pradžioje jis’ buvo namų moky
tojas, bendradarbiavo Goettin- 
geno bibliotekoje ir Britų Bib
lijos Draugijoje. Taip besidar
buodamas jis netruko išmokti* 
apie 46 kalbas, kuriomis ne tik 
laisvai kalbėjo, bet ir eilėraš
čius rašė. Jis nevartojo kalbos 
vadovėlių, bet gilinosi į pačią 
kalbą, tam tikslui važinėdamas 
ir tyrinėdamas daugelį Europos 
ir net Afrikos valstybių.

Tuo tikslu jis apsilankė ir 
Lietuvoje. Lietuvą, kaip jis pats 
sakėsi, pažinęs nuo pat kūdi
kystės dienų iš atsilankančių 
prūsų lietuvių pirklių; o jos 
kalbą pamėgęs kaip kitų kalbų 
motiną. Pątekęs į tą žaliomis 
giriomis apaugusį ir skaudžiai 
vokiečių ir rusų teriojamą. kraš
tą, jis, kosmopolitas, visų žmo
nių draugas, savo akimis ma
tydamas kaip “tūlas lietuvinin
kas” nekartą pats savo kalbos 
užsigina, dar daugiau ją pamė
go ir gilios širdgėlos perimtas 
ėmė juos žadinti, sakydamas, 
kad: 
“Lietuvininkai esame mes gi

mę”, todėl 
“Lietuvininkai turime mes būt”, 

nes 
“Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt”...

Susipažinęs’ su kai kuriais 
tautinio atgimimo veikėjais ir 
artimai susidraugavęs su dar 
tebegyvenančiu Klaipėdos kraš-

to patriarchu Martynu Jankum, 
jis ėmė rašyti “Aušros” nr. 
tautiškus eilėraščius, lietuvių 
reikalus ginančius straipsnius, 
ragino kovoti dėl gimtosios kal
bos, padėjo sudaryti Lietuvių 
Mokslo Draugiją, parašė ir iš
leido lietuvių kalbai apginti vo
kišką knygelę ir t. t.

Mėgdamas ir dirbdamas lie
tuvių atgimimui, kaip ir kiti to 
meto veikėjai, susilaukė daug 
priešų ne tik vokiečių, bet ir 
lietuvių tarpe. Vokiečiai jį lai
kė savo žemės išdaviku; o lietu
viai ne visi pasitikėjo jo prie- 
teliškumu ir laikė šnipu, dir
bančiu anglų naudai. Todėl net 
du kartu (1879 ir 1881 m.), 
kai vieni lietuviai statė d-ro 
Sauerveino kandidatūrą į Klai
pėdos apskrities Prūsų karali
jos seimą, kiti smarkiai prie
šinosi ir neišrinko.

Nusivylęs jam pareikštu ne
pasitikėjimu, jis’ apleido Lietu
vą ir apsigyveno Norvegijoj, 
kur vėl ėmėsi ramaus kalboty
ros darbo, taip pat neužmiršda
mas ir Lietuvos. Jis rašė jai 
eilėraščius, apdainuodamas jos 
gamtą, žmones, ir, buvo keti
nęs’ 1905 m. apsilankyti “savo 
mieloje senoje. Lietuvoje”, bet 
mirtis nebeleido. Mirė Kristia
nijos ligoninėje 1904 m. gruo
džio 16 d. baigdamas 74 metus. 
Palaidotas gimtinės Gronau ka
pinėse.

Taip baigė dienas šis vyras. 
1<uriš sakėsi norįs pasiaukoti 
visai žmonijai, būti taikos skel
bėju ir mažinti tautų neapy
kantą. Jei ir tiesa butų, kaip 
jį įtarė, kad dirbęs anglų nau
dai, tačiau savo darbais mums 
tiek nuoširdaus broliškumo yra 
parodęs, kad šia 25 metų mir
ties sukaktuvių proga vertėtų 
kiekvienam jį pagerbti ir įsigi
linus į jo priešmirtinį apgai
lestavimą — kad pas lietuvinin
kus nėra vienybės — tampriau 
ir širdingiau susijungti bend
ram tėvynės darbui.
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LIETUVĄ
* PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:
MKW TORK, ALBERT BALLIN, 

HAMBURO, DBUTBOiLAND.
RKBOLUTK, REI4ANCE, 

CLEVELAND,
•T. WUW, M1LWAUKEE

Nepalyginamas Svarumas ir 
patarnavimas visose klesose. 

► $2034 
IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. įeigų 

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiunčiam greitai ir 

žemomis ratomis.
Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

MUIMERN LINE
177 N. Michigan Avė. Chicago

" I • w

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj,
Vasario 11 ir 12

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Pointeri Heels”
linksmas veikalas 

dalyvaujant 
William Powell, Helen Kane, 

Fay Wray

Taimn
V itaphone V ode vilio 

Aktai,
Kalbanti komedija 

“Hollyvvood Star” 
Kalbančios žinios.



Trečiadienis, vas. 12, 1930 NAUJIENOS, Chicago,.111.
■ ____ A -------- - - - - - - 1 f- r -

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake

Pavyko ir nepavyko.

Praėjusią savaitę čia buvo 
toks įvykis. Užėjo pas lietuvį 
banberį lenkas darbininkas 
plaukų nusikirpti. Barbens pa
tarnavo. Išleido kostumerį iš 
barbernes.. Šis eina namo.

Atėjo lenkas 45-ta gatve iki 
Honore, perėjo tą gatvę ir jau 
nebe toli namai, kuriuose gy
vena.

Tik staiga musų lenkui kas 
ten paėmė už gerklės. Pasiju

kto lenkas, kad svetima ranka 
jo kišenėn įlindo ir ištraukė 
pinigus. O pmigų jis tų dienų 
turėjo $30, l>a, mat, buvo ga
vęs peidę.

Atsipeikėjo prismaugtas len
kas. Pamatė du vaikėzus nu
bėgančius — vieną aukštą ir 

'ploną, o kitą žemesnį ir storą.
Ėjusi pro šalį moteris pa

žino vaikėzus, taip greitai ap
sidirbusius su lenku ir pasi
dariusius peidės į vieną minu
tę. tiek, kiek prismaugtas per 
visą savaitę turėjo dirbti.

Moteris papasakojo, kad tie 
vaikėzai buvo vienas lietuvis, 
o kitas lenkutis. Nuskriausta
sis darbininkas pranešė poli
cijai. Kaltinami vaikėzai griež
tai užsigynė. Bet kuomet len
kas išėmė \varantą, tai vaikė
zų tėvai sutiko atlyginti nu
kentėjusiam skriaudą. Taigi

holdapas 'pavyko. Bet jis kar
tu ir nepavyko.

Ir holdapas padaryta šeštą * 
valandą vakare, kuomet .tik ką 
sutemę buvo. Holdapas pada
ryta taipjau gatvėje, kurioje
nuolat vaikšto žmonės. Vaikė
zai gi nematė net reikalo da
ryti holdapą toliau nuo namų, 
kuriuose gyvena jie ir jų tė
vai. Tur būt saugiai jaučiasi 
išdykėliai musų apielinkėje.

Vietinis.

Marųuette Park
Adv. J. Grisius stato savo kan

didatūrą į Illinois kongres- 
manus

riomis figūromis—graciozi šo
kiai.

Tokie šokiai, rodosi, dar pir
mu sykiu tarpe Chicagos lietu
vių. Tai bus naujiena visiems 
atsilankiusiems į tuos šokius.

Svetainė yra tikrai moderniš
ka ir gražiai išpuošta. Todėl ver
ta atsilankyti ir smagiai šį va
karą praleistą—A.

Specialiai “Aušros” 
nariams

Laiškas iš Lietuvos užad- 
resuotas Box 1152.

Laiškai Pašte

Vytukas
Vytukas pirmą kart nuvažia

vęs iš miesto į sodžių ir pa
matęs, melžiant karvę:

—Mamyte, kokia ta moteris 
kvaila, kodėl ji tų špetselių ne
ištraukia. juk tuomet daug dau
giau pieno pribėgtų.

Adv. Juozas Grisius, gyve
nąs adresu 6515 So. %Rockwell 
street, stato savo kandidatūrą 
į Illinois valstijos kongresma- 
nus iš 11 senatorių apskričio 
arba distrikto. Adv. Grisius

Visi ‘'Aušrelės” na.riai su
sirinkite pas pp. Skirkus, 1343 
,So. 49111 avė., šeštadienį, vas. 
15, kaip 9:30 ryto. Visi važiuo
ja j “Ramova” teatrą. Yra 
gauta tikietų iš “Naujienų”. 
Viskas veltui. Pasiimkite tik 
lėšas gatva&ariui.

Valdyba.
P.-S.: Galite pasiimti ir bro

liukus bei sesutes su savim.
yra Amerikoje gimęs ir augęs 
lietuvis, išėjęs savo pastango
mis advokatūros mokslą.

Juozas. Bridgeportas

• Jus vargina strėnų skaudėjimas? 
Tai galbūt persergsti pakrikusius inkstus 
JEIGU jus vargina nuolatinis strėnų skaudėjimas, pūslės ne

reguliarumai ir kelintasis naktimis, susidomėk tuo. Pagel- 
bėkit savo inkstams su Doan’s Pilis.

Vartojamos per daugiau kaip 40 metų. Patariamos visame 
pasaulyje. Pardavinėjamos pardavėjų visur. /

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
Mr». Hoincr <’. .Marti, ISBtl M'iillacr St., (’hicaKo, III., sako: “Aš turėjau 

Kulvos skaudėjimus ir kvaitulius ir jaučiaus sustyrnsi ir pavargusi. Mano 
inkstai neveikė tinkamai, šlapimasis buvo labai nereguliaria ir degino. Aš 
netikėtai pabandžiau Doan’s Pilis ir dabar negaliu jomis atsigerėti. Doan’s 
suteikė man greito pagalbą”.

IPnllll©
Stumdant Diuretic to thc Kidneys

Nepaprasti šokiai
Rietuvių įvairios draugijos, 

kliubai ir kuopos rengia kas 
met šokius-balius, paprastose 
svetainėse. Bet šį vakarą yra 
surengtas’ nepaprastas šokis ir 
nepaprastoje svetainėje, šį gra- 
ciozį šokį rengia SLA. 208 
Moterų Kuopa. Tai kuopai, 
kaip žįnia, priklauso lietuvės 
moterys ir mergaitės pasiturin
čių lietuvių. Jų surengtuose 
šokiuose susirenka rinktinė 
publika—visi ir visos pasipuo
šę gražiais rūbais. Muzika bū
na šauni, jaunimas ir seniai ga
li ištikrųjų smagiai praleisti 
laiką ir pasikalbėti su savo se
nais pažystamais ir s’usipažinti 
su naujais žmonėmis.

Vakarienė.

Jau buvo minėta ir dar ten
ka minėti, kad ateinantį penk
tadienį rengiama yra vaka

rienė Si. Stoškaus naudai. Va
karienė rengiama Mildos tea
tro trobesyje, 8142 So. Halsted 
street. 'Įsigykite biletus visi tie, 
kurie dar neturite. Paremkite 
žmogų, kuris jaunose dienose 
dirbo Lietuvos darbą kaip 
knygnešis. Komitetas.

Apvogė valgyklą.
Naktį iš pirmadienio į an

tradienį vagiliai įsibriovė į ko
munistinę vadinamą koopera- 
tyvę . valgyklą Bridgcporte. Iš
nešė cigarų už kokius $30. Dau
giau nieko neišnešė, ba nera
do kas turėtų vagiliams ver-

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu] 
nueina j vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lo'bčj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

2 Armalis Anton
3 Bagdusanka Antanas

23 Kaimelis Monika
24 Kastan tina vjeis R
30 Lawndale Rastauracja
31 Luibinska Rozalija
39 Nalivaika Stanislav
42 Niedvaras Petras
44 Pabalcnia Ona
46 Priede D

<47 Radauskaite Agata,
49 Rudis Emma
54 Seiibutis A
55 Skinkis Antanas •
56 Skafis Silvijo
57 Spingis Anton
61 Slraukene Juzpa
63 Slukas Emma \

Pavojingas “šokis”
•Gaisras kilo trobesy 1018 

So. Wabash avė. Užsidegusiam 
trobesy pakliuvo trys merginos 
ir du vyrai. Jie turėjo šokti 
žemyn Į linkius 8 aukštus. 
Nupuolę į linkius susižeidė, 
bet pasveiks. Pasak ugnegesių, 
šokti augščiau kaip 4 aukštus, 
nors ir į tinklus, visuomet yra 
pavojinga. Viena nušokusi mer
gina sunkiai sužeista; kiti len
gviau. 
_______________ ___ -t----------

Ką Dr. Caldwell Patyrė
Per 47 Metus Praktikos

Dr. Caldwcll sekė konstipa
cijos pasėkas per 47 metus ir 
narnate, kad nežiūrint kaip 
žmones bus atsargus su savo 
sveikata, maistu ir mankštini- 
mos, konstipacija vistiek pasi
kartos laikas nuo laiko, nežiū
rint kaip jos bus vengiama. To
dėl po to svarbiausia yra, kaip 
ją gydyti kai ji užeina. Dr. 
Caldwell visuomet buvo palin
kęs kaip galima arčiausia pri
sitaikinti prie gamtos, todėl jo 
gyduolės nuo konstipacijos, ži
nomos kaipo Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin, yra švelnus au
galinis mišinys. Jis negali pa
kenkti opiausiai sistemai ir nė
ra paprotį sudarantis prepara
tas. Syrup Pepsin yra malo
naus skonio ir jaunieji jį mėg
sta. Jis negnaibo. Tūkstančiai 
motinų rašė mums apie tai.

Dr. Caldwell neužgyrė aštrių 
liuosuotojų. Jis netiki, kad tai 
butų gerai žmonėms pilti juos 
į savo vidurius. Per 47 me
tus praktikos jis niekad nema
tė reikalo juos vartoti, kuomet 
švelnesni vaistai, kaip Syrup 
Pepsin, išvalys vidurius tiek 
pat greitai, daug geriau ir švel
niai, be gnaibimo ir pakenkimo 
sistemai.

Neturėk konstipacijos! Ji 
atima jūsų spėkas, sukietina

jūsų arterijas ir prieš laiką iš
šaukia senatvę. Nebūkite ne 
vienos dienos be vidurių išsiva- 
liino. Nesėdėkit ir nelaukite, 
bet nueikite pas aptiekininką ir 
gaukite vieną iš didelių bonkų 
Dr. Caldweil’s Syrup Pepsin. 
Paimkite tinkamą dožą tą patį 
vakarą ir ryte jus pasijausite 
kaip visai kitas žmogus. Pats 
vartok ir tegul vartoja šeimi
nes nariai nuo konstipacijos, 
aitrumo, surūgusių ir dygliuo
tų vidurių, blogo kvapo, stokos 
apetito, galvos skaudėjimo ir 
kad nuveikti karštį ir šalčius.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt fc<L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

BOSCH RADIO
Screen Grid

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

tolimas stotis. Kainos sumažintos.

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedėldienį iš 

Stoties W. C. F. L. 970 k.
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kas ketvergais iš stoties W. 
H. F. C. 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare. Leidžiama 
kaštais Jos. F. Budrik krautuvės.

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

Tel. Boulevard 4705

Šis gražus šokis įvyks šian
die. Englevvood Masonic Temple, 
6929 S. Yale Avė. Pradžia 8 
vai. vakaro, ir šokis tęsis iki 1 
vai. nakties.

Šiuose šokiuose bus paskirtas 
šokių- vedėjas ir visi šoks pagal 
to vedėjo nurodymus. žodžiu, 
šokiai bus nepaprasti, su įvai-

Galvos Skaudėjimas
ŠALČIAI 

SKAUSMAI
Greitai palengvinami 

su
ORANGEINE MILTELIAIS

KLAUSKITE SAVO 
APTIEKININKO
10c ir 25c

Oran'geiNe
K-t IPOMDERb)

Frank Borden
4250 Archer Avė.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Strcets

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi į 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

ne vienos notos.

Pus - Balsio 
Systema

Šiandie
paskutinę dieną

Gražus kalbantis paveislas 
ant Magna-Screen

“The Giri from 
Woolworths” 

Dalyvaujant
ALICE WHITE

Talpjri
V itaphone V ode vilio 

Aktai
“Familiar Face” su llugh 

O’Connell
Kalbanti komedija

“Belle of Samoa” su Clark & 
McCullough

Kalbančios žinios

lės.
Tai jau trečią karią vagi

liai įsibriauja ton. valgyklom 
Vieną kartą iš jos išnešta ra
šomoji mašinėle.

♦ Bridgeportietis.
*•—•--------t M ** '.i ■■■X

Laiškai Naujienų 
Ofise

Adomaitis, J. (2)
Aynes, F.
Aurila, J.
Bertulis, Wm.
Buzinckis, Bulh 
Beleckiene, A.
Čepulis M. ir Celkilc, Z.
Darby, A.
Dambrauskaite, A. (Be

gis! ruolas).
Gesevi'cius, P. (2)
Gerge, M r.
Greitį urgis, V.
Indrele, P. J.
Jaspan, Ida 
Jakinas, Mary 
Jankus, T.

. Kimekliui, D.
Kurneckis, P.
Karcauskas, B.
K irk a, P.
Lukšiu, .1.
Markus, J.
Mikna, M.
Matelis, A.
Baka si us, A.
Sinskus, K. *
Sinkus, M.
Strups, Petronėlė 
Šimkus, Chas.
Skukovvski, A.
Savickus, M.
Vaidyla, M.

•sr;

PIRKIT KUR JUS 
MATOT šį ŽENKLĄ

A K URATISKUM AS 
IŠPILDYME RECEPTŲ

TIKRAS PRISIREN
GIMAS PRIEŠ 

. SLOGAS
Dabar daugelis serga .slogomis. Nu
vargęs žmogus, su užkietėjusiais vi
duriais negali atsilaikyti. Štai aiš
kus patarimas: Imk

TRINERIO KARTAUS VYNO 
—daugelio daktarų rekomenduojama 
— ir apvalyk savo kūną nuo .atmatų, 
kurios mažina atsparumą!- Imk po 
truputi reguliariai ir saugokis nega
lių, kuriomis daugelis šiandie guo
džiasi! “St. Louis, Mo., Nov. 9. Tri
perio Kartus Vynas stebėtinai vei
kia. Jaučiuos, kaip naujas žmogus. 
E. Fabry.” Visos aptiekose. Sempc- 
lis iš Jos. Triner Cd., 1333 South 
Ashland A ve., Chicago, III.

KUPONAS DcpL 21

Vardai; ......................... ......................
Gatvė ................. Mieštąjį .................

KIUŽIS, daktaras, sklypelis popieros 
ir jūsų aptiekininkąs. Kaip 
svarbus tas žmogus tada tampa! 

Jo patyrimas, jo išsilavinimas, jo di
džiausias akuratiškumas ir teisingumas 
vartojime tyriausių vaistų gali reikšti 
visą tą skirtumą tarp pasveikimo ir 

'mirties.
Kokia palaima tada būna jūsų malo

nus aptiekininkas, kurį jus pažystate, 
kuris turi aptieką visai arti jus, kuris 
virš visko yra užinteresuotas jūsų bė

domis, kaip kad jūsų tikriausias drau
gas.

'Pečiaus tiktai diena-iš-dienos parda
vimai padaro jam galimu būti ten, ka
da jus jo norite. Jis taipgi yra preky
bininkas ir didžiausis dėkingumas, kokį 
jus galite parodyti prieš ar po kokio 
nors krizio, yra pirkti tuos dalykus, 
kuriuos jis pardavinėja, dalykus, kurie 
jums, nuolatos būna reikalingi. Teisin
gos kainos ir puikiausias patarnavimas 
laukia jus.

THE CHICAGO RETAIL

DRUGGI
ASSOCIATION
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F. Jakavičius ONA BIEŽIS Solo

Įžanga tik 25 CentaiPradžia 7:30 valandą vakaro

Programas susidės iš atatinkamų tam įvykiui kalbų ir muzikalės dalies. Kalbės “Naujienų” Redaktorius P. Grigaitis, Dr. A 
K. Rutkauskas, J. Švitra ir Dr. A. Montvidas.

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

BIRUTĖS” Merginų trio: Vera Stradomskaitė, Ona 
Burkiutė ir Ona Skeveriutė.

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

RS: ■
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Čikagos finansų 
pakrikimas

Mėgino nusižudyti tur
tingas čikagietis

Mėgino nusižudyti VVilliam 
I). Glennon. Jis persipjovė ran
kų gįslas ir gerklę peiliu. Žaiz
dos tečiau nors ir rimtos, bet 
gyvasčiai ne pavojingos. Glen
non susirgęs nervų liga. Wil- 
liam I). Glennon yra partneris 
stikliorių firmos Almer Coe and 
Co. Per jo, Glennono patiek
tus stiklus pavyko keletas me
tų atgal surasti visų pirmą, 
kad Bobbie Kranks nužudę 
Leopold ir Loeb.

kurių 
tam

Sudegė 90 šunų
Sudegė 90 šunų prieglaudo

je šunims, kurių užlaikė Mrs. 
Lrene Castle McLaugblin. Gais
ras, nužiūrima, kilęs deliai to, 
kad trobesį kas nors padegei 
Čia buvo užlaikomi šunys, ku
rie neturėjo kilų šeimininkų.*

Vajus prieš krimi
nalistus

(irand džiurė įtarė 19 ypa
tų, sugautų per pastarąsias tris 
dienas policijos kratomis, pa
darytomis tokiose vietose, kur 
visokių pabusiu susirenka, šie 
devyniolika įtarta tuo, kad jie 
nešioję su savim ginklus. Pa
prastai už panašų nusikaltimų 
baudžiama vienais metais ka
lėjimo ir 300 dolerių. Teisėjas 
MeGoorty betgi nurodė, kad 
kai kuriais opiais momentais 
gali uždėti nusikaltusiems daug 
sunkesnės bausmės.

Streikas Burbank mo
kykloje

■ n ■ ■■■—

Eina smarkus ginčai tarp 
mokyklų perdėlinių ir. ,tėvų fų 
vaikų, kuriem paskirta lanky
ti Burbank mokyklą. Dalykas 
Joks, kad vaikai, idant pasiek
ti mokyklą, turi pereiti 16 
gelžkelio bėgių. Tėvai atsisakė 
leisti vaikus į mokyklų per pa
vojingas eiti gelžkelio bėgius. 
Jie reikalauja, kad jų vaikams 
butų leista lankyti Lovett mo
kykla. Mokyklų perdėtinis Bo- 
gan grūmoja traukli teisman 
tėvus, jeigu jie neleis vaikų 
nurodytcm jiems mokyklon.

Meras nusileidęs
'Čikagoje finansin|) padėtis 

kebli. Meras ir jo padėjėjai ir 
patarėjai nepajėgia išbristi iš 
balus. Čikagoj yra taipjau su
sitveręs piliečių komitetas, ku
ris siūlosi padėti merui finan
siniuose miesto reikaluose. Me
las nenorėjo tartis su tuo ko
mitetu. Bet pagalios, sakoma, 
sutikęs. Merui teks tartis su 
komitetu, kuriam pirmininkau
ja Šilas StrawU.

Čia tai ne kaip
Dauny Stanton turėjo stoti 

prieš teisėją už nešiojimąsi re
volverio. Užvakar buvo ta die
na. Bet Stanton nepasirodė teis
me. Vietoj to paduota teisėjui 
daktaro liudymas, kad Stanton c
sergąs ir negalįs apleisti namų. 
Teisėjas Immenhausen pasiuntė 
teismo patarnautoją atlankyti 
ligonį. Šis atlankė Santono na
mus, bot “ligonio” nerado na
mie. Tuomet teisėjas Immen- 
hausen konfiskavo uždėtą Stan- 
tono boną ir įsakė areštuoti 
Stantonų tuojau.

Apdegė, mirė
Kilus gaisrui, sunkiai apdegė 

Mrs. Veronica Pajkosz, 4344 S. 
Donore St. Moteris mirė lir^ni- 
nėje.

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

“Čikagos finansų pakrikimas” 
— tokia antrašte tilpo savait- 
raštyjo “The New Republic” 
straipsnis, kurį paraše Čikagos 
universiteto profesoris Paul 
Douglas. Kadangi straipsnis tu
rėtų būti įdomus ir čikagie- 
čiams lietuviams, tai žemiau jis- 
paduodama ištisai. Štai jis:

Plačiajam i>asauliui dabartinė 
finansų padėtis’ atrodo pilnai 
atatinkanti betvarkei, 
kuone kiekvienas skiria
miestui. Tikrai, bent paviršiuje, 
valdžia atrodo pakrikusi. įvai
rios administracijos vienetus 
mieste laukė dvejų metų taksų 
kolektų, imdamos laikinas pa
skolas iš bankų, o tas paskolas 
davė nužiūrimas pajamas tak
somis kaip garantijų, šios lau
kiamos pajamos iš taksų, ir ga
rantijos jų, kurias duodavo 
miesto valdžia arba administra
cija, mokyklų taryba, pavietas, 
parkų tarybos ir sanitaris ap
skritis, neskaitant jau kitų ma
žiau' svarbių Cook pavieto 450 
decentralizuotų ir finansiniai 
autonominių kūnų, dabar siekia 
daug maž $200,000.000. Be to, 
miestas sėmė ir išsunkė didžiu
mą specialių fondų ir sukrovė 
milionus nemokėtų bilų. Bankai 
pagalios pasiekė tą tašką, aukš
čiau kurio jie nebegali varžyti 
savo fondus laikinoms pasko* 
loms miestui. Kreditoriai reika
lauja, kad paskolos butų atmo
kamos. Nuošimtis ant šių laiki
nų paskolų dabar jau siekia 
apie $12,000,000 kas metai, ir 
tinkamai balansuotame biudžete 
išlaidos normai iams tikslams 
turėtų būti tokia jau suma su
mažintos. Miesto darbininkams 
algos nemokamos, prie to daro
ma grūmojimų, kad kai kurios 
patarnavimo^ sritys busiančios 
uždarytos, o kitose darbininkai 
dirbsią tik išlyga, kad jiems bu
tų mokama algos. Tokiu budu, 
bendra padėtis atrodo esanti to
kia, kuri iš pirmo žvilgsnio yra 
panaši • daugiau** Gentralinės 
Amerikos padėčiai 1910 metais, 
o ne Suvienytų Valstijų padė
čiai 1930 metais.

*1Labai lengva panašiuose atsi-1 
tikimuose medžioti “piktadarį”, 
ir daugelio esama tokių, kurie 
gatavi skirti šiai piktadario ro
lei mūrą Thompson^; skirti už 
miesto išlaidas be atodairos, I prie ko jis prisidėjęs arba ką 
jis leidęs daryti. Be abejonės, 
ant jo administracijos gula šiek 
tiek atsakomybės. Daugelis’ be
reikalingų ofisų pripildyta jo 
bendrais; sąrašai tų, kurie gau
na algas, yra prikimštas su 
kaupu, o tuo tarpu gatves ir 
visuomenės įmonės aptarnauja
ma prastai ir dideliu eikvojimu. 
Viešpataujant režimui p. H. 
Wallace Caldvvell, mero padė
tam Mokyklų Tarybos pirminin
kui, kiekis pinigų, skirtų užlai
kymui džianitorių mokyklose, 
pakilo dvejų metų bėgiu dau
giau, kaip 50%, kuomet tuo pa
čiu laiku sumos pinigų, skirtų 
mokymui kūdikių, pakilo tik 
9$<. Šie džianitoriai didžiumoje 
yra politiniai šuneliai, kurių pa
dėtis sustiprėjo dar ir tuo, kad 
jie susiorganizavo į džianitorių 
lokalą ir prisidėjo prie Čikagos 
Darbo Federacijos. - Mūras 
Thompsonas ir jo patarėjai, be 
to, jau mėnesius laiko matė, 
kad miestas artinasi prie bank
roto, ir nedarė mažiausių pa
stangų išvengti bankroto arba 
reikiamai pasitikti jį. Kad<i 
miesto taryba priėmė miesto 
biudžetą, tai mero grupė dėjo 
pastangas palikti vietose visus 
politinius dykaduonius. Po to, 
meras, po priedanga vėtavimo 
sumų, skirtų policijos ir ugnia
gesių departamentams, kaip i>e- 
pakankamų, ir pozuodamas kaip 
miesto civilių teisių gynėja^*, 
mėgino išlaikyti džiabus kai ku
rių savo rėmėjų ir šalininkų. Jį 
tečiau privertė miesto taryba 
priimti pataisytą biudžetą, ku
ris, ant nelaimės, yra visgi di
desnis, ne kad miesto pajamos 
garantuoja. Vienok mero pagel- 
bininkas, p. Cakhvell, dar vis |

atsisako priimti p. Strawno ko
miteto pagelbą, kuris pasisiūlė 
padėti mokytojams algas mo
kėti, kadangi p. Caldvvell bijo, 
jogei ši pagetbą statys sąlygas, 
idant butų paliuosuota iš darbo 
didelis nuošimtis politikierių, 
prisidengusių dabar džianitorių 
skraiste.

• Bet svarbiausioji priežastis 
keblumų gludi daug giliau, nei 
dagi mero Thompsono pajėga 
betvarkiam miesto reikalų ad
ministravimui. Keblumo šaknys 
tuno perdėm ištvirkusiose ir 
nuožmiose priemonėse, kuriomis 
iki šiol real estato Savastis bu
vo taksuojama, ir atkakliose pa
stangose politikierių priešintis 
reformoms, kurios pertvarkyta 
prieš jų norą. Laike kovos dėl 
naujo įkainavimo savasties tak
soms, taksos* pebuvo mokėtos 
per du metus, štai šis taksų ne
mokėjimas yra pamatinė prie
žastis, kodėl dabar Čikaga pa
sijuto laikinai subankrotavusi. 
Ši kova dėl naujo įkainavimo 
savasties taksoms yra galų galę 
svarbesnė, nei laikinos miesto

finansų sunkenybės. Į įkainavi
mo kovą ir pažvelkime.

(Pabaiga bus)

Oratoriai
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. 111.
Tel. Victory 1115

-O-------

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

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

Chicago, III.
laidotu- 

kuopuikiausiai.
Patarnauja
vese _T__  T___
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

—O-------

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phons
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. electric 
treatment ir mag- 
netic blanketa Ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

—<> V, .
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir .

Balzamuoto jas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

----- o-----
IGN. J. ZOLP

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS š

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL. 

o

Undertaking Cp.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161 
-------O-------

BARBORA BARC1ENĖ

Brangiausia musų motinė
le atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 9 dieną, 12:35 valan
dą po pietų, 1930 m. sulaukus 
46 metų amžiaus, gimus Tau
ragės apskr... Kvėdarnos para- 
rapijos, Paragaudės kaime. 
Ta šalta beširdė mirtis iš
plėšė musų brangiausią turtą. 
Mainyte, kodėl be pasigailėji
mo apleidai mus ir palikai 
vienus liūstančius ir vargstan
čius? Ilsėkis šaltoj žemelėj 
laukdama musų kuomet Aky- 
yąi/'doje Dievo Visagalio visi 
sykiu vėl sueisime.

Pasiliekame
liūdime vyras Jonas, 
dukterys, sesuo M. 
Bronislava, Zofija ir 
lava ir du žentai, 
ir Jonaw, Brolis Kaz.
ir giminės, Lietuvoje sesuo 
Marijona.

Laidotuvės įvyks 
vasario 13 diena, 8 
iš namų 921 W. 33 
Jurgio parapijos
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėtą i šv. Kazi- 
miro kapines.

Visi ą_. A. 
nės giminės, 
žistami esat
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

dideliame nu- 
keturios 
Angelą,
S tani s-'

Thomas 
Petkus

ketverge, 
vai. ryte 
PI. i šv. 
bažnyčią,

Barboros Barcie- 
draugai ir pa- 

nuoširdžiai kvie-

Nuliūdę,'

Vyras,. DulVcrys, Žentai, 
Brolis ir Ginūnęs.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589 
-------0-------

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telofonaa Vlrgrinla 0088 

Bes. Tel. Van Buren 68B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nodfiliotn nuo 10 iki 12 die* 

nų. Namų ofisas North Sido 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

abejoji apie savo akis, eik pas

Lietuviai Gydytojai

įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IK 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 
3 iki 8 v. v. Utarninkaia ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1628

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

Nedėlioj pagal sutartį
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

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 211'8 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Tel. Drexel 6323

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

CHICAGO, ILL.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stele Banko

1800 So. Ashland Avė

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

Nedelioj nuo 2:80 iki 4:80 po plot
Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriški, 
vaikų ir visų chronišką ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

ir šventadieny. 10—12 dieną

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 -.—o——-.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Re s. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL. r.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deurbom St„ Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandosr nuo 9 ryto iki 4 po pieta 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1319
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

1646 W, 46th St.

1327 So. 49

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5208

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. Brunswįck 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Bulzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO, ILL.

J. F. RAMIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS :
668 W. 18th Street

Tel, Canal 6174 
S.KYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

r A
r » ' ‘ ; 1Į

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 Šo. Halsted Street 

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kanip. 18 SL. 2 aukštas 

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:3Q ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phune Canal 0523

va-

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

Tel. Kenwood 5107 
•VALANDOSE

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Franklin 24G0

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 
. North, Sidėj

1579 Milwaukee Avė.
Kambarys 206 

Utaroinkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Ciąero

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

A. A. OLIS
. ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakara

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5911

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Mihvaukee Avė.

Cbr. North Avė.

Rez. 6600 South Arteoian Avenue 
Phone prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

Phone Pulhnan 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pulhnan 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
t. 
vak. 
dienos

Lietuvis Advokatas

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

 Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedelioj pagal sutartį

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 11L

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110' 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLEŠSEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALĄNDOS:

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

Phone Midvay 2880

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Room 2117105 v _ . .
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

lubos

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenuo 

Ofiso valandos:
Nuo 1G iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Teiephuno Flazu 3202

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lotai Office: 1900 So. Union A v* 

Tel. Roosevelt .•710
Vai. nuo 6 iki V vai. vak.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, vas, 12>, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ad prokalavo, kad tai butų iš proto- cunvassing business
Renkant naują spects and as a result havekolo išbraukta.

valdybą, iš vicepirmininku pa
šalinta vienas veiklesniųjų se
nosios valdybos narių, ir pakeis
ta tokiais, kurie iki šiol, gali-

a numlber of sealps dangling 
at tbeir belts

PRANEŠIMAIbuvo pasiūlyta nutarti, kad 
nepriklausomybės apvaikščioji
mas butų rengiamas. Tuomet 
dar buvo ištisos dvi savaitės I
laiko ir butų buvę galima su
spėti. Tačiau kai kurie nariai,

 matyt, buvo atėję į tą susirin- 
virtiną kiin£ su n,intinl sutrukdyti tokį Vilniaus vaaavnnaSog to IHltarirnth ir tojaus susl 

i rinkime prasidėjo kalbos, kad 
i mitingas esąs neskaitlingas, kad 

Pirmadienį, vasario 10 d., su- reikią išrinkti veiklesnę valdy- 
sirihko Chicagos Lietuvių Au- bą ir t.t. Galų gale nutarta 

šaukti dar vieną mitingą ir ap- 
vaikščiojimo klausimą atidėti.

Taigi pereitą pirmadienį įvy
ko tas antrasis susirinkimas. Ir 
jisai nutarė apvaikščiojimo ren
gimų dar sykį “atidėti”. Iš 
tiesų, imtis rengimo dabar jau 
butų buvę ir per vėlu. Bet dau-1 
guma susirinkimo, matyt, visgi 
bijojo, kad Komitetas gali imti 
ir nutarti kitaip — sakysime 
rengti vėliau arba kitoje sve-

Todel, kai galutinai 
j buvo nubalsuota “atidėti”, tai 
jie atsiduso lengviau ir išsi- 

j skirstė geresniam upe, negu bu
vo atėję į svetainę. t x

Ta dauguma susidėjo iš vie
nos srovės žmonių, turbut iš 
anksto susitarusių pravesti mi
tinge tokius nutarimus, kurie 
nepakenktų aukščiaus minėtam 
bizniškam vakarui. Srovės biz
nis tapo pastatytas aukščiaus 
už visuomenės reikalą.

Bet kada V. V. Komitetas ši
taip pasielgė, tai kažin ar to- 
liaus jisai turės pasisekimą. Jo 
svarbiausias ir kuone vieninte
lis' darbas iki šiol būdavo su
rengti per metus dvi iškilmes, 
Spalių 9-tą ir Vasario 16-tą, ir 
parinkti jose aukų Lietuvos bei 
Vilniaus reikalams. Dabar-gi 
vienas, ir tai didesnysis, iš tų 
rengimų tapo atmestas. Tai at
rodo, kaip žinksnis prie likvida
vimosi.

Reikia pasakyti, kad ir šiaip 
buvo nelabai sveika atmosfera 
susirinkime. Iš senosios val
dybos buvo išduotas tiktai vie
nas geras raportas (pirmesniam 
susirinkime), tai iždininko p. 
Barono. Knygų peržiūrėjimo 
komisija šiame mitinge jo ra
portą patvirtino ir pagyrė jį už 
stropų pareigų atlikimą. Iš ki
tų pranešimų j/aaiškėjo, kad tik 
trejetai jos narių stengėsi pa
laikyt gyvumą Komitete, o li
kusioji valdybos dalis— tai dėl 
vienų, tai dėl kitų priežasčių 
—nieko neveikė.

Bet kai susirinkimui buvo 
perskaityta pereito mitingo pro
tokolas, kuriame pažymėta tas 
valdybos neveiklumas, tai susi
organizavusi jo dauguma parei-

atidėtas

ditorijojos svetainėje Vilniaus 
Vadavimo Komiteto nariai už
baigt svarstyt tuos klausimus, 
kurie buvo nepabaigti pirmes- 
niam visuotinam susirinkime, 
vasario 2 d. Du svarbiausi daly
kai, kuriuos atliko mitingas, tai 
—naujos valdybos išrinkimas ir 
nutarimas šiemet nerengti Lie
tuvos nepriklausomybes sukak
tuvių apvaikščiojimo.

Gana keista, kad Vilniaus Va
davimo Komitetas paniekino I tainėje. 
nepriklausomybės šventę. Pir- 
miaus ta šventė būdavo apvai-' 
kščiojama reguliariai kasmet, iri 
su gana dideliu pasisekimu. Bet I 
šiemet staiga atsirado kliūčių. 
Pasirodė, kad svetainė, kurioje 
visudmet būdavo rengiama ap- 
vaikščiojimai, jau seniai yra pa
imta vienos privatinės įstaigos 
bizniškam vakarui. Tos įstaigos 
atstovai buvo (ir tebėra) taip 
pat ir Vilniaus Vadavimo Ko
miteto valdybos nariai.

Aišku, kodėl valdyba nesirū
pino, kad V. V. K. šiemet reng
tų apvaikščiojimą. Nors kiti val
dybos nariai, kurie nėra suinte
resuoti tos įstaigos vakaru, rei
kalavo, kad V. V. K-as veiktų, 
bet dalykas tęsėsi ir tęsėsi ir 
niekas nebuvo darom#.

Galų gale pavyko šiaip-taip 
sušaukti- visuotiną K-to narių 
susirinkimą vasario 2 d. Jam

prie Komiteto darbo.
Tarp naujų Komiteto narių 

priimta ir du “atsitovai” nuo 
vieno leidžiamo Chicagoje lape
lio. Dabar, atrodo bus taip, 
kad “atstovus” j V. V. K-tą ga
lės siųsti kiekvienas, kuris iš
leidžia kokį-nors, pamfletėlį ar
ba plakatą (o Orakulas, kuris 
ne tik leidžia lapelius, bet da 
yra atspausdinęs ir knygą, turės 
jau būt. priimtas, kaipo garbės 
narys.).

Kaijkurių mitingo dalyvių už
silaikymas irgi buvo nemalonus. 
Du žmonės (visai neitralaus 
nusistatymo) turėjo net imti- 
balsą ir piotestuot prieš ne vie
toje vartojamą pašaipą kalbose 
ir įnešimuose.

Bet apvaikščiojimas vistiek 
rengiamas 15-tą vasario. Visi 
dalyvaukite! —Nedelegatas.

GAR SEZ:—
The One-eye Connelly 

indentified, Lefty, Rolls, 
Keep an eye on ’em.

Bill caugbl 'Lefty hokling 
hands wilh Ihe ncw member 
Bernice Kunis. Scandal.

Where may Billee ibe?
Bill wonders \vbal’s that 

under Roy’s nose, lately.
be long no\v, by

Club
Bill.

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

Vyskupo Valančausko Dr-ja laikys 
susirinkimą vasario 13 d., 7:30 v. v. 
Kiekvienas narys būtinai turi atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lu. P. Samaška, rašt.

L. Beno Muzikantų susirinkimas 
j vyks ketverge, vasario 13 d. 9 v. v. 
P. Woodman’o svet., prie 33 ir Lime 
gatvių. Visi L._ Beno nariai malo
nėkit pribūti.

L. B. vedėjas J. L. Grušas.

It won’t

that bedroom win- 
Bill?

Wę Ibink she
i

.Ir., Miss We-

The English tolumu!

Marųuette Murmurs
Meeting.

tv/o worst bbzzards 
those days, traffic 
and no quorum 

had. 'filis accounts

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Pnskolos
Business Chances

Pardavimui Bizniai

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė. 
-------O-------

h

PARDAVIMUI Lunch Room, 
minkštų gėrimų ir mažas Rooming 
House. Biznis išdirbtas per 8 me
tus. Skersai nuo Pennsylvania 
dirbtuvių. Parduosiu pigiai ir grei
tai iš priežasties ligos.

2100 W. 59 St.

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
ne, ledų mašina, namelis rūkyti, 
kaunteris su refrigeratorium. Pigi 
renda. 2643 W. 63 St., telefonas 
Hemlock 7548.

2 SPECIALAI
MUSŲ LOVŲ 

SKYRIUJE
Visi pirkiniai gali būti laikomi 
vėlesniam pristatymui, jei to no
rima! 'Pik mažas {mokėjimas te- 
reikalingas.

Visos geležines Lovos

$7.95
Riešuto ar mahogany baigimo 
visos geležinės lovos su gražio
mis, rankomis pieštomis penelė- 
mis galuose. 2 colių stulpai ir fil- 
leriai.. Visokio didumo. Reta ver- 
tenybė. '

Buk nuosaikus!
Nekask sau duobės dantimis!

Išmuštos Day Beds

$39.00
Išmuštos gražiu velouru pilno 
didumo dieninės lovos—day beds. 
Riešuto konstrukci ja su puošniais, 
gražiais galais. Stipri springsų 
konstrukcija. Vertės $69.00

CENTRAL
DISTRICT

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

h.............. ■ /

Žymiausi gydytojai kaip tik ir sa
ko, kad amerikiečiai daugiausia tai 
ir daro — kasa sau duobę dantimis.

Progresas, kur j padarė mokslas 
per pastaruosius 20 metų, prailgini
me žmonių gyvenimo yrą pastebėti
nas. Mes i tuos 20 metų daugiau 
patyrėm apie taip syarbų mums da
lyką, nes buvo patirta per daugelį 
perėjusių šimtmečių. Bet nežiūrint 
to, cenzo skaitlines rodo, kad mirtin
gumo nuošimtis nuolatos didėja.

Kaip ir jūsų automobilius, žmo
gaus kūnas yra varomas motoro — 
tarp jūsų šonkaulių. Jis užsitar
nauja bent kiek rūpestingesnės prie
žiūros. Dauguma automobilistų ži
no, kad karas važinėjamas vidutiniu 
greitumu, gerai prižiūrimas ir ku
riam yra duodamas užtektinas poil
sis, išlaikys daug ilgiau negu tas, 
kuriuo yra viąa laika važiuojama 
augščiausiu greitumu.

Tik per pastaruosius 20 metu su 
atsidėjimu studijuota žmogaus moto
rą ir kaip jį palaikyti geriausiame 
veikime per didžiausi galima skaičių 
metų. Viskas ką mes žinome apie 
nuovargio nuodus, apie vitaminus, 
calories ir k., tapo patirta į šį trum
pą laiką.

Jeigu jus duodate savo automo
biliui daugiau gasolino, negu jis 
gali sudeginti, jus užtvenkiate mo
torą ir veikiausiąjį sugadinsite. Tas 
pats yra ir su .pilvu — neperpjldyk 
jį perdaug, nevalgyk perdaug tan
kiai ir kada ima pagunda, geriau 
rūkykite Lucky Strike.

PILDOME INCOME TAX BLANKAS
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.

The t\vo meclings scheduled 
for January \verc not held be- 
cause tbe 
happened 
paralyzed 
could be
for the lale elėctions held by 
the Marųuette Club of the S. 
L. A. Gr. 260. at Gage Park. 
The follovving comprise the 
ncw executive staff: —

President: Anthony A. Royce 
V i ce-Presiden t: John 
Roco rdi n g - Secret ar y: 

Annette Valentine
FinancialrSecretary: 

Siratevich
Sergeant-at-iArms: Anthony 

Rusgis
Organizers: P. William Rus- 

gis, Anthony Schnukas 
, Installation of officers fol- 
loftved oleetion and President 
Alice Rennet t Winsky \\Tth 

her newly acquired name gra- 
ciously relinquished her gavel. 
The post of Treasurer, An
thony Schnukas lašt year’s in- 
eumbent was diseontinued. 
Funds to be entrusted to parent 
group treasurer. Johnny Macas 
and Fclix Siratevich retained 
their posts. Fclix vvas eleeted 
by a unanimous vole — tri- 
bute to his worth.

Rili Rusgis introduced somų 
of his proteges among them 
some very pretty dėbutantes. 
The Misses Bernice Kunis, Jo- 
sephine Casey, Lillian Yuks- 
nis and the husky Frank Ja- 
coibs were heartily welcomcd 
into the fold. Bill Rusgis needs 
to be complimented on his 
selection.

Report of Dance Committee 
follovvėd. Seems that Rillee 
Rennett chairman of the com
mittee had hastily departed for 
Holly\vood, California to avoid 
being eleeted President — the 
Maroons have a weakness for 
lady Presidents, they’re so dif- 
ferent. The burden then fell 
on the shoulders of Schnu
kas, Rusgis, Valentine and Si
ratevich. The survivors re- 
ported arangements i n order 
for the dance to be held at the 
Hotel Hayes the 22nd of Fel> 
mary. Orchestration by the 
Marquette Merrymakers in the 
Grand Rallroom. An ad-book 
sėt rolling by a full page con- 
trib from the Naujienos had 
assumed monster proportions. 
The chairman appealed to the 
members to canvass their va
rmus localities. Bernice Kunis, 
brilliant prospect promised a 
few and at this vvriting tum- 
ed in five. Wow. Let’s 
Mąrquette. Lašt Saturday, 
three and only members of 
One-eyed Connelly Club 
gale crashers de-luxe, tore
sixty-seven miles about to\vn,

Macas
Mrs.

80 
the 
tlie

off

Where’s 
dow agniu

Clieer up Al.
štili lovos you.

Be Ibat Helen 
dosey?

iMikc B. is i 
rolling- pins, the 
a better half Ihe 
nary.

Betly S had bar 
prince ebarming in Mr. Beske, 
secrcLary Mui(|uette Lions* 
Club.

Don’t forgel the Marquet(e 
Dance, Hotel Hayes, the 22nd. 
Get your lickets Universal?

We’d likę lo bear from 
otber dirbs. Gali (be prexy ai 
Rep. 7148.

Sez Ga b the in t ima te.

----- o-----
PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 

už 2'6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

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

now . dodging 
bov took to

; 15th of Jan-

found her

SPORTAS
ROSELAND t

9

laimėjo, padarydami 30 
Whiting Wild Cąts 15. 
loš| G. S. lošė su S. W. 
Boosters jauktu. Starie-

Perei'tą nedėldienį, vasario 
d., Strumilos svetainėje Golden 
stariečiai lošė basket holų su 
dviem jauktais.

Pirmą loši stariečiai lošė su 
Whitin£ Wild Oats jauktu. Sta- 
riėčiai 
prieš 
Antra 
Ryan
čiai pralaimėjo, padarydami 16 
prieš S. W. Ryan Boosters 19.

Publikos lošio pažiūrėti buvo 
susirinkę neperda ilgiausia.

Busimas Golden stariečių lo
šimas ivyks kdtVirtadiėnio vak., 
vasario 13 d. Los su Burnham 
A. C. jauktais.

Penktadienio vakare, vasario 
14, los su Roselando Vyčiais. 
Tai bus antras lošimas šį sezo
ną su vyčiais. Pirmą syk sita- 
riečiai nugalėjo vyčius. Kaip 
girdėt, bus didelis susirėmimas.

Ateinantį nedėldienį, vasario 
16 d., stariečiai los su Cicero 
Red.Rose ir Palmer Park jauk
tais. Visi lošimai bus Strumi
los svetainėj. —N.

Class Health Institute 
65 East Garfield Blvd. 

Normai 3266. , ,
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ 
pastebėtinas mineralinis ffydy- 

i 
šaknimis. Tai yra vienatinė

Šis . ... — -i
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS. REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Dr
Baigęs j 
nojuje. 8

P. P. Šimaitis, 
Naprapatas 
Napratijos Kolegiją Illi- 

8 metai kaip užsiima žmo* 
U gydymu Chicagoje.

Illi- 
žmo-

Daktaras Specializuojasi ant Nervu Ligų. 
Ofisas 2346 W. 69th Str.

arti S. Western Avė., Chicago, Iii.
Ižgyrio bo operacijos penesaidę, goite- 

ri; pasitarimai veltui ir mandagus. Yra 
išgydęs daug žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo, mirštamos li
gos, širdies ir pilvo ligų, galvos, nugaros, 
strėnų gėlimo. Eina ir l namus gydyti.

Tel. HEMLOCK 1881.
Valandos: nuo l> iki 11 iš ryto, nuo 2 
iki -i po pietų ir nuo 0 iki 9 vakaro. 

Šventadieniais nuo 9 iki 11:30 iš ryto.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

BpeclaliitM rydyme chroniškų ir aaajn U- 
trų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau 
kykit pne mane. Mano pilnas Iftegzatniuavl- 
ma« atidengs jūsų tikrą Urą Ir Jei aA apsi 
imsiu jus trydyti, sveikata Jums eugryė. Ei
kit •" ............................................
kur 
po

pas tikrą speciafistą, kuris neklaus jūsų 
ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino ISegzaminavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvte ki 1 po nietų.
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CiaSSIFIED flOS.Į
s Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrigrhts — išradimai vi
sokios rųšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187

-------O——

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

arti Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes periame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

Telephone Armitage 1199 
------O-------

2231

24

- —o-----
Simano Daukanto Skol. ir Bud.

Dr-ja

■ (Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

Ben. J. Kazanauskas, rast.
Roosevelt 8887

Miscellaneous
Įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakss. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam suli£ užsakymų naujus sve
telius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

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

—o-------
GARSUS RĄDIUM mine run an

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

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas seklyčios 
setas $65.00.

7 šmotų riešuto valgomojo kambaria se
tas $57.00.

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

lova, dreseris, skrynia, springsai. inatra- 
sas — $00.00.

Kaurai 0x12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nerišliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 West Lake St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJI K LIS pianas su suoleliu ir 
rolėmis, $35 cash. Uždarome musų 
sandeli. Mid—West Piano Stores 
(Ine.), 6136 S. Halsted St.

Personai
Asmeny 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

REIKALINGA pirmarankis duon
kepis mokantis baltą ir juoda duo
ną kepti. Girtuokliai teneatsiŠaukia, 
925 — 8th St. Waukegan, III.

REIKALINGAS operatorius kru
tamu jų paveikslų teatrui. šaukite 
Tel. Grovehill 1965.

REIKIA patyrusio shearmano dėl 
geležies atkarpų jardo. Kreipkitės 
A. Blackstone, 853 W. Lake St.

LIETUVIŠKAI KALBANČIŲ 
vyrų atstovauti West Sidėj 
Fuller Brush Co. Kreipkitės po 
2 vai., 326 W. Madison St., 
Room 806.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RESTORANAS ant pardavimo; 
geras biznis, priešais strytkarių li
nijos. Ilgas lysas, pigi renda; už 
pirmų pasiūlymų. Savininkas pasi
traukia iš biznio. 2559 W. 39 St. Tel. 
Virginia 1694.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
ne adresu 1743 S. Halsted St., lietu
viu apielinkėi. Savininkas pasitrau
kia iš biznio.

PARDAV7MUI kendžių, notions 
ir cigarų krautuvė, kampas karų 
linijų, prie mokyklos. 4120 South 
Wenworth Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas {mokėjimas. 

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

Rašykite
R. WITTL,

32 Kervvood St.,
i Palatine, III.

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

------O-------
WISCONSINO FARMA

385 akrai prie Fox upės, 20 myliu 
nuo Milwaukee. Žemė augšta ir 
derlinga. 350 akrų išdirbtos žemės. 
Gyvenamieji 
liaus ant 
Triobos ir
įrengtos su James įtaisais. Didelis 
sodnas. Turi užtektinai galvijų, 
arklių, kiaulių, vištų ir ančių. Nau
jos mašinos.

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

Tel. Central 5013

namai ispaniško sty- 
kalnelio prie pat upes.

barnes moderniškos,

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vieną maža, bet labai gražią 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. Dargi turiu parda
vimui dideli dvarą 320 akrų žemės, 
gerais padargais, p-vvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13.000. 
Pirkimo ukiu. mninvm”’ 
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i manę, greitas ir teisingas 
natarnavimar; visiems.

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

Evchanffe—Mainai
675 DOLERIAI įmokėta dalis ant 

2% lotu prie pat labai gražaus eže
ro, netoli Chicagos. Mainvsiu ant 
gero automobiliaus, Tel. Roosevelt 
8450.

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

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

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

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafp.yette 0455

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

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

Atsišaukite tarp 3 ir 8 vai. vak.

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

Kaina $16,000.

FOR SALE 2 vacant lots 
57x125. Located 3411-13 So. 
Lowe Avė.
Chicago Title & Trust Co.
69 W. Washington St. 

See M r. Jennett

3rd floor.


