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Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

(Tęsinys)
ROKIŠKIS, sausio 23. [“L. 

Aidas”]. — Norėjęs paspruk
ti iš sales. Tarp durų tačiau 
stovėjęs kun. Labanauskas ir 
neišleidęs. Kas gi, esą daryti, 
jei kunigas liepia vekselį pasi
rašyti?!... Pasisukeliojęs, pasi- 
sukeliojęs dar po salę ir — ga
lop pasirašęs... Gavęs tada už 
draugiškų vekselį kvitą. Paro
dęs jį prie durų kunigui. Tan
iki kunigas jį praleidęs. Pasa
kęs dar, girdi: na, kad turi kvi
tą, dabar gali eiti sau.

Rūta ir daugiau originališ
kų nukentėjusių liudininkų pa
rodymų vakar teisme. Vienas 
ūkininkas, pavyzdžiui, katego
riškai pareiškė, kad, girdi, jei
gu jam dar kartą tektų pana
šiomis aplinkybėmis, kaip tą ’ 
gegužės mėn. 6 d., rašytis drau
gišką vekselį, tai jis, užuot ra
šęs, verčiau pro langą iššok-
tų...

Visi ligšiol apklausti nuken
tėję liudininkai teismui pareiš
kė, jaučiąsi teisiamųjų anuo
met su tais draugiškais vekse
liai apgauti. Girdi, žadėjo indė
lių knygutes duoti, žadėjo pats 
bankas tuos draugiškus vekse
lius išpirkti, žadėjo banką nuo 
bankroto išgelbėti, o iš tikrų
jų — niekas tokios knygutes 
negavo, draugiški vekseliai pri
liko kinko realizuoti. ir neiš
pirkti, ir pats bankas galop vis 
vien subankrutavo, palikdamas 
tokią milžinišką skolą...

Dauguma vakar apklaustų 
nukentėjusių liudininkų pabrė
žė, kad ypač pral. Labanausko 
įautoritetas nusvėręs jų pasi
ryžimą pasirašyti draugiškus 
vekselius. Net nukentėjęs taip 
pat vienas sentikis liudininkas 
tą aplinkybę pabrėžė. Girdi, 
kaip galima buvo nepatikėti to
kiam gerbiamam ir aukštam 
dvasininkui...

Daug nukentėjusių liudinin
kų, be to, vakar teismui paro
dė, kad 
net gąsdindami policija iš jų 

draugiškus vekselius išrei
kalavę.

Tai iš tų, kurie arba nebu
vę tame gegužės 6 d. susirin
kime, arba vis dėlto pasprukę 
iš susirinkimo salės, nepaisant 
apstatytų durų (ir tokių ne
vieno Luta). Tiems bankas vė
liau pakartotiniai siuntinėjęs 
raštiškus raginimus pasirašyti 
draugiškus vekselius, nes ki
taip, girdi, i>olicija priversianti 
juos pasirašyti... Taigi, ir tie 
neišsisukę, draugiškų vekselių 
nepasirašę. Buvę imami drau
giški vekseliai ir iš beraščių, 
tik banko tarnautojams už 
juos veksely pasirašius...

Dabar — iš vakar apklaus
ui nukentėjusių liudininkų vos 
keletas esą gavę tuos draugiš
kus vekselius atgal po to, kai 
tie vekseliai Rokiškio ūkinin
kų s-gos banko buvę užstaty
ti Panevėžio žydų liaudies ban
ke ir vėliau paskutiniojo ban
ko buvę grąžinti. Užtat tie, ku
rie gavo atgal savo draugiškus 
vekselius, negavę iš ūkininkų 
s-gos banko savo piniginių vek
selių, nors šiuos vekselius bu
vę patys apmokėję, 'teisiama
sis Zingbergas dėl to teismui 
paaiškino, kad šitie vekseliai, 
jų savininkams juos apmokant,' 
tuo metu nebuvę Rokiškio ban-j 
ke, o buvę centraliniam ūki
ninkų banke Kaune.

Kitų visų vakar apklaustųjų
— kokių 97% nukentėjusių šiandie saulė teka 6:46, lei- 
drauugiški vekseliai likę ue-.dž’asi 5:23. Mėnuo teka 10:27 
grąžinti. Keletas jau patys pro- vakaro.

testuotus tokius vekselius išsi
pirkę. O kitų •— daugumos 
draugiški vekseliai dabar esą
— kieno žemės banke, kieno 
centraliniam ūkininkų bankę, 
kieno kituose įvairiuose ban
kuose, o vieno net Sovietų Ru
sijos prekybos atstovybėje 
Kaune...

Todėl nukentėję liudininkai 
ypač kai kurie, 
labai pasipiktinę teisiamaisiais

Vienas liudininkas, pavyz
džiui, tiesiog pabrėžė, kad, gir
di, kada kartą teisiamasis Ma
čiulis, jo susirūpinusio sutik
tas turgavietėje ir paklaustas, 
ar bus grąžintas iš Brazilijos 
Rimša, šypsodamasis atsakęs, 
kad, girdi, durnas jis butų da
bartinėmis aplinkybėmis grįžti,
— liudininkas tada, girdi, aiš
kia pamatęs, į kokių “žulikų 
ir vagių globą buvo patekęs 
jų bankas”.

Kitas liudininkas parodė, kad
teisiamasis Mačiulis dėl banko 
sandėlio sudeginimo jam išsi
tarę^, kad, girdi, gal būt žy
dai tyčia tą sandėlį sudeginę...

Dauguma vakar apklaustų 
nukentėjusių liudininkų pareiš
kė, visai nebuvę gavę iš ban
ko nei knygučių, iš kurių bu
tų matyti jų einamosios są
skaitos banke stovis, nei ban
ko įstatų, kurių jiems niekas 
ir nepaaiškinęs dėl Lunko na
rių ir ypač banko vadovybės 
atsakomybės.

Vienas nukentėjęs liudinin
kas dar teismui vakar pasi
skundė, kad bankas iš jo — 
paprasto vežėjo Rokišky — 
buvęs pasinuomojęs sandėliu
ką prekėms prie geležinkelio 
stoties. Kaipo garantiją už ta
me sandėluky sukrautas banko 
prekes, banko direktorius Rim
ša pa i m davęs iš jo vekselius 
ir leisdavęs juos į apyvartą.

(Tol i aus bus)

Trys vaikai žuvo ugny; 
tėvai, duktė apdegė

RACINE, Wis., vas. 16. — 
Gaisras sunaikino čia gyven
tojo Olafo Christenseno namus. 
Liepsnose žuvo ir trys Chris- 
tenseno maži vaikai, amžiaus 
nuo 1 iki 5 metų. Motina ir vy
riausia, 6 metų, duktė buvo tė
vo išgelbėtos, bet gelbėtojas ir 
išgelbėtosios taip apdegė, kad 
vargiai lieišliks gyvi.

Kapitalisto $200,000 re
zidencija sudegė

ST. PAUlL, Minn., vas. 16. 
— Netoli nuo čia gaisras su
naikino nesiniai pastatytą ge
ležinkelių magnato, L. W. Hill, 
vasarinė rezidencija. Nuostoliai 
siekia $200,000.

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

Gali būt sniego ar lietaus; 
šilčiau; vidutiniai mainąsi vė
jai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 220 p.

IAtlantic and Pacific Photo]• 4
Vokiečių laivas “Muenchen” dega New Yorko prieplaukoj. 

Jis buvo pastatytas 1922 m. ir kainavo apie tris milionus do
lerių. Išgelbėti laivą nepasisekė ir jis nuskendo.

Komunistai Berlyne 
puolė “Vorwaerts’o” 

redakciją 
s * Į A

BERLYNAS, vas. .16.- Dvie
jų šimtų komunistų gauja va
kar vakarą puolė socialdlemo- 
kratų laikraščio “Vorvvaerts’ 
įstaigą ir išdaužė trobesio lan
dus.

Atlikę tą “didvyrišką” žygį, 
raudonieji chuliganai išbėgiojo

Sovietai išveža į A- 
meriką $500,000 

platinos
RYGA, vas. 16. — Iš Mask

vos atgabeno į Rygą apie 500 
tūkstančių dolerių vertės pla
tinos. Platina per Rygą siun
čiama į Jungtines Valstybes, 
kur sovietų valdžia turi padeng
ti trumpalaikius kreditus, Mas
kvos gautus iš Amerikos fir
mų.

Sovietai prašė Latvių vyriau
sybę slėpti žinias apie platinos 
išgabenimą, idant dėl tokio 
Maskvos valstybės banko ap- 
tuštinimo sovietų valiuta už
sieniuose neimtų dar labiau 
kristi. Rygoj dabar sovietų Ru
sijos rubliui moka tik 17 cen
tų, nors Maskvos valstybės ban
kas rublį tebevertina 50 centų.

Hughes rezignavo iš 
Tarptautinio teis

mo teisėjo
GENEVA, Šveicarija, vas. 

16.—Amerikietis Charles Evans 
Hughes, kadangi jis tapo pa
skirtas vyriausiu Jungtinių 
Valstybių teismo teisėju, pra
nešė generaliniams Tautu Są
jungos sekretoriui Drummond- 
ui, kad jis iš Tarptautinio tei
singumo teismo rezignuosiąs.

Žemės drebėjimas Sici
lijoj ir Afrikoj

SIRAKUZAS, Sicilija, vas. 
16. — Vakar čia buvo jaus
tas žemės drebėjimas. Gautais 
pranešimais, žemės drebėjimas 
buvo jaustas taipjau Bengazy, 
Libijoj, šiaurinėj Afrikoj.

De Riveros ‘naciona
linis seimas’ Ispani
joje panaikinamas
MADRIDAS, Ispanija, vas.

6. — Karalius Alfonsas vakar 
įasirašė dekretą, kuriuo buvu- 
;io diktatoriaus Primo de Ri- 
/eros įsteigtas vadinamas “na
cionalinis seimas” galutiniai 
likviduojamas.

“Nacionalinis seimas” buvo 
patariamoji diktatoriaus įstai- 
a, be jokio sprendžiamo bal- 
o. Jis laikėsi parlamento at- 

~tovų buto rūmuose, kurie da
bar vėl atgaus pirmykštį savo 
vardą.

“Revoliucininkės” 
supliekė tris poli- 

cistus mitinge
NORTH HAMMOND, Ind., 

vas. 16. — Tuo supratimu, kad 
pirmu kirčiu galima gerą pu
sę kovos laimėt, jaunų * komu
nistų, daugiausia mergaičių, 
būrys praeito šeštadienio vaka
rą puolė tris policininkus įr 
erokai juos apkūlė.
Tą vakarą jaunų komunistų 

sąjungos kuopa, viso daugiau 
kaip keturiasdešimt jaunuolių, 
laikė Paulina salėj mitingą, ku
riame pasirodo ir trys polici
jos šnipai. Bet jie. buvo mitin
guoti susirinkusių pažinti. Duo
ta įnešimas neprašytus svečius 
išmesti. Paremta. Nutarta. Nu
tarimas tuojau imta vykdyti.

Mergaitės, palikusios savo 
kėdes, stipriu frontu puolė po
licininkus ir, prispyrusios prie 
sienos, ėmė juos pešti. Švaisty
mas vėzdais ir grūmojimas re
volveriais nieko jiems nepa
dėjo.

Ėjęs gatve policininkas išgir
do viduj triukšmą. Jis "pašau
kė daugiau policijos, ir revo- 
Hucija buvo likviduota.

Prezidentas Hoover 
grįžta namo iš 

Floridos
LONG KEY, Fla., vas. 16. 

— Atostogojęs Floridos vande
nyse prezidentas Hoover pra
eitą naktį išvyko atgal j Wa- 
shingtoną. Pirmadienio rytą jis 
jau bus Baltajame Name.

Išteisino prohibici jos 
agentą nušovusį ne- 

l kaltą žmogų
DULUT1I, Minu., vas. 16.— 

Federalinio teismo jury vakar 
išteisino federalinį prohibicijos 
agentą Emmettą White’ą, ku
ris buvo atiduotas į teismą, 
kaltinamas dėl nušovimo vieno 
nekalto piliečio, Gusto Virku- 
los.

Praeitą liepos mėnesį Virku- 
la su savo šeima važiavo auto
mobiliu. Vieškely, netoli nuo 
Liltle Fork, 27 mylias nuo Ka
nados sienos, automobilį bandė 
sustabdyti proliibicijos agen
tai, bet kad Virkula ir jo šei
ma jų šauksmo sustoti nenu- 
girdb ir važiavo toliau, vienas 
prohibieininkų, kalbamasai 
White, ėmė į automobilį šau
dyti, ir Virkula buvo nušau
tas. Prohibicininkai po to puo
lė daryti kratos automobily, bet 
jokių svaigiųjų gėrimų nerado, 
šovikas vėliau buvo suimtas, 
bet už kauciją paleistas. Fede
ralinis teismas dabar visai ji 
šteisino.

Išgirdęs tokį teismo nuo
sprendį, Minnesoitos valstijos 
prokuroras, David Hiirlburt, 
>as i piktinęs, pareiškė, kad da
bar žmonėms bus labai pavo
jinga važinėti automobiliais ar- 
i Kanados sienos, nes “ir plė

šikams jie turės sustoti, kad 
.piplėštų.”

Skandalas sovietų 
‘torgprede’ Oslo

OSLO, Norvegija, vas. 16.— 
Sovietų atstovybėj čia vėl kilo 
Sandalas, šį kartą “torgpre- 

do” — prekybos atstovybėj. 
Gauta vakar iš Maskvos tele
grama visas tos atstovybės per
sonalas tapo pašalintas iš vie- 
’os už “bičiuliavimąsi su 'bur
žuazija ir nutolimą nuo komu
nizmo.”

Maskvos įtūžimo priežastis 
buvo “torgpredo” padarytos 
svarbios transakcijos su norve
gų žuvies ir mašinų eksporte- 
riais. Nors tos transakcijos bu
vo padarytos vyriausia drau
gės Aleksandros Kollontai, so
vietų minislerio Norvegijai, ta
čiau Maskva, visa tai dabar 
pasmerkia.

Pašalinti iš vietų “torgpre- 
do” žmonės, bijodami grįžti į 
Maskvą, stengiasi dabar susi
rasti darbo Norvegijoje.

Septyni negyvi politi
nėse riaušėse Ar

gentinoj
VICTORIA, Argentina, vas. 

16. — Liberalų sąjungos su
rengtame čia praeitą šeštadie
nį masiniame politiniame mi
tinge įvyko riaušių, per ku
rias penki asmenys buvo nu
šauti, o du kiti asmenys mirė 
iš išgąsčio.

Acosta gavo 6 mėnesius 
už nesirūpinimą 

vaikais
MINEOLA, L. L, vas. 16.— 

Žinomas aviatorius Bert Acos
ta, kuris kartu su kom. Byrdu 
1927 m. skrido per Atlanto 
vančĮ'nyną, tapo vakar teismo 
nubaustas šešiais menesiais ka
lėjimo už pametimą savo dvie
jų vaikų.

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
16. — čia įvyko bedarbių riau
šių. Bedarbiai, reikalą udami 
duonos, puolė maisto krautu
ves. Susikirtimuose si: polici
ja keletas asmenų buvo suža
loti.

15 franeuzy darbininkų 
užberti tunely

SA1NT HTIENNE, Francija, 
vas. 16. — limite Cappe tu
nely, netoli nuo čia, nukritu
sios iš viršaus uolos ir žemės 
uždare penkiolika darbininkų. 
Daroma '-pastangų juos atkas
ti, bet nauji įdubimai gelbė
jimo darbą labai sunkina.

Uždaryti darbininkai yra gy
vi. Kad urve jie nenutrokštų, 
oras pumpuojamas jiems pro 
tam tikras kiaurines.

Prašo Tautų Lygą 
įsimaišyti į “bez- 
bažninkų” darbus
ATĖNAI, Graikija, vas. 16. 

— Graikų ortodoksų bažnyčios 
sinodas kreipėsi į Tautų Sąjun
gą, prašydamas, kad ji darytų 
ntervencijos ir sustabdytų 
krikščionių religijos persėk i o- 
imą sovietų Rusijoje.

3 kalinių riaušių va
dai turės mirti

AUBURN, N. Y., vas. 16.— 
"eismas pripažino kaltais de 
y,rmo laipsnio galvažud/bės 
ris Auburn kalėjimo nusikal- 
ėlius, kurie per kalinių riau- 

ris praeitą gruodžio mėnesį nu- 
ovė vieną kalinį, Henry Su1- 

;vaną.
Pasmerkti dėl pirmo laips

nio galvažudybės baudžiami 
mirtim.

Pasmerktieji yra: Claud Ud- 
wine, Wm. Force ir Fesse. Tho- 
mas. Trys kiti kaltinamieji ra
li nekalti.

Siūlo paliauti mušti 
auksines $2'/z mo

netas
WASHINGTONAS, vas. 16. 

— Atstovas Perkins vakar pa
siūlė Dilių paliauti mušti auk
sines 2 monetas. Tų mažų 
aukso monetų paliovimui pri
taria. ir iždo sekretorius Mellon, 
kuris sako, kad žmonės varto
ju jas dovanoms ir jos prabū
vančios iŠ apyvartos tuojau, 
kai tik išleidžiamos. Auksas 
esąs reikalingas kitiems tiks
lams.

Hangaras ir devyni ae
roplanai sudegė

LANSING, Mieli., vas. 16.— 
Anksti vakar rytą Dansingo ae
rodrome sudegė ‘ Wolverine 
Flying Service, Ine., hangaras 
ir devyni aeroplanai. Nuosto
liai siekia $90,000.

PINIGAI
LIETUVON

<1

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto ik
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.
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Lewis’o priešininkai 
šaukia angliakasių 

suvažiavimu
L

Illinois angliakasių vadai ieš
kos priemonių internaciona
linės unijos pirmininkui nu
versti

SPRINGFIELD, 111., vas. 16. 
— Savo atviroj kovoj su in
ternacionaliniu United Mine 
Workers of America pirminin
ku, Johnu L. Lewisu, Illinois 
Mine Workcrs unijos vadai pa
skelbė šaukią Springfielde kovo 
10 dieną “internacionalinę an
gliakasių konvenciją.” Kon
vencijos tikslas busiąs reabili
tuoti uniją, priimti naują kon
stituciją ir surasti priemonių 
internacionaliniam pirminin
kui Lewisui pašalinti.

Oro katastrofoj
>u broliai žuvo ugny aeropla

nui nukritus

JENA, La., vas. 16. — Du 
' o1 ai, Lamar ir Grady Wliat- 

19 ir 22 metų amžiaus, 
’ivo liepsnose, aeroplanui, ku- 

•:o jie buvo pasažieriai, užst
rigus ore ir nukritus žemėn. 
vlotas W. Davidson pavojin- 
ai apdegė.

Du jauni lakumai pavojingai 
susižalojo

LEXINGTON, Ky., vas. 16. 
— Motorui sugedus ir aero- 
tlanui nukritus žemėn, skaud
žiai, turbut mirtinai, užsigavo 
lu jauni lakūnai, Harold 
Ihoads ir Earl Bach, abudu 

'exingtoniečiai.

Studentas užsimušė 
mokyklos gleideriui 

susikūlus
ANN HARBOR, Mien., vas. 

16. — Vakar čia Michigano 
universiteto gleideriui (bemo
toriam aeroplanui) nukr* 
250 pėdų aukštumos, užsimušė 
inžinierijos studentas Edgar 
Siekemeyer, 18 metų amžiaus.

Motina nužudė savo 
“akiplėšą” dukterį

McGOOK, Neb., vas. 16. —

Vietos gyventoja, Mrs. Bender, 
nušovė savo 11 metų amžiaus 
dukterį Maxinc. Policijos su- 
uiitay moteriškė pasuke, kad 
nušovus mergaitę dėl to, kad 
ji buvus akiplėša.

Moteriškė bus atiduota psi
chiatrams, kad ištirtų, ar ji yra 
sveiko proto.
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KORESPONDENCIJOS
padarė eskizus naujoms dekora- 
cijoms dėl to vakaro. Įdomu 
bus matyti. Išvažiuojant apta
rėme ką ir kaip piešti..

Pittsburgas su apielinkemis,

Ką Sako Sugrįžę Iš Rusijos Lietuviai 
Komunarai

CIeveland, Ohio
Bolševikų vakaras

Vasario 9 d., turėdamas kiek 
liuoso laiko, sumaniau nueiti j 
Maskvos brolių parengtų vaka
rą. Mat, buvau matęs jų lape
lius, kur jie garsino, kad tą va
karą rengia kokia tai ALDLD 
kuopa. Vakaras, girdi, busiąs 
labai šaunus. Na, manau sau, 
eisit/ pažiūrėti, kas ten bus ne
paprasto.

Nespėjau į vidų įeiti, kaip iš
girdau vieną ir kitą brolį kal
bant, kad esą ir fašistai pradė
jo rinktis. Tuo tarpu pribėgo 
viena! moterėlė su dėžute ir sa
ko, kad aš privaląs tikietą ko
kiam tai išlaimėjimui pirkti. 
Klausiu kokiam išlaimėjimui. 
Toji nesako. Tokiu budu nega
lėjau patirti, kas tame baksiu- 
ke yra.

Apie valandą vėliau nei buvo 
garsinta prasidėjo ir progra
mas. Pirmiausia vakaro vedė
jas žėbrys paaiškino savo drau
gijos nusistatymą. Paskui pra
dėjo lošti kokį tai veikalą, pa
imtą iš Rusijos senesnių laikų 
gyvenimo. Reikia pasakyti, kad 
vaidintojai buvo neblogi ir ma
tyti rimtai ruošėsi prie vaidi
nimo. Tačiau pats veikalas bu
vo nei šis nei tas: nieko jame
svarbaus. t

Paskui užėjo ant pagrindų A. 
Bimba ir pradėjo pasakoti apie 
savo nuopelnus. Girdi, jis daug 
dirbti s bedarbių naudai, orga
nizuojąs juos ir t. t. Paskui lie
pė visiems lipti į gatvekarį ir 
dykai važiuoti į bedarbių mitin
gą. Esą kai šimtas žmonių su
lips i gatvekarį ir nemokės, tai 
konduktorius nieko negalės pa
daryti.

Užbaigęs savo spyčių, Bim
ba, žinoma, neužmiršo pasiko- 
Isktuoti pinigų. Surinko, regis, 
$17. Fotam prasidėjo šokiai. 
Muzikantai buvo tokie, Kad jie 
vargu patys žinojo, ką. jie grojo.

J. S. Jarus.

Indiana Harbor, Ind.
Suvažinėjo vaiką

•Ši žinele jau nebe nauja. Pra
ėjo keletą savaičių. Bet kadan
gi ji svarbi, >tai, aš manau, yra 
verta ją ir dabar pranešti.

Paprastai iš musų kolonijos 
korespondentai pasiskubina pra
nešti ir visai nesvarbias žinias, 
tačiau šios jie nepastebėjo. O 
tuo 'tarpu ji gana svarbi, ypač 
tėvams.

Dalykas toks. Vienas lietuvis 
dirba jau per ilgą laiką prie 
pieno išvažinėjimo. Jis yra la
bai atsargus, ir todėl per ilgą 
laiką neturėjo jokios nelaimės. 
Bet nuo nelaimės sunku yra iš
sisukti. Sausio 24 d. jam pasi- j 
taikė labai nemalonus dalykas:' 
suvažinėjo aštuonių metų slavų I 
tautos vaikuti. Ta diena nebu-1 
vo mokyklos; vaikai buvo ke
liami iš vienos klasės į kitą. | 
Vaikai pasinaudojo ta proga ir 
būriais lakate gatvėmis. Gana, 
didelis būrys sekė ir vieną' pie-! 
nininką. Jie prisirišo šlajų-; 
kės ir vilkosi gatve sugulę ant' 
jų. Pienininkas kelis kartus ■ 
juos nuvarė, bet jie nepaliovė j 
kibti.

Kaip anglų spaudoj buvo pra- i 
nešta, atsitiko 'taip: pieniniu-! 
kas subarė vaikus ir grasino 
pašaukti policiją, jeigu jie ne
paliaus kabinėtis prie troko. Bet i 
vos spėjo pienininkas įsėsti į. 
treką ir pasijudino važiuoti, 
kaip pasigirdo klyksmas. Jis j 
tuoj sustabdė troką ir iššoko 
pažiūrėti, kas atsitiko, žiuri, į 
užpakalyj troko guli vaikas. Pa- - 
kelia, — dar gyvas. Tuoj nu-1 
nešė vaiką į krautuve ir pašau-I 
kė daktara. Bet kol daktaras i 
pribuvo, tai vaikas ir pasimirė, i 
žinoma, policija sustatė rapor- j 
ta. Bet pienininką tuoj pūliuo
davo. Kelioms dienoms praslin-, 
kus buvo koronerio tyrinėjimas. į 
Tapo išneštas nuosprendis, kad 1

pienininkas ir jo kompanija yra 
nekalti ir tėvai negalės gauti 
nei cento. Reiškia, pripažino, 
kad pats vaikas palindo po tro- 
ko, kadangi jis tapo suvažinė
tas paskutiniais ratais.

Tėvai neteko vaiko. Jiems tai 
baisiausi nelaimė. O kur kalti
ninkas? Jo nėra. Dalinai kalti 
patys tėvai, kad jie nepiižiuri 
tinkamai savo vaikų.

Žilas Senelis.

Eagle River, Wis.
I -___________

Pagerėjo vyrų padėtis

Pas mus buvo įėję į madą 
idivorsai. Ypatingai ta privile
gija naudojosi moterys. Ir vis- 

i kas buvo daroma labai papras- 
! tai. Moteris užveda bylą. Kal- 
į tina vyrą visokiais nusidėji- 
Irtiais: jis ir girtuoklis, ir buzę 
verčiąs daryti, ir žiaurus esąs, 
žodžiu, — didžiausias latras, 

j Teisėjas tuoj be niekur nieko 
! išduoda divorsą ir magaryčioms 
dažnai vyrą pasodina už krotų.

Moterėlei to tik ir tereikia. 
; Ji tuoj pradeda skystimėlį vir
ti ir su “lumber-džekiais” ba- 
liavoti. Bet dabar ir toms ku- 

i mutems užėjo blogi laikai. Pra- 
įdėjo siausti sausieji agentai. O 
jie didelių ceremonijų nedaro. 
Konfiskuoja naminėlę, išardo
prietaisus, o priegtam ir kostu- 

i meriams visokių nesmagumų 
i padaro. “Lumber-džekiai” pra- 
i deda bijoti eiti pas tas kumu- 
■ tęs. O kai biznio nėra, tai ir 
kūmutėms nekokie, pyragai.

Kada taip atsitiko, tai ir* tos 
: moterys, kurios pirma galvojo 
apie divorsus, dabar nurimo. 
Padarinyj apie divorsus bent 
šiuo tarpu nieko nesigirdi.

John Sharka.

Kaip sekasi 
“Margučiui”

Alums rašo p. Vrin ig litis

... Puikiai Vyksbik gastrolės 
! su Olšausku./Nekurie jį laiko 
j už “pralotą”..TLankytojų pilnos 
svetainės. Nesitikėjome, tokių 
gerų pasekmių. “Margučiui” 

Į irgi daug naujų skaitytojų gau
nu. Visi įdomaujasi muzikos 
ir dainų laikraščių. Ypatingai 
mažučiai pianistai. Jie myli 
“Margutį”.

Chicagos lietuvius, toli gražu 
■ “bytina” Detroitas, Clevclandas, 
I Pittsburghas. čia daugiau lie- 
• tuviuose lietuviškumo. Kad taip 
Chicagos lietuviai pamylėtų 

j “Margutį”, kaip kitų kolonijų, 
I tuomet “Margutis” galėtų išeiti 
i dvigubai didesnis. Kaž-kodel 
į chicagiečiai taip nerangus?.. Gal 
perdaug “bedievių” ir “sudie- 
vių”. Trūksta lietuvių!.. Trū
ksta lietuviškos dainos mylėto
ju-

šiaip viskas gerai. Laukiu 
naujo “Margučio”. įdomu, kaip 
atrodys “trispalvis”.

Chicagoj busiu pabaigoj šio 
mėnesio. Kenosha Waukegane 
ir Indiana Harbor pasirodys 
“Margutis” ir “Dzimdzi Drim- 
dzi”. Chicagoje tuo tarpu neį
vyks jokio parengimo. Bus di
delis susirinkimas “Margučio” 
Draugų Lietuvių Auditorijoj 6 
balandžio. “Margutis” pagei
dautų, kad chicagiečiai prisidė
tų prie šių iškilmių ir ne
rengtų kito parengimo.

6 balandžio įvyks dvimetinė-s 
“Margučio” sukaktuvės. Pasiža
dėjo būti art. J. Olšauskas, Vai- 
dylų Choras po vadovyste, p. 
Saurio ir kiti dainos, muzikos 
ir juoko mylėtojai. Pianistai: 
M. Juozavitas ir J. Byanskas 
žadėjo ką nors naujo lietuviš
ko pateikti.

Pittsburge viešėdamas pata
šiau keletą naujų dainų. Vieną 
Vyrų chorui, kurią siunčiu p. 
Sauliui. Turiu ir porą komiš
kų, kurias siųsiu p-lci V. Vol- 
teraitei ir savo partneriui—Dr. 
K. Kliaugai.

Dailininkas M. Šileikis turbūt •

tai antra Chicaga. Daug lietu
vių esama. Kiltam kartui su
tarta jau kelios vietos, čia rei
kės kokias 3 savaites dainuoti.

Tuo tarpu viskas. 15 vasario 
švenčiame Lietuvos šventę Day- 
ton, Ohio, o nedėlioj—16 vasa
rio esame Detroite. Laukiama 
didelių iškilmių. 23 vasario bu
sime Grand Rapids.

Išsiilgau Chicagos, nes ten 
laukia darbai darbeliai.. Ir p. 
Budrikas laukia mudviejų su 
Olšausku per radio dainuoti. 
Laukia ir “Margutis”.

Prie progos pranešiu, kad 
“Margučio” prenumeratą turė
siu pakelti iki 2 dol. metams. 
Tas bus vykdinama nuo 1 ba
landžio šių metų. Kas užsimo
kės $2, tas gaus metams “Mar
gutį” ir dovanų knygomis arba 
gaidomis už $5.

Visiems širdingus linkėjimus!
—A. Vanagaitis.

Piittsburgh, 11 vasario.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Suskaitoma dienos iki iškilmei

Kas metai Roselando esti po
ra didelių iškilmių, kurias su
rengia Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelis. Tai yra parengi
mai, į kuriuos suplaukia šim
tai žmonių, nes programai yra 
duodami geriausi, — tokie, ko
kių kitos draugijos nepajėgia 
duoti.

Sekantis L. S. M. Ratelio |>a- 
rengimas Įvyksta vasario 23 
d. 1930 m. Slrumilo svetai
nėje. 'lai patartina Roselando 
ir apielinkčs lietuviams atsilan
kyti, nes lokių iškilmių retai 
kada, galima matyli. Bus sta
toma naujai parašytas J. J. Zol- 
no veikalas “Močiutes Suokal
bis”, 1-rių veiksmų drama.

Aš nenorėčiau arba ir nebū
tų reikalo daugiau kalbėti apie 
J. J. Zolpą ir jo veikalus, už
tai kad mums liudija praeities 
Ratelio vakarai, jog statytais 
J. J. Zolpo veikalais ir šian
die reselandiečiai dar džiaugia
si ir klausia, kada vėl bus lo
šiama jo veikalas; lai, girdi, 
nesigailėsime dolerio.

O dabar, matote, ir vėl pro
ga — ne už dolerį, bot už 75c. 
Ir dar matysite patį autorių 
minėto’veikalo lošiant, tai yra, 
Roselando mylimą žmogų — 
J. J. Zolpą.

Girdėjau, kad Ratelis labai 
rūpestingai ruošiasi prie de
koracijų. Bet aš ir neabejoju, 
nes Rateliečiai yra tam suga- 
bųs. Man vienas iš Ratelicčių 
pasakė šitaip: Jei mums p. J. 
J. Zolp duoda naują veikalą 
lošti, tai mes duosime jo vei
kalui naujas dekoracijas.

Aš, nuo savęs, patarčiau vi
siems nepraleisti šios progos ir 
pamatyti šį naują puikų ir į- 
spudingą veikalą.

žylis.

Rasta negyvas lie
tuvis

Rasta negyvas Jurgis Laz- 
dauskis, 58 metų, gyvenąs ad
resu 6152 So. Major avė., (’lear- 
ing, III.

Koronerio tyrinėjimas šian
die, 10 valandą ryte, Eudeikių 
įstaigoje.

Laidotuvės bus aiMradienj, 
vasario 18 dieną, 2 vai. po pie
tų, iš namų į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi Mote
rų ir Vyrų Apšvietus Draugi
ja No. 1.

Giminių J. Lazdauskis netu
rėjo Čikagoje.

Laidotuvėse patarnauja' pp. 
laideikiai, 4603 So. Ilerjuilage 
ivcnue.

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

amerikiečių komunarus. “Čistka”. Kupreišis 
teisybę sake, ete

Iš pasikalbėjimo su drg. Kazimieru Sabaliausku

(tęsinys)
Dabar prasčiau gyventi, 

negu pirma
Dabar apie bendrą rusų 

padėtį: kaip jie gyvena, ar jų 
padėtis gerėja?

— Man pačiam neteko pa
tirti Rusijos gyvenimas karo 
arba revoliucijos metu. Bet ke
letas ūkininkų pasakojo štai 
ką: karo ir revoliucijos laiku, 
dagi badmečiu ir net pora me
tų po badmečio buvę lengviau 
gyventi Rusijoj, negu šihndie. 
Ir šitokių pareiškimų teko nu
girsti ne iš vieno kaimiečio.

Jautėsi kaip kalėjime
— (> šiaip, kaip jautėtės?
— Sakytumei, kaip kalėjime. 

Ve pirmas pavyzdys. Nuvykę 
Maskvon, išbuvome tris die
nas. Važiuosime toliau. Reikia 
gauti pasportai. Atsilankome į 
atatinkamą įstaigą gauti juos. 
Ir kas? Nagi sako mums, jog 
turime užsimokėti kiekvienas 
po 100 rublių baudos už tai, 
kad neužsiregistravome laiku. 
Mat, reikėjo užsiregistruoti ne 
vėliau, kaip 24 valandų bėgiu.

Musų laimei, už mus užsisto
jo Valentą, kuris Maskvoje yra 
kaip ir koks komisarelis — or
ganizatorius. Taigi jis, Valen
tą, ėmė aiškinti, kad mes esa
me svetimšaliai; kad nežinogę 
Sovietų parodymų; kad neno
rėję nusikalstr įstatymams; kad 
pagalios nepraktiška yra bau
sti mus, ba bausme padarys į 
mus ir musų draugus užsieny
je prasto įspūdžio. Aiškinti Va
leli Lai teko gan daug. Ir tik Va
idilos pastangomis išsisukome 
nuo baudos mokėjimo.

Reikia pasakyti, kad Valen
tą mums daug pagelbėjo.

šitaip Rusija pasiliko mus. 
O šiaip, koks gi jausmas? Ty
lėk lieužvį prikandęs, kad kas 
neiškilsiu valdžiai.

“čistka” — valymas
— Kai dėl “liežuvio prikan- 

dime”... ar iš tikrųjų taip jau 
pavojinga “paleisti liežuvį”?

— Ne tik pavojinga, bet ga
li patekti bėdon ir už visai ne
kaltą dalyką. Štai tamsta esi 
komunistų partijos narys. Tam
sta turi privilegijų: gauni pir
miausią progą geresniam dar- 
•bui, pirmenei vielai; tamsta 
priklausai kaip ir bosų grupei, 
valdovų klasei.

Tokių vielų skaičius apribo
tas. O norinčiųjų į jas patekti 
daug. Taigi ne mažai skundų 
paduodama ir prieš pačius ko
munistus; Skundėjai tikisi, kad 
skundžiamieji bus pašalinti, o 
jie, skundėjai, gaus progos pa
kilti.

Tad kartas nuo karto komu-Į 
nistų partija daro vadinamas i 
“rišikas” — valymus. Skun
džiamiesiems lenką aiškintis. 
Jei reikiamai nepajėgia pasi
aiškinti, tai juos pašalina iš 
partijos. Partijon patenka nau
ji. šie gi “storojasi” pasirodyti 
“ištikimi” vyriausybei, ypač pra
džioje. Partija “valoma”.
Bagočiuno barberskas krėslas 

ir “čistka”
Ve. “čislkos” pavyzdys. Lie

tuvių amerikiečių plylnyčios iž
dininkas Bagočiunas buvo ko
munistas. Vykdamas Rusijon, 
Bagočiunas, kaip barbens, nu
sivežė barberską krėslą.

Pradėta duoti skundai prieš 
Bagočiuną dėl to nelaimingo 
krėslo. Komisijos, viena po ki- 
tos, ėmė klausinėti Bagočiuną,: 
kodėl jis atsivežęs tą krėslą, j 
Ar negalėjęs paskolinti sovie-i 
tų valdžiai pinigus, ažuot pirk-i

ii krėslą? Ar jis manąs gyven
ti čia kaip buržujus?

Nusivežė Rusijon vieną bar
berską krėslą — ir jau bur
žujus! Vargšas Bagočiunas aiš
kinosi, kad Amerikoje jisai bu
vęs barberis. Manęs, kad Ru
sijoj galėsiąs įstoti į barberių 
artelę ir dirbti kaip barberis. 
Krėslo iš Bagočiuno neatėmė, 
bet iš komunistų partijos, ro
dosi, išmetė arba “išvalė”.

“Kulokai”
— Tai bent buržujus: bar

beno krėslą turi!
— Tokie pat yra ir vadina

mieji “kulokai” ’— aiškino to
linus Sabaliauskas. “Vilnyje” 
ir “Laisvėje” ne retai paste
bėsite žinių apie Rusijos “kįl
iek us”. Kas tie kulokai yra? 
Tai ūkininkai “išnaudotojai”. 
Ir kokie ūkininkai! Jei ūkinin
kas turi porą kumelių, o jei 
kartais dar piemenį pasisam
dė, tai jau “šiur” jis yra “ku- 
lokas”, nors jo kumeles reikia 
už uodegos kelti.

Uždarbiai ir pragyvenimo 
brangumas

— Kokios yra darbininkų al
gos?

Ne vienodos. Paprasto dar
bininko alga sieks apie 60 rub
lių mėnesiui. Pirmos rųšies me- 
kanko alga sieks kai kada iki 
150 rublių mėnesiui.

—Atrodo, kad ne mažos — 
Atrodo, kad ne ihažos — 

sutiko Spbaliauskas. — Bet rei
kia žinoti koks yra gyvenimo 
reikmenų brangumas. Ve pora 
pavyzdžių: kiaušinių desėtkas 
1 rublis 30 kapeikų. Svįesto 
svaras — 3 rubliai. Brangi mė
sa, brangus parėdai, brangu 
viskas. Už 60 rublių mėnesiui 
ne kažin kaip gyvensi. Be to, 
ar visus melus dirbsi? žino
ma, kad ne, nes yra darbo 
sezonai, užeina nedarbas. Kas 
tuomet daryti?

Kebenė — vagiliai
— Ar paranku važinėti trau

kiniais?
— Koks ten parankumas! Pa- 

sažieriai grūdasi. Vagonuose 
nešvaru. Vietos išeiti užterštos. 
Dar aršiau tai, kad visą laiką 
tenka daboti, idant jūsų ba
gažo kas nenukniauktų. Ir ka
da mes važiavome, tai vieni už- 
snusdavonie, o kili dabodavo
me bagažą.

Del to užteršimo: ką gi 
veikia konduktoriai?

;— Ogi nieko. Iššluoja kai 
kada popieras iš vagono, kad 
neužsidegtų, tai ir viskas.

Esu jau minėjęs, kad holda- 
pų nedaug esti Rusijoj. Bet 
vagilių tai dabokis. Kai artina
tės prie stoties ir traukinys lė
čiau ima bėgti, tai uždarykite 
vagono langą, kad kokiu kriu
kiu neištrauktų tamstų baga
žo.

Kiek išsiplatinusios vagystės, 
galima spręsti iš šitokio įvy
kio. Pagal Nikolajevą manyta 
mokyklą, statyti. Suvežta rei
kalingo materiolo. Bet kolei mo
kykla pradėta stalyti, tai ma- 
teriolą išvogė. Kitaip sakant, 
pavogė “mokyklą”.
Atsisveikinimas su Rusija: jei 
girsite Rusiją, tai busite vy
ra, o jei peiksite... tai busite 

“sanavabičiai”
— Ar sunku buvo išvažiuo

ti i š Rusijos?
— Nors mes esame Ameri

kos piliečiai, bet išvažiuoti iš 
Rusijos turėjome vargo.

Ale tiek to. Kada pasiekė
me Maskvą, grįždami atgal, tai 
čia mus atlankė keli agitato
riai, kurie graudeno mus pa
silikti Rusijoj. Man pačiam ne
teko jų kalbų girdėti, ba bu
vau atsigulęs, nes jaučiaus ne 
visai sveikas.

Tik vėliau teko išgirsti kaip 
ir atsisveikinimą: “Jeigu jus, 
sugrįžę Amerikon, girsite Ru
siją, lai busite vyrai, o jei peik
site — tai busite sanavabi
čiai”!

Pirmadienis, vas. 17, 1930
x Lietuvoje

Pasiekėme Kauną, čia išbu
vome keturias dienas. Pasima
čiau Lietuvoje ir su saviškiais.

Mano artimiausi giminūs — 
tai kumiečiai. Sunku jiems gy
venti ir Lietuvoje. Seniau, ka
da didesni dvarai būdavo, tai 
tekdavo lengviau dirbti. Da
bar, kuomet dvaras samdo po 
penkias ar šešias kumiečius, 
dirbti verčiama sunkiau. Visgi 
čia lengviau gyventi, ne kad 
Rusijoj. Ypatingai ūkininkams. 
Kuris Lietuvos ūkininkas turi 
daugiau žemės, tas ir gan ge
rai gyvena.

Kaunas mums paliko. Kaip 
jau esu minėjęs, mano žmona 
yra gimusi ir augusi Ameri
koje. Bet kada pabuvome Kau
ne keturias dienas, lai ji sako 
man: “Apsistokime gyventi 
Kaune; tu esi šoferis, gali ope
ruoti automobilį, tai ir gyven
kime”. Ji nekalbėjo taip būda
ma Rusijoj.

Kupreišis teisybę sake
— Prisimeni Kupreišio pra

nešimus apie Sovietų Rusiją? 
— paklausiau drg. Sabaliau
sko.

— Taip. Jis teisybę sakė. 
(Bus daugiau) Reporteris.

(Bus daugiau) Reporteris.

Garsinkilės Naujienose

Nereikalingas 
Skausmas!

Dabartinioin dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmą.

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkąsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie

Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Applause”
širdį veriantis veikalas

Dalyvaujant
HELEN MORGAN

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

> _ - --------->

irn i R ASPIRIN
Aspirin trado žj’niS Bayer Fabriko Monoaccticacldester oi Salicylicacid

1(1

BUSI IŠMINTINGAS’ SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik $1 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

D0VAN
Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fontaninę 
plunksną, 2) neparastą paišeli: rašo ir už
dega, 3) 1 ęv. saldainių dėže, 4) trejanka

Vienas numeris
10c. Adresas:

Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėlės su lietuvių rai
dėmis ir kitokių naujenybių. Klauskite laišku, įdedant 2c. štampą.

TARPININKAS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Komisarams triubelis

Kaip komisarai aiškinasi sa
vo gazietoj, tai jie daugiau turi 
triubelių, negu musės įkritusios 
į parūgas. Rodos, neseniai bu
vo viskas okei; dabar atsirado 
triubelis su orchestra. Nariai 
pradėjo bėgioti. Sako, jeigu 
taip ilgai bus. tai priseis stygų 
orchestrą likviduoti.

Ir čia suprantama, kad komi
sarai kalba ne apie daugumą 
orchestros narių, bet. apie tai, 
kad su ja negali biznio pada
ryti.. Kol jiems biznis eina, vi
si komisarai tyli, kaip kurapkos 
galvas sukišusios į sniegą. Bė
da komisarams, kad čia nėra 
kitos stygų orchestros; jeigu 
butų, tai jie vėl galėtų suvie
nyti ir iš naujo pradėti daryti 
biznį. Dabar kol kas nežinia 
ką darys. Laiko tuo tikslu 
slaptus susirinkimus.

* * j;<

Darbininkai neužganėdinti 
kurie ir dirba. Jie pasakoja, 
kas čia per surėdymas:, dirbk 
ar nedirbk, negauni algos. Mat, 
šiuo laiku kurie dirbo miesto 
darbą, negavo laiku užmokes
čio. Miesto gaspadoriai nepa
tenkinti. Darbininkai pasakoja: 
rodos suima pusėtinai pinigų 
taksais, bet miesto iždas visa
da tuščias. Bet koki jiems 
valdžia butų geresnė, tai mažai 
yra kurie pasakytų. Tavorščiai 
tuoj pasisiūlo: išrinkite, girdi, 
juos—jie busią geresni. Bet 
tavorščiams atsako darbininkai: 
jus ne geresni būtumėt, kaip 
ir dabartiniai miesto gaspado
riai. Mes gerai esame patyrę 
iš jūsų gazietos. Pusžemaitis 
padavė ir skaitlines, kiek ko
munistai surinko pereitais me
tais pinigų.. Iš tų skaitlinių 
galėjo gyventi poniškai. Bet 
atsisukę vėl rėkiate, kad duotu
mam aukų pinigais ir, drapano
mis, nes iždas tuščias. Jus pa
tys matote, kad nėra skirtumo 
tarp jūsų ir dabartinių Čikagos 
gaspadorių. Ir jus dar per ga- 
zietą šaukiate susirinkimą ap
kalbėjimui! taksų klausimų ir 
bedarbės. Mums rodos, kad jus 
dar norite pasinaudoti iš bedar
bių.

žinoma, čia kiekvienam su
prantama, kad tavorščiai nori 
išnaudoti bedarbius. Kodėl jie 
niekada nešaukia susirinkimo 
kitur kaip garaže.—ž.

SPORTAS

Petronėlė Milerienė, kuri dalyvaus vaidinime 
J. J. Zolpo dramos “Močiutės suokalbis” 
Roselande, Strumilo svetainėje, vasario 23 d.

blom augštąją mokyklą. Tai 
svarbus įvykis kiekvieno besi- 
mokinančio jaunuolio gyvenime. 
Pats būdamas didelis mėgėjas 
pašliaužų (lyžų, ski—ilgų me
dinių pašliaužų, kuriomis šliau- 
žiama sniegu ir šokama nuo 
kalnų) sporto, jis prieš baig
siant mokyklą, joje sutverė, iš 
mokinių, pašliaužų mėgėjų drau
giją, kuriai pasižadėjo, kad ir 
apleidęs mokyklą, darbuotis ir 
jai pagelbėti.

Mokyklą baigė ketvirtadieny, 
sausio 30 d., o jau šeštadieny, 
vasario 1 d., turėjo dalyvauti 
jaunųjų pašliaužų mėgėjų rung
tynėse Beverly Hills, kuriame 
dalyvauja visi jaunieji to spor
to mėgėjai iš viso Cook pavie
to. Jis jau kelinti metai laiko 
jaunųjų pašliaužininkų čempio
natą. Šiemet irgi laimėjo gerą 
prizą—auksinę plunksną ir pai
šelį. Nors pašliaužęs yra šve
dų ir norvegų Tautinis sportas, 
bet už ši jauną lietuviį nesi
rado iš jaunuolių nė vieno ge
resnio pašliaužininko. Tečiaus 
Beverly Hills rugtynėse jis da
lyvavo paskutinį kartą: jis^ da
bar, baigęs mokyklą, yra jau 
“vyras” ir jam atsidaro galimy-

bė dalyvauti didesnėse rungty
nėse, prie kurių jis. delei savo 
jaunumo, ikišiol nebuvo prilei
džiamas.

Pav., ant rytojaus, vas. 2 d., 
jis pirmą kartą galėjo dalyvau
ti didelėse rungtynėse Palos 
Park, kur jis pirmiau nebuvo 
prileidžiamas. Ir nors čia šo
kimas yra daug pavojingesnis, 
reikalaująs didelio patyrimo, 
bet ir čia Vytautas Mišeika nu
sinešė pirmą prizą — auksini 
laikrodėli. Jis buvo čia pats 
jauniausias iš visų dalyvių, bet 
pasirodė geriau už daugeli se
nesnių, geriau įgudusių pašliau- 
žininkų.

Po rugitynių visiems rungty
nių dalyviams buvo surengtas

MOTERYS
VARTOJA MILIŪNUS ORANGEINE 

MILTELIŲ.
DAKTARO RECEPTAS 

Pašalina
GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

ir
SKAUSMUS.

Sėkmingai vartojami per virš 30 metų
10p ORANGEINE 9Kp1VC MILTELIAI ^0C

Ora^geiNe
(F>OWDERSI

Net ir Spinakai Turi Būti Au 
ginami Rūpestingai... 
Tas Pats Yra ir su Pienu

Jaunas Vytautas Mišei- 
ka laimėjo tris prizus j 

vieną savaitę
•

šis mėnuo labai daug sukau
pė gyvenime jaunojo Vytauto 
Mišeikos, 1748 W. 86th St., sū
naus žinimo visuomenes darbuo
tojo, Vinco Mišeikos, kuris šiuo 
laiku verčiasi real estate ir ap- 
draudos bizniu.

Su pabaiga pereito menesio 
jaunasis Vytautas baigė Lin-

gPINAKAI ir kiti “ga
mtos padaryti” produk
tai yra “opus.” Kad ex- 
tra geri jie butų, jie tu
ri būti užauginti ir at
vežti extra rūpestingai. 
Tas pats yra ir su pie
nu.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Bovvman’o Pienas, pavyzdžiui, yra pilnos 
Smetonos pienas, paimtas tik iš tų karvių, 
kurios perėjo griežtus Bowmano tyrimus. 
Taigi jis yra extra geras jau pačioj pra
džioj. Ir tas jo extra gerumas niekad ne
būna pražudomas.
Nuo to laiko kai pamelžiama karvę iki pri
statoma prie jūsų durų, Bowman’o Pienas 
yra rūpestingai refrigeruojamas, kad iš
laikyti jo saldumą. Greitas, tiesioginis jo 
pristatymas užtikrina jo šviežumą. Atvež
tas j musų moderniškas, švariausias pilsty
mo dirbtuves, jis yra pasteurizuojamas ir 
automatiškai pilstomas j sterelizuotas stik
lines bonkas. Tai užtikrina visišką tyrumą. 
Pasekmė što extra rūpestingumo yra 
dama pačiame piene. Jus esate tikras, 
kiekvieną metų dieną jus gausite— 
ir gardžiuositės—pienu, kuris yra
riebus ‘ Smetona, šviežias ir nepalygi- 1 
namai geresnio skonio. Užsisakykit Į 
bonką Bowman’o Pieno šiandie. Pa- L 
matysit patys kodėl jis yra populia- fcJ 
riškiausias Pienas Chicagoje ir prie- | 
miesčiuose.

ran- 
kad

P Ko ne Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o 

c KONTRAK TORIUS /
1556 So. RockweTI St., Chicago, III.

Bowman
■ DAIKY COMPANY

M ILK
Geresnio Skonio Pienas

Telefonas 
Superior 6800

NAUJIENOS, Chicago, III.

didelis bankietas Sher(nan kote
ly, kuriame dalyvavo miesto 
rnayoras, pavieto, komisionierių 
pirm. Cermak ir daug kitų au
kštų valdininkų, čia teko kal
bėti, gal pirmą, kartą savo gy
venime. ir Vytautui.

O ant rytojaus jaunajam Vy
tautui taipjau labai svarbi buvo 
diena: jis įstojo į Crane kole
giją studijuoti industrinę che
miją.

Užpereitą sekmadienį Vytau
tas buvo pasiųstas Chicagos pa- 
šliaužininkų kliubo dalyvauti 
didelėse tarpvalstijinčse rung
tynėse Berrien Spring, Mich., 
kuriose, dalyvavo ar šešių, vals
tijų geriausi pašliaužininkai. Ir 
chicagiečiai pasiųsdami Vytautą 
savo atstovu riepasivylė: ir čia 
Vytautas nusinešė pirmą prizą 
iš jaunųjų. Jis čia laimėjo di
delę sidabrinę taurę. Nors jis 
dalyvavo čia tik kaipo jaunuor 
lis, bet su savo pašliaužomis 
nušoko tiek tolumo, kiek ir vi
si dalyvavę konteste patys ge
riausieji pašliaužininkai.

Po rungtynių buvo surengtas 
dalyviams bankietas, kuriame 
buvo daug svečių iš apielinkės 
gyventojų, čia vėl Vytautas 
turėjo kalbėti ir pasipasakoti 
kaip jis taip jaunas būdamas, 
o taip gerai išmoko pašliaužo
mis šokinėti nuo augštų kal
nų.

Pašliaužų sporto žinovai pra
našauja Vytautui Mišeikai di
delę ateiti. Ateinančiais me
tais jis jau galės dalyvauti su
augusių skyriuose. Ir jau da-

bar pranašaujama, kad jis nu
sineš daugelį geriausių prizų ir 
bus pavojingiausias kompetito- 
rius gerinusiems visoj šaly pa- 
šliaužininkams. O ko gera —už 
metų, kitų, gali kartais ir vi
sos Amerikos čempionatą lai
mėti.—Bk.

S P ORTĄ S
Detroite risis Jack 

Gansonas
Ketverge,- vasario 20 d., De- 

troit Armory (Brush ir Lar- 
nett) įvyks labai geros risty- 
nės, kurias rengia p. Tamošiū
nas. Detroitiečiai turės progos 
pamatyti vieną geriausių lietu
vių ristikų Jack Gansoną, kuris 
risis su “graiku velniu” (taip 
jis yra vadinamas) Bill Dimet- 
ral.

Detroito lietuviai jau kelis 
kartus yra matę Požėlą. Da
bar pamatys kitą šaunų ristiką 
ir galės padaryti palyginimą.

Be to, bus ir kitos geros po
ros ristikų. Stanislaus Zbyszko 
risis su italu Pietro Bacilli ir 
Renato Gardoni su bulgarų 
čempionu Demetroff.

Kistynių pradžia 8 vai. vaka
ro.

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

U....... ..  ............ . y

Lietuvą
laiku švęst

VELYKŲ ŠVENČIŲ

Kovo mėn išplaukia:

Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo

5
12
19
29

d. 
d.

d

Į Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

S. S. George Washington
S. S. America ................
S. S. President Harding
S. S. George Washington

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

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

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

KONTESTASKONTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS
VYRIAUSIA 01 OCfi

DOVANA HtJU
2000 dol. Dovanų Išlošimui 
Registruokitės “Marguty”

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

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

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

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

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 55
Namų darbai, namine sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

{2.50

$1.50

$3.00

. .50

$7.00
.. .50

193 Grand Street

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
Eripažįsta medicinos autoritetai, 

aipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi Har kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

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

CREOMULSION
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL
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Victor Tonas

Victor Radio tonas patvirtina Victoro 
elektrini ir mechanišką tobulumą. Klau
sydamas per Victor Radio, jus tikrai 
taip girdėsite, kaip perduodamą iš sto
ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti 
jūsų namuose, be jokios jums už tai at
sakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbų, gražus 
vvalnut kabinetas, kaip ant paveikslo. 
$50 nuleidžiame už jūsų seną Victor Ra
dio Fonografą ar Pianą, be skirtumo 
vertės. Dykai demonstravimas jūsų pa
čių namuose. Lengvus daliniai išmo
kėjimai.

-------- ----------------------------------------------------- -------------------------------------------
Išgirsk lietuvių dainas per Radio

kas nedėldieni nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L.
970 kilocycles ir

Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C. 
1420 kilocycles.

Jos. F. Sudrik, Snc
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.
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Apžvalga
LATVIŲ IŠDAVIMAS POLITI
NIO LIETUVOS ŽANDARAMS

radęs sau talkininką tame 
“garbingame” amate! Anot tos 
patarlės: Toks tokį pažino ir į 
kumus pavadino.

Tiesą pasakius, mes komunis
tams to smagumo ir nepavydi
me. Tegu vargšai “tiešijasi”. 
Per keletą paskutinių metų jie 
smurtu ir suktybėmis veržėsi 
į Susivienijimo centrą, bet vis 
susilaukdavo skaudžių smūgių 
ir nusivylimo. Kai kurie jų 
stambus “herštai” buvo išpra
šyti lauk iš SLA.; Baltimorės

Berlyno “Vorvvaerts” savo 
sausio 28 dienos leidiny prane
ša, kad Latvijos vyriausybė 
suėmė ir Lietuvos vyriausybei 
išdavė politinį pabėgėlį, social
demokratą Misiulį. Vokiečių so-

seime bolševikų frakcija negar
bingai prakišo, nors jų delega
tai buvo sugabenti net iš Cali- 
fornijos (sako, keliavo pckšti 
“dėl . ekonomijos”); kandidatų 
nominacijose į SLA. viršininkus 
jie taipgi buvo sumušti. Po ši
tų visų jų “smutkų” butų be
veik žiauru pavydėti jiems tru
pučio 
vimo.

Jie 
ležėlę

cialdemokratų laikraštis sako:
“Lietuvos socialdemokratas Mi- 

siulis, kuris, kaip politinis pa
bėgėlis, gyveno Latvijoje, tapo 
buržuazinės latvių vyriausybės 
suimtas ir išduotas lietuvių vy
riausybei.

Latvijos socialdemokratų par
tija dėl to įnešė seime skubotą 
interpeliaciją.

Misiulis buvo veiklus social
demokratas, daug nusipelnęs 
ypačiai partijos organizacijos 
darbe provincijoje. Del to, kad 
jis stropiai dirbo partijai, dagi 
tuo laiku, kai Voldemaro reži
mas siautė smarkiausiai, ant 
Misiulio griuvo politiniai perse
kiojimai taip, kad jis buvo pri
verstas bėgti iš Lietuvos. Bė
gant, netoli Latvių sienos jis 
buvo vieno lietuvių žandaro pa
žintas. žandaras šovė, bėgantis 
ėmė atsišaudyti. Besišaudant, 
žandaras buvo mirtinai pašau
tas. Misiuliui pavyko pabėgti 
per sieną į Latviją. Pasitikėda
mas prieglaudos teise, kuri jam, 
kaip politiniam pabėgėliui, pri
klausė, jis ten apsigyveno.

Lietuvos vyriausybė betgi pa
reikalavo, kad Latvijos vyriau
sybė Misiulį suimtų ir jai iš
duotų kaip paprastą kriminalis
tą. Ir, nuostabus dalykas, latvių 
vyriausybė, kurį laiką dar svy
ravus, šiam reikalavimui nusi
lenkė, matyt, grynai taktiniais- 
politiniais sumetimais. Yra juk 
žinoma, kad tam tikros Latvi
jos valdžios sferos pritaria Lie
tuvos valdžios metodams.

Latvijos socialdemokratija at
kartojamais protestais bandė ši- j 
tokį prieglaudos teises laužymą 
sutrukdyti, bet veltui: šiomis 
dienomis Misiulis buvo patylo
mis atgabentas sienon ir išduo
tas Lietuvos žandarams.

Išduotam Misiuliui dabar gre
sia karo teismas ir mirties 
bausmė.”

džiaugsmo ir sielos atga-

“gengei” (paties 
išsirenkimas!), se- 
Pildomoje Tarybo- 
demoKratinę tvar-

jos pamatinius tvarkymosi dės
nius? Kaip jai šitokiame užsi
mojime. galėtų padėti aukščiaus 
paminėtoji “armija” iš “Nau
jienų”, “Vienybės” ir “Sanda
ros”? Ir ar galų gale, visai nie
ko, o nieko nereiškia 22,000 S. 
L. A. nariai ir jų balsas?

Bet eikime dar žinksnį to- 
liaus. Įsivaizduokime, kad visi 
SLA. nariai yra toki, kaip apie 
juos mano
vienu balsu pritars 
sumanymui, ir jisai bus įvykin
tas. Gerai, sakysime, Susivieni
jimas pavirto “Insurance kom
panija”. Ką-gi iš to laimėtų 
dabartiniai SLA. viršininkai ? 
Kuriuo budu jie galėtų po tokio 
“perversmo” užtikrinti sau 
“amžiną bosavimą” Susivieniji
me?

Apdraudos kompanijos tvar
kosi panašiai, kaip visos bizniš- 
kos korporacijos. Jas valdo tas, 
kas turi daugumą Šerų (akcijų). 
Jei korporacijos pagrindais per
siorganizuotų Susivienijimas, 
tai jo miliono su viršum dole
rių vertės tuntą turėtų atsto
vauti šėrai, išleisti tokiai pat su
mai. Tie, kurie norėtų šitą nau
jai gimusią korporaciją kontro- 
iuoti, turėtų, vadinasi, įsigyti 

tų Šerų daugiau, kaip už pusę 
miliono dolerių.

Simokaitis gal žino (jisai “ži
no” daug dalykų, kurių kiti 
žmonės nėra nė sapne matę), 
kad Gegužis, Jurgeliutė, Gugis 
ir kiti iš tos “gengės” jau tu
ri pasidėję kokius $650,000 ir 
tik laukia, kada jie galės pra
dėt supirkinėt SLA. “staką”. 
Bet mums iki šiol dar nebuvo 
girdėt apie šitokius tos “gen
gės” lobius. Mums atrodo, kad 
jeigu atsidarytų “subscription” 
įsivaizduotos Susivienijimo kor
poracijos Šerams pirkti, tai da
bartinė Pildomąjį Taryba kažin 
ar išstenėtų sukelti savo “gen- 
gėje” bent vieną-du nuošimčiu 
tos sumos, kuri butų reikalinga 
kontroliuojančios “stako” dau
gumos isigijmi^

Taigi pastatyt SLA “ant Še
rų” butų tikriausias būdas da- 
bartiniems Sus-o “bosams” ne 
tik pašalinti save iš “bosavimo”, 
bet ir pražudyti visą įtaką toje 
organizacijoje, kurioje šiandie 
didele dauguma narių laiko juos 
savo vadais.

O betgi “Laisvės” nabagai 
“proletariato vaduotojai” daro 
miną, kad jie tais nesveikos gal
vos kliedėjimais tiki!

Tečiaus, matyt, ir jiems jau 
kilo šiokių-tokių abejonių, ar 
viskas yra tiesa, kas Simokai- 
čiui su seilėmis iškrinta ant po- 
pieros. Jisai, būtent, paduoda 
savo lapelyje ir “faktus” savo 
tauškalams paremti; o tuo tar
pu “Laisve”, kuri taip godžiai 
persispausdino “insurance kom
panijos” sumanymo “atidengi
mą”, pro tuos “faktus” sarmat- 
lyvai praeina.* Pacituosime čia 
iš • originalcs Simokaičio “lite
ratūros”:

nuostabu, kad net ir fanatiš
ki SLA. Pildomosios Tarybos 
niekintojai, Brooklyno “laisvie- 
čiai”, pasisarmatijo jo “faktus” 
kartoti.

Kiekvienas gali suprasti,1 kad 
tenai yra ne faktai ir ne įrody
mai, bet tik piktas ir nešvarus 
liežuvavimas. Įsivaizdavęs ką 
nors, p. Simokaitis, pasirodo, 
landžioja prie atskirų žmonių, 
stengiasi užvesti su jais kalbą, 
o paskui skelbia, vieną-kitą žo
dį pasigavęs, kad tie žmonės 
“prisipažino” arba “pasakė” — 
tą, ką jisai norėjo, kad jie pa
sakytų !

Kada asmuo prieina prie to, 
kad ima šitokiais “faktais” ope-

ruoti, tai pasilieka tik viena iš
vada: kiekvienas gerbiąs save 
žmogus, kuris nenori patekti 
pletkų rankiotoj ui ant liežuvio,* 
turi laikytis nuo jo iš tolo!

Svarbius reikalus svarstant:, 
padorus žmonės tokios rųŠies 
“faktus”, kokiais švaistosi tas 
tipas, visai ignoruoja. Visas jo 
pasakojimas apie “Insurance 
kompaniją” yra taip žioplas, 
kad nė bolševikai nebūtų suge
bėję nieko absurdiškesnio pra
simanyti. Jei tos Simokaičio 
haliucinacijos tinka į jų propa
gandos kromelį, — tegul jie 
naudojasi. Tuomet bus visiems 
dar aiškiau, kokiu “tavoru” jie 
verčiasi.

Ar Lietuvai Reikalinga 
Prisikėlimo Bažnyčia?

Juozas Pronskus

čius sako, “idant maras prie jų 
neprikibtų, gyveno ne kliošto- 
riu'osę, bet dvarely j Greitiškėse, 
apsistatę sargyba, kuri nė vieno 
žmogaus į dvarelį neleido! Vys
kupas Giedraitis išmeldė nuo 
karaliaus Stepono Batorijo tur
tus savo katedros giesminin
kams ir kanauninkams. “Tuos 
kunigai, giesmininkai ir kanau
ninkai valgydami, gerą turėjo 
pelną”, sako Valančius. 1710 
m. marams kilus “o alkaniems 
žmonėms kuone visiems išmi
rus, giesmininkai pasiliko be jo
kio maisto. Laukė vargšai į- 
vykstant. daugėjant, bet tie, 
tarsi iš atkaklybės, mažai ką 
dauginosi”, stebisi net Valan
čius, ir toliau sako: “Prispausti 
neturtu (kanauninkai su gies
mininkais) 1746 m. pradėjo 
melsti vyskupą, idant atėmęs 
Luokę su Papile, jiems kas me
tai algas mokėtų. Vyskupas pa
sigailėjo giesmininkų ir išklausė 
jų meldimo.”

(Bus daugiau)

siu atsikėlęs j snukį —pamaty
si. čia mano miegamasis kam
barys, bet ne koks paukštynas.

- GYVYBĖ 
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ.PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

ano IMPftOkf

MILDA

“ARI IENTINOS N AU JI E NOS” 
EINA KAS SAVAITE

Dvisavaitinis lietuvių socia
listų laikraštis, “Argentinos 
Naujienos”, pradėjo su šeštuo
ju šių metų numeriu eiti kas 
savaitę. Jisai yra didoko, be
veik kaip amerikoniškų laik
raščių, formato ir 8 puslapių. 
Metine prenumerata 5 pesai 50 
centavų. Adresas: “Argentinos 
Naujienos”, San Martin 661, 
Buenos Aires, Argentina.

Butų gerai, kad ir Jungtinių 
Valstijų lietuviai socialistai tą 
laikraštį išsirašytų. Jame yra 
gerų straipsnių ir daug įdomių 
žinių apie lietuvių gyvenimą 
pietinėje Amerikoje.

BOLŠEVIKAMS SKANUMĖLIS

“Laisvė” su pasigėrėjimu per
spausdino Simons—Simokaičio 
plepalus iš jo “tribūnos” apie 
SLA. viršininkus ir veikėjus. 
Ir kur tau nesigėrės profesio
nališkų šmeižikų organas, su-

džiaugiasi, sako, kaip ge- 
radę. Tai ką-gi tokio 

svarbaus ir naudingo bolševiz
mo “idėjai” jie užtiko Simokai
čio “raštuose”? Brooklyno laik
raštis paėmė iš jų ve ką:

“Pirmoj vietoj, dabartinė 
SLA. Pildomoji Taryba eina 
prie to, kad iš SLA. padaryti 
Apdraudos (insurance) kom
paniją, kitaip nėra jiems pro
gos pasilikti amžinais bosais 
SLA. organizacijos. Kuomet 
jie pradėjo galvoti apie pa
darymą Insurance Kompani
jos iš SLA. organizacijos, tai 
jie pamatė, kad vieni to at- 
likti negalės, t. y. SLA. Pil
domoji Taryba. Tai jie pa
sikvietė talkon ‘Naujienas’, 
‘Vienybę’ ir kartu pavergė 
Amerikos Tautinės Sandaros 
organą ‘Sandarą’. Lygiai taip 
lošiama, kaip Lietuvos kuni
gai, matydami, kad jiems 
vieniems negalima nuversti 
demokratinę tvarką, tai jie 
pasikvietė karininkus ir ka
riuomenę talkon.”
Pasirodo, kad “Naujienos”, 

“Vienybė” ir “Sandara” tai lyg 
kokia “armija”, kuri padės są
mokslininkų 
Simokaičio 
dinčiai SLA. 
j e “nuversti
ką” Susivienijime!

žmonės, kurie, nesijuokia, 
skaitydami šitokius tauzijimus, 
turi būt labai atbukusių nervų 
arba visai be humoro senso.

Ir kūdikis gali matyti, kad 
toje Simons-Simokaičio pasakė
čioje tėra tvarkoje tik vienas 
dalykas, būtent, teisingai “su- 
spelinta” insurance kompanija. 
O visas pasakėčios turinys tai 
— kas nors tokio, kas gali gim
ti tik nesveikoje smegeninėje.

Na-gi bent vienam momentui 
patikėkime tuo pasakorium ir 
pažiūrėkime, kas iš to išeis. Sa
kysime, kad Pildomoji Taryba, 
norėdama pasilikti “amžinais 
bosais” Susivienijime, iš tiesų 
sugalvojo šitą organizaciją pa
versti apdraudos kompanija. — 
kaip gi ji dabar galėtų šitokį 
“skymą” įvykinti?

SLA., kaip ir visos kitos fra- 
ternalės draugijos Amerikoje, 
yra po priežiūra tam tikros val
stijos (Pennsylvanijos) vyriau
sybės ir turi laikytis tani tikrų 
įstatymų, kurie yra išleisti ne 
tik organizacijos finansų sau
gumui užtikrinti, bet ir jos na
rių teisėms apginti. Kuriuo gi 
budu Pildomoji Taryba galėtų 
per šitą kliūti peršokti ir su
griauti fraternalės organizaci-

“Kuomet kalbame apie pa
darymą Insurance iš SLA. 
organizacijos”, sako jisai, 
“tai, be abejonės, daugelis 
manys, kad tas yra iš piršto 
išlauštas. Yra faktas, kad ke
letas metų atgal ta mintis 
jau pasireiškė ‘Vienybėje’, 
kad buk p. Stasys Gegužis 
nesąs tam priešingas, t. y. 
padarymui iš SLA. organiza
cijos Insurance Kompanija (o 
kur Simokaitis tai matė? — 
“N.” Red.). Be to yra fak
tas, kad p-lė Jurgeliu te (S. 
L.A. Centro Sekretore) perei
tą vasarą prie liudininkų pri
sipažino, kad SLA. anksčiau 
ar vėliau turės būt Insurance 
Kompanija. Taipgi man praei
tą vasarą važinėjant po ryti
nes valstijas, vienas iš Pild. 
Tarybos narių (kaip jo var
das? — “N.” Red.) taipgi pa
brėžė. kad SLA. turės būti 
Insurance Kompanija ir apart 
kitko tas asmuo pasakė: ‘Mes 
turime SLA. organizacijoj 
apie .$18,000.00 tautiškų cen
tų, ir jeigu bus reikalas, tai 
provosimės ir kas galės prieš 
mus atsilaikyti, arba kas no
rės leisti savo pinigus.” 
lai toki jo “įrodymai”. Ne-

(tąsa)
Šaip žmonės iš “poniš
kų” patapo “kunigiš- 

kiais”
Lietuvos bajorėliai, kurie su 

katalikybės ir lenkybės įsigalė
jimu sykiu patapo valstiečių 
valdovais ir patys galutinai iš
tvirko, dabar jėzuitų ir kitų zo- 
koninkų pribauginti, po kits ki
to skubėjo galbėti savo supuvu
sias “dūšias”, ir visoj šaly mai- 
nikavo jas į dvarus sykiu su 
gyvais žmonėmis-baudžiaunin- 
kais, be sąlygų juos atiduodami 
savo “dūšių ganytojams”.

Su lenkų kariuomenės pagel- 
ba pavykus katalikybę Lietuvoj 
vėl atstatyti, ir pirmiau įsigytus 
bažnyčių turtus vėl atgauti, 
prasidėjo tolimesnis bažnyčių 
statymas ir naujų žemių grie
bimas. štai dar keletas pavyz
džių.

1652 m. bajoras Gadlauskas 
užrašė Kužių koplyčiai 36 vala
kus žemes su žmonėmis; 1656 
m. Kustošo pralotui užrašyta 
31,220 auksinų; 1657 m. bajo
rai Bardauskai “kad Dievas 
gelbėtų nuo maro”, užrašė ko
kioms tai Krokuvos minyškoms 
premonstratenskoms du dideliu 
dvarus Geižiškius ir Kazame- 
kiškius su visais žmonėmis ir 
dar klioštorių ir 7 bažnyčias pa
statyti. Smilgių kunigas gavo 
20 valakų. Veliuonos klebonas 
gavo 10,000 auksinų; Platelių 
5,420 auks.; Eiriogalos 3 vala
kus; Ilguvos 2 valaku ir 9.900 
auks.; Varnių pralotas gavo už
rašų 30,000 auks.; Mosėdžio 
kleb. gavo 18,735 auks.; Kražių 
altarista 18,460 auks.; Gegrėnų 
9,446 auks. ir valaką ; Šaukėnų 
9000 auks. Kražių altaristai 
15,380 auks.; Vyšvienų koply
čiai 3 valakus. Darbėniškiui 
dar pridėjo žemės ir iš viso 
valsčiaus pyliavą ir rinkliavą.

Kaz. Pilsudskis užrašė dide
lius turtus 4 Tverų kunigams; 
Medingėnų koplytėlei 6 valakus 
ir 11,760 auks.; Pakražantės 
—22 margus ir 10,666 auks.; 
Rozalino bažnyčiai 14 valakų ir 
38 žmones ir 11,020 auk.ų Ukri
nų 4 valakus ir 9,444 auks.; 
Kaltinėnų klebonai) išgavo vala
ką ir 22,953 auks.; Ginteliškės 
—valaką ir 10,000 auks.; Pašuš- 
vės klebonas gavo užrašų 30,- 
000 auks. Keli dvarponiai ati
davė dvarus Kražių jėzuitams, 
Laižuvos kunigui Važinskienė 
užrašė 71 valaką žemės ir 1.1, 
ir t.t. Tai tik dalis iš Valan
čiaus parankiotų davinių, kaip 
Lietuvos žemės su žmonėmis— 
dvarai su baudžiauninkai iš “po
niškų” virto “kunigiškais”.

Kai kurie mėgsta teisinti, 
kad baudžiauninkams po kuni
gais buvę lengviau, kaip po po
nais. Kad tai gryna netiesa, 
vienas faktas yra tas, kad kuni
gai negalėjo baudžiauninkų “le
pinti”, nes kunigų visas tikslas 
buvo žmones ramdyti, kad prieš 
ponus nedejuotų, kad visokia 
valdžia yra “nuo Dievo” ir kad 
už didesnį nusižeminimą ir skau
desnes nuoskaudas šiame pasau
lyje “didesnis atlyginimas” lau
kia kitame. Tad kunigai ypa

tingai turėjo spausti baudžiau
ninkus, tuomi rodydami pavyz
dį ir kitiems ponams, kad jie 
“mužikų” nepaikina.

Kitus faktus paraiiKiosiu iš 
to paties vyskupo Valančiaus:

1663 m. šidlavos kamendorius 
su buriu sukurstytų žmonių, 
pasiųsti paties klebono, užpuolė 
kalvynų žemę, norėdami ją 
smurtu užimti. Kalvynai susi
rinkę pradėjo žemę ginti. Įvyko 
karas brūkliais ir kumščiais. 
Kas tai iššovė ir pataikė kamen- 
doriui. Katalikai paskelbė, kad 
kulka yra perlindusi ir per kry
žių, pakabintą koplyčioj. Vys
kupas Pacas, kaip senatorius 
nuvykęs į Krokuvą rinkti naujo 
Lenkų karaliaus, anot Valan
čiaus “karaliui ir susirinkusiai 
diduomenei aiškiai pasakė, jog 
kalvynai tyčia Šidlavoj Kristaus 
paveikslą peršovė. Karalius 
i r v i s a p o n y b ė, užpykę ant 
tokių bedievių, liepė šovusiems 
kalavynams gerai kailį i š- 
p e r t i. Paskiau įsakė, kad 
kalvynai užmokėtų katalikams 
(kunigams) 13,000 auksinų. 
Klebonas už savo “pakeltus var
gus” iš tų pinigų 5000 sau pa
silaikė. Tokių provokacijų net 
Valančius patiekia keletą.

MARAS IR BADAS. Badas ir 
maras kilo jau 1427 m., o 1440 
m. buvo toks maras, kad žmonės 
nespėjo numirėlių laidoti, gy
vieji medžių žievėmis mito. 
1473 m. buvo maras, ir.badas; 
1505 m. epidemijos. 1588 m. 
dėl naujos pavietrės žmonės pa
metę visa išbėgiojo po miškus, 
liko laukai neseli; kitais metais 
užėjo didis badas, kuris dar 
daugiau žmonių išguldė baises
niam marui kilus, 
šalta žiema marą

Baisus marai 
1625 m. ligi 1629 
be žmonių nugalabijo, 
se nuo maro liuosose 
viską, pametę bėgo į bažnyčią 
melsti Dievą, kad atleidęs nusi
dėjimus atitolintų rykštę savo”, 
sako- Valančius. Vėliau buvo 
nuolatiniai badai ir marai šve
dams ir maskoliams kraštą už
puolus.. žmonės rinkdamiesi į 
bažnyčias melstis prieš marus, 
epidemiją patys plėtė su nepa
prastu greitumu. Taip 1660 m. 
susirinkę į žem. Kalvarijos at
laidus žmonės “pradėjo mirti 
kaip lapai kristi, maro liga. 
Gyvieji, kaip galėdami bego na
mo, bet ne visiems pasisekę iš
bėgti nuo maro; vieni pakelėse 
išmirė, kiti parnešė ligą į kie
mus.”

1709 m. maras taip išsipla
tino, kad pav. “Salantų prabaš- 
čiaus beliko vos keletas žmo
nių”. žmonėms išmirus “vys
kupas iš visų savo valsčių be* 
gavo 13.000 timpų”. O nebied- 
nas ponas vyskupas buvo: tu
rėjo valsčius ir miestelius: Var
niai, Janapalis, Alsėdžiai, Kal
varija, Kaltinėnai, Viduklė, Erž
vilkas, Girkalnis, Eiriogala, Kra- 
kiai, Lieplaukė, Mosėdis, Sur
viliškis, Pašvitinis. Tuose vals
čiuose gyveno 4,499 vyriškiai ir 
4,577 moteriškės. Tai yra tiek 
dūšių turėjo ponas vyskupas.

Visi zokoninkai, kaip Valan-

JUOKAI THEATRE
3140 S. Halsted St

Viešbuty
Jaunavedžių poriukė apsistojo 

nakvynei vienam viešbuty. Vi
durnaktį vyras atsikėlęs’ iš lo
vos išėjo pro duris. Paskui 
grįžęs negalėjo surasti kamba
rio. Pagaliau surado. Paspau
dė rankutę—jieatsidaro.— Vieš
patie, kodėl gi ji užsirakino— 
pamanė jis. Paskui garsiai 
ėmė prašyti:

—Balandėli, atidaryk duris. 
Čia aš, mano brangioji gegute. 
Niekas prie durų nėjo. Vyras 
vėl maldavo:

—Atidaryk gi, mano mažoji 
šarkele.

Iš vidaus pasigirdo bosas:
—Nutilk po velniais’. Kai rė-

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Vasario ‘

18,19 ir 20
Visas kalbantis didysis paveikslas

“It’s a Great Life”
Linksmas veikalas su šo
kiais, dainomis ir muzika

Dalyvaujant 
DUNCAN SESERYS

Taipgi
V it aphone V odevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

BOSCH RADIO
Screen Grid

■tik 1590 m.
1 

beiššaldė.
siautė nuo 

m. iri daugy- 
“Vieto- 
žrnonės

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

tolimas stotis. Kainos sumažintos.

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

Tel. Boulevard 4705
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Pirmadienis, vas. 17, 1930

SHICAGOS 
ŽINIOS

■—■- _ _ -____ ■—

Įspėjimas
Vasario 10 dienų, 1930 metų, 

Charles A. Bond, buvęs Muni- 
cipalio teismo beilifo padėjėjas, 
nuteistas U. S. District teisme, 
Čikagoje, vieniems metams ir 
vienai dienai kalėti Leaven- 
worth, Kansas, kalėjime ir už
simokėti $500, o taipgi teismo 
lėšas, už melagingų pareiškimų, 
kad jisai žinojęs aplikantų pi
lietinėms popieroms per penke
rius metus, kuomet tikrenybėje 
jis pažinojo tų žmogų' tik kele
tu mėnesių. Bond operavo tar
pe samdinių ir lankytojų grai
kų restoranų Hegevvich ir Pull- 
man miesteliuose, žadėdamas 
ankstyvų pilietybę už tam tikrų 
atlyginimų. (Pasirašo) Fred J. 
Schlotfeld, distrikto direkto
rius.

ir pradėję “šoky Ii” pinigus iš 
>ankieriaus. Dabar ir juos ke
tinama areštuoti. Bankininko 
romansas su kasierka, sakoma, 
kaštavęs uždarytam bankui 
apie $200,000.

taksi kebo šoferio Roy Robins, 
numovė jo kelnes ir eevery- 
kus prie 19-tos gatvės ir Ked- 
zie avė. Ir paleido. O tuo tar-

pu naktį iš šeštadienio į sek
madienį temperatūra buvo la
bai žema.

Suėmė 1,124 nužiū
rimus

Policija darė kratas ir areš
tus užeigose, kur prisilaiko abe
jotino charakterio žmonės. Kra
tos daryta naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį. Suimta 1,124 as
menys. Iš to skaičiaus 321 ro
dyta publikai, kuri nukentėjo 
dėl holdapų. Pas septynius už
tikta revolveriai.

Auto nelaimėj žuvo
Autas, kuriuo* važiavo “link

sma” kompanija, kirto į pie
nui išvežioti trokų, prie Ken- 
more avė. ir Irving Park blvd. 
Pasėkoje Louis Larsen, 42 me
tų (5835 Bryan st.) užmušta.

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Kosulys jus visai nevargins šią 
žiemą, jeigu jus turėsite po ranka 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Ar jus kosulys pasidaro nuo šalčio, 
{degtų bronchinių vamzdžių, gerklės 
kutenimo, kvaršinančių naktinių ko
sulių, ar nuolatinio nervinio kruna- 
vimo, kiekviena doza Foley’s Honey 
and Tar Compound savo gydymąją 
balzamine raminančią vertę perduoda 
tiesioginiai įdegtam paviršiui ir su
teikia tuojautinę pagelbą. Maloniai 
glosto gerkle, šildo ir ramina, priim
tinas jautriausiems viduriams. Ne
turi opiatų ar chloroformo. Užtiki- 
mas ir veikmingas kaip dėl vaikų, 
taip ir dėl suaugusių. Reikalaukit 
Foley’s Honey and Tar Compound 
Parsidavinėja visur.

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL

----- o-----

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Chicago Motor Club
Chicago Motor Club teisių 

skyrius atkreipia automobilistų 
demesį štai j kų:

Illinois ir Indiana įstatymai, 
liečiantys vežimus, nusako, kad 
jokis motoristas neprivalo ap
leisti prietikio (nors ir men
kiausio) vieta, nesustojęs ir ne
padavęs savo adresų, vardų 
laisnio numeri. Nusikaltimas 
šiam statutui Illinois valstijoje 
yra $100 arba įkalinamas pa
vieto kalėjime ne ilgiau, kaip 
metams laiko, arba kalėjime ir 
piniginė bausmė kartu. Indiana 
valstijos įstatymas pažymi, kad 
nusikaltusieji šiam įstatymui 
gali netekti teisės operuoti au
ta ne ilgiau, kaip metams laiko— 
pirmų kartų prasižengus; ir ne 
mažiau, kaip šešius mėnesius, o 
ne daugiau, kaip penkius me
tus—antrų ir kitus kartus. Šis 
atėmimas teisės važinėti gali 
būti uždėtas prie piniginės baus
mės arba įkalinimo.

Išgelbėjo 21 arklių
Užsidegė staldai Reliable Li

very Stables, 1057 Washburne 
avė., kur buvo 21 arklių. Ark
liai pamatė liepsnas. Pradėjo 
blaškytis. Bet policininkas ir 
staldų prižiūrėtojas, užmetę 
plošcius arkliams ant galvų, 
išvedė gyvulius iš staldų.

Areštuota Detroite pa- 
skilbęs Čikagos hol- 

daperis

Detroite areštuota John Si- 
suly, paskilbęs Čikagos holda- 
peris, kurio rekordas sako, kad 
jis padaręs 15 holdapų, ir kal
tina jį dviemis galvažudys te
mis.

Tokiam šalty be kelnių

Jaunas vyras ir mergina 
banditai — atėmė pinigus iš

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. HalZted St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

ŽMOGAUS
AKIS

S. D. LACHAV1CH

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 abejoji apie savo akis, eik pas

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virvinis 0088 

Bes. Tel. Van Buren 6888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos ll ryto iki l po pietų. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptiekoa

_________ CHICAGO, ILL._________

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki ll valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus gydytojai

Rezidencijos Tel. Midvvav 5512
RalphC. Cupler,M.D.

^chirurgas
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaū 

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki Ik

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Graboriai
B U T K U S
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 28rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515*2516

—O-------

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirąrgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 3lst Street

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU, Room llll 

Telefonas Central 44ll 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

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

Tel. Brunsvvic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė 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

Rašo popieraites vietoj 
algų

Pavieto kontrolieriaus ofisas 
paruošė popieraites, vietoj al
gų, pavieto darbininkams. Tas 
popieraites išmokėti garantuo
jama laukiamomis taksomis. 
Popieraites bus išduotos, kad 
padengti algas pavieto samdi
niams už dvi savaites — bū
tent, nuo 15 iki 30 d. gruod
žio mėnesio 1929 m.

Kai kurios stambesnės krau
tuvės jau pareiškė, kad išduo
tų popieraiėių jos nepriimsian
čios vietoje pinigų.

Šunimis rūpintis yra 
kam

Neseniai sudegė trobėsis, ku
riame turėjo prieglaudos 90 
šunų. Tą prieglauda šunims už
laikė Irene Castle MieLaughlin.

Dabar mergina rengiasi at
statyti sudegintų šunų prieglau
dą. .los kaimynai lėčiau pareiš
kė, kad jie esantys priešingi 

‘atstatymui ir turi teisės būti 
priešingi, nes jų sųvastis su
sieina su MdLaughlin savasti
mi. Jie ir advokatų nusisam
dę, kad teisme kovoti merginos 
užmanymų.

Irene Castle MdLaughlin gi 
sako, kad ji atbudavosianti šu
nims prieglauda. Well, geri 
merginos norai, bet jie butų 
dar geresni, jeigu ji įsteigtų 
prieglauda 90 bedarbių.

■MMUM livrui iiHimmfim,

MYKOLAS KIRKICKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 15 diena, 9:10 valandų 
vakare, 1930 m., sulaukės 37 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
ap., Pagramančiu parapijoj, 
Karapolių kaime. Amerikoj iš
gyveno 21 metus. Paliko dide
liame nuliudimo moterį Ajrotą, 
po tėvais Bartkaitę, dvi duk
teris — Sofija ir Pranciška, 
sūnų Antaną, du brolius — 
Juozapą ir Antaną, brolienę 
Marijona, dvi seseris — Joha
ną Daleikienę ir Ona Baniene, 
du švogerius — Praną ir My
kolą ir gimines, o Lietuvoje — 
seserj Agotą. Kūnas pašarvo
tas randasi namuose 4615 So. 
Wells St.

Laidotuvės įvyks utarninkc, 1 
vasario 18 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos ■ 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mykolo Kirkickio k 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam naskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Vaikai. Broliai, , 
Brolienė, Seserys, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- ■ 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel, Kenwood 5197 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Romanas vystosi
Pasklydo žinių, kad May- 

woode vietos banko finansai su
irę. Bankas uždaryta. Banko 
‘□rezidentas areštuota. Suimta! 
ir mergina, tarnavusi bankui 
kaip kasierius. Dabar gal dar 
bus daugiau areštų. Tyrinėji
mai nurodo, kad banko prezi
dentas, vedęs žmogus, roman- 
suodavęs su kusierka. Pora ypa
tų nužiūrėję šį romansas ima

A + A
MOTIEJUS ZEMECKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 dieną, 7 valandą iš 
ryto, 1930 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus, gimęs Pagraman- 
telių kaime, Pagramančiu pa
rapijoj, Tauragės ap. Išgyve
no Amerikoj 17 metų. Pali
ko dideliame nuliudimo 7 pus
brolius — Juozapą, Joną. Ta
deušą Paulauskius, Tadeušą, 
Antaną, Joną ir Augustą Ki
nus, 4 puseseres — Oną Ze- 
mcckiene. Mary Višniauskiene, 
Oną Podžiaveliene ir Kostan- 
cija Januškiene ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioj, 710 W. 
18th St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
vasario 18 dieną 8:30 vai. iš 
ryto iš namų į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Motiejaus Zemec- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Pusbroliai, Puseseres ir Gimines 

1 .aidotuvese patarnauja trru- 
lio in Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

MARIJONA KUNCIENB 
(po pirmu vyru Grigiene) 

(po tėvais Kaznokaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 15 dieną, 2:00 valandą 
po pietų, 1930 m., sulaukus 
apie 40 metų amžiaus, gimus 
Lietuvoj Tauragės ap., Greičių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko dideliame Jiuliu- 
dime vyrą Kazimierą, 1 dukte
rį Bronislavą 17 m., 1 sūnų 
Antaną 19 m., tetą Leokadiją 
Venskiene ir gimines Ameri
koj, Kanadoj seserj Marcele ir 
broli, Lietuvoj senus tėvelius 
ir brolj. Kubas pašarvotas 
randasi 6732 So. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
vasario 19 diena. 1 vai. po .piet 
iš namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Marijonos Končie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, 
Teta ir Giminės.

I laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, 'Telefonas 
Boulevard 4139.

MYKOLAS LATSVIS 
(LUKAS)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 16 dieną, 2:45 valandą 
iš ryto, 1930 m., sulaukės apie 
42 ihetu amžiaus, gimęs Vil
niuj. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Marijona (po 
tėvais Lenkevičiute) dvi duk
teris — Bronislavą 16 metų, 
Stanislavą 7 m., sūnų Adolfą 
19 m. ir gimines Amerikoj. 
Kūnas pašarvotas randasi 3324 
So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
vasario 19 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namų i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kuryje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mykolo Latsvio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esht nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Mihvaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 17Ū1 
Tel. Randolph 0331-0382 

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai!

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

Syrewicze Co.
Graboriai ir

1344 S. 50
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl' visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Ncdeliomis norą skir
tų valandų. Kuom 8, 

Phone Ganai 0523

Ofiso ir Kez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6G00 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR.,V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 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

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 11L

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. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 Kast 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

Phone Pulhnan 0856
Gasas, X-Spinduliai ir t. t.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

ĮvairŲs Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10-»-12 pietų ir 
/ nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avew 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VAJANDOSj

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Ned61. nuo 10 iki 12,
Rez. Telephoue Plaza 8202

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St, Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4« 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILL. 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Offici': 1900 S’o. Uiiiou Av*V

Tel. Rou.'-cvclt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Du IšKilmingi Masiniai 
Susirinkimai

LIl'.nLj. .UI 
Lietuvos 
Chicagos 
Diena.

DvvH’.gs Metu' •/ • j
Ntprikkiųsoimybes 

Lietuvių Istorine

Kitas Masinis Susirinkimas 
Lietuvių Auditorijoj

Tų pati vakarą, vasario 15, 
1930, “Naujienų“ dienraščio

i pasidarbavimu, Lietuvių Audi- 
j tori joj įvyko paminėjimas 
dvylikos metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių.

Kuomet n u važiau į svetainę, 
tai

— kad Lietuvoje Įvyks Seimo 
rinkimai ir ten bus demokrati
nė, liaudies rinkta, teisėta val
džia.

Širdingai ačiū jums, gerbia
moji publika, už tokį skaitlingą 

i atsilankymą. Taipgi ačiū vi
siems artistams, dalyvavusiems 

■ papuošime šio masinio Chica- 
Lietuvių susirinkimo. .

— Antanas žymontas.
gos

šeštadienį, vasario 15, 1930,1 
išvakarėse dvylikos metų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuvių, Chicagos lietuviai,' 
“Naujienų“ dienraščio pasidar-jdar prieš aštuntą valandą, 
bavinui, surengė du iškilmių- radau beveik pilną ją publikos, 
gus, didelius ir kulturingus su- Už 
sirinkimus.

Dr. A. K. Rutkaus 
. ko kalba

“Tautos vadas” negali tautos 
apginti. Būtinai reikia, kad vi
si piliečiai butų savo šalies ge
rovės sargai ir savo laisvės gy
nėjai. Mes, gerbiamosios ir ger
biamieji, žmonių laisvės šalinin
kai, padūkime musų giminėms 
Lietuvoje atkovoti pilietines tei
ses, jeigu ne iš karto, tai laips
niškai, kasmet Lietuvos Nepri
klausomybes sukaktuves pami
nint. Visi kartu pilnos laisvės 
norėkime, tai ir Lietuvoj ei eks- 
celencijos klausys kaimiečių va
lios. Taip ir bus.

CLASSIFIED ADS
Financial 

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų reikia

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

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

REIKIA off-preserių ir kalnieriij 
siuvėjų prie vyrų kautų. Breit Tai- 
lors, 640 W. North Avė.

Help VVanled—Kemaie 
________Darbininkly,Keikto .......

REIKALINGA veiterka. Nereikia 
dirbti nedėliomis.

553 W. IGth St.

Business Chances 
Parda v i m ui Bizni ai

PARDUOSIU gerai išdirbtų Roo- 
ming House iš 25 kambarių su lunch 
ruimiu apačioje. Labai pigiai. 3956 
Ferdinand St., arti Crawford Avė., 
4000 North-West.

24iPaskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

PRANEŠIMAI(12-tas metines Lietuvos 
N epri klausomy bės sukaktuves 
švenčiant, Lietuvių Auditorium 
svetainėje. Chicago, 111., vasa-

pusvalandžio jau ji 
' sk lydi na.

Vakaro vedėju teko 
man. Ir malonu 
ni n kauti tokiai 1

kad (gražiai .lietuvių publikai.
11 Publika visa išbuvo iki pat lietuviai! 

vai. ryto (’hieagos lietuvių vai- programo užsibaigimo.
kams bus rodoma paveikslai iš Programas buvo turiningas laisvės šalininkai. Vienu tik ši- 

ir įvairus. šiame programe ton sueigon

Jaunuoliu susirinkimas c •

movos teatre
Ra

“Nauj ienos” paskelbė, 
šeštadieny, vasario 15, 1930,

vaikų pirmu sykiu 
išrodo jų tėvų gim- 
Jie matė, kaip da- 

Lietuvos liuosnorių

Matė gimnazijos moki- 
mergaites ir berniukus, 
kaip Lietuvoje bulves

Lietuvos. Taip ir įvyko.

Dar 10 minučių prieš 11 va
landą nuvažiuoju į Ramovos 
teatrą; nagi žiūriu, kad teatras 
jau kimštinai prisikimšęs lietu
vių berniukų ir mergaičių, žiū
riu aš į tą jauną lietuvių gent.- 
kartę ir stebiuos. Nesitikėjau, 
kad Chicagoje butų tiek daug 
lietuvių priaugančios gentkar- 
tės.

Paveikslus pradėjo rodyti 
11:30 vai. dienos. Per tą pus
valandį tie lietuvių jaunuoliai 
ūžė teatre, kaip bitės avilyje. 
Nekantraudami, pradėjo neri
mauti,—darėsi per daug triuk
šmingi. Tuomet teatro užveiz- 
da jiems priminė, kad jie čia 
susirinko į gražų teatrą, bet ne 
į cirką; jie turi gražiai ir man
dagiai užsilaikyti.

Vaikai tą. aiškiai suprato. 
Kuomet buvo rodomi vaizdai 
iš Lietuvos, jie kuoramiausiai 
žiurėjo į juos ir klausėsi A. A. 
Dubeskio, universiteto studento 
paaiškinimų.

Gal būt, kad daugelis čia su
sirinkusių 
matė, kaip 
tinė šalis, 
bar išrodo 4
kariuomenė — šauliai; kaip iš
rodo Lietuvos pastovi kariuo
menė. Matė sportus, šokinėji
mą raitelių, kariuomenės para
dų, kariuomenės mokinių mar- 
šavimą, bažnytines apeigas, 
dainininkų chorą — iš 2000 
dainininkų, orkestrą iš 500 
muzikantų; didelę laidotuvių 
procesiją vieno mirusio aviato- 
riaus. 
nius: 
Matė,
kasa, kaip šieną veža, kaip ru
gius piauna, kaip kulia, kaip li
nus mina, kaip skalbia. Matė 
daug gražių namų ir samanotų 
bakužių šiaudiniais stogais.

Manau, kad šie Lietuvos vaiz
dai Chicagos lietuvių vaikams, 
negreit išdils iš jų atminties.

Paskiau, po parodymo pa
veikslų, pasakėm, kad visų vai
kų bus nuimti paveikslai lau
ke, prie teatro. 1500 lietuvių 
vaikų minia, kaip bičių spie
čius, susispietė prie teatro. Fo
tografas Stankūnas nuėmė tą 
visą minią. Tas paveikslas 
tilps “Naujienose“. .

Tai buvo Chicagos lietuvių 
istorinė diena. Sakau — isto
rinė diena — todėl, kad pama
tėm kiek mes turim Chicagos 
lietuvių jaunos gentkartės.

Pirmiau aš buvau linkęs ma
nyti, kad mes lietuviai Ameri
koje greit išnyksime * ir ištau- 
tėsime. Bet šis jaunuolių su
sirinkimas įtikino mane, kad 
mes Amerikoje gyvendami ga
lime pasilikti visuomet lietu
viais sykiu ir gerais S. V. pi
liečiais. i

buvo

būti
u yra pirmi- j svetainėje. Chicaj 
kultūringai ir rio 15, 1930 m.).

antradienio vakare, 7:30 vak., Nau
jienų name, 1739 So. Halsted St. 
Visi valdytos bukit laiku.

______ — Komitetas.

2231

Gerbiamosios ir gerbiamieji

Čionai susirinkę mes visi —

Mintyje nuskriskime Lietu-

Lietu-

ren-

Lie-
Bet

sėdi 
kas 
ant 
Ne!

gyvenan- 
sarmata,

atėjimu į rodom e, 
'dalyvavo: Pirmyn Mišrus Cho- kad mums Lietuvos Nepriklau- 
ras; Birutė Briedis, pianistė;!somybė rupi.
Dr. A. Rutkauskas, kalbėtojas,

[Ona Biežis, dainininkė; J. švit- von ir pažiūrėkime į musų liau- 
ra, kalbėtojas; Birutės kvarte
tas; P. Grigaitis, “Naujienų“ 
redaktorius, kalbėtojas; Biru
tės trio (trys lietuvaitės); F.
Jakavičius, dainininkas, ir Au
gusta L. Nemčauskaitė, daini
ninkė. Pianu akompanavo By- 
anskas.

Tenka pižymėti, kad visi ar
tistai, tai Amerikoje gimę ir 
augę lietuviai jaunikaičiai ir 
merginos.

Kalbėtojų buvo nurodyta, 
kad Lietuva, seniau buvusi di
delė ir galinga valstybė, dabar 
turi vos tris milionus gyvento
jų, (mažiau, negu vienas Chi
cagos miestas). Bet nors bu- 
clarna. maža, I.iotuva irali būti 
kultūringa ir pavyzdinga ša
lis.

KoJiiu budu Lietuva gali bū
ti pavyzdinga?

Pirmų-pirmiausiai
va turi būti DEMOKRATINĖ!

Dvyliką metų tam atgal, 
kuomet Lietuvos prakilnus sū
nus, susirinkę Vilniuje, dėjo 
pagrindus Lietuvos nepriklau
somybei, jie aiškiai pažymėjo, 
kad Lietuva turi būti DEMO
KRATINĖ. Lietuvos valdžia 
turi būti visų jos piliečių 
karna.

Teisybe, devynius metus 
tu va turėjo savo Seimą,
dabar jau treji metai, kaip ant 
Lietuvos liaudies sprando 
“ponai“. Ar tų “ponų” 
prašė, kad jie atsisėstų 
Lietuvos liaudies sprando?

Mums, Amerikoje 
tiems lietuviams,
kad Lietuvoje dabar yra netei
sėta valdžia.

Mes Amerikos lietuvių jau
nimui negalime nei aiškinti 
kokia dabar Lietuvoje valdžia. 
Je%prisieina aiškinti, tai Ame
rikos Lietuvos jaunimas jokiu 
budu negali suprasti, kodėl jų 
tėvų šalis yra atsilikusi; kodėl 
Lietuvoje nėra demokratijos.

Mes. Amerikos lietuviai, ne
nurimsim, kol Lietuvoje nebus 
tikra, teisėta, žmonių rinkta, 
demokratinė valdžia!

Vidury programo buvo pri
minta publikai, kad sudėtų au
kų Lietuvos politiniams kali
niam^. Ir Chicagos lietuvių 
publika sudėjo $108. Tie pini
gai bus pasiųsti telegrama, 
Drg. Stepono Kairio vardu, 
Kaunan.

šis gražus, skaitlingas ir 
kulturingas masinis susirinki
mas praėjo su dideliu pasiseki
mu. Programui pasibaigus, vi 
si išsiskirstė pakilusiu upu ir 
su vilčia, kad mes, Amerikos 
lietuviai, greit sulauksime 
džiuginančių žinių iš Lietuvos,

dies gyvenimų, visais jos pasi
sekimais gerėkimės, o jos var
gus, nereikalingai palaikomus, 
padėkime jai pašalinti. Juk mes 
tos vargstančios Lietuvos liau
dies atžala. Nė cenzoriai, ne 
diktatoriai neįstengs mus at
skirti nuo musų giminių Lietu 
voje, nes nelaimėn patekusius 
ginti ir gelbėti yra prigimties 
taisyklė. Mes išeiviai, organi
zuojamės į susivienijimus, į* 
skolinimo, taupymo ir statybos 
bendroves, leidžiame cenzūros 
nevaržomus laikraščius ir, Die
vui padedant, prasigyvename. 
Kultūroje su kitomis tautomis 
susilyginame. Kodėl gi Lietu
voje musų liaudis, kuni&ų ir 
“ekscelenęijų”, karo stovio teis
mais, cenzoriais ir organizacijų 
bei laisvo žodžio draudimais 
“globojama” amžinai kultūroje 
atsilikti yra pasmerkta? Mes, 
laisvoje šalyje gyvendami, ga
lime apie tai viešai pakalbėti. 
Musų gi numylėtoje Lietuvoje 
šitokios nuoširdžios kalbos, kaip 
aš čionai į jus, gerbiamosiosi ir 
gerbiamieji, kad kalbu, yra už
draustos.

Šitokia piliečių padėtim ten
ka visiems demokratijos šali
ninkams susirūpinti ir daryti 
viską kas galima musų gimi
nėms Lietuvoje gyvenantiems 
padėti atgauti pilietines teises. 
Nūn Nepriklausomoje Lietuvo
je laisve naudojasi Lietuvos pi
liečių tiktai vienas nuošimtis, 
būtent: “Pažangos“ partijos na
riai, šiandie NeoLituania ar tau
tininkais pasivadinę. Kad “Pa
žangos“ partija menkutė, ne
skaitlinga, liudija šis faktas: 
1920 metais Steigiamų jin Lietu
vos Seiman, kuomet iš visų bal
suotojų apie 90% rinkimuose 
dalyvavo, net pats “Pažangos“ 
partijos vadas, Antanas Smeto
na, nebuvo išrinktas seiman.

Sąmokslo ir smurto keliu pa
žangiečių srovė pasigrobė Lie
tuvos valdžią ir dabar visą Lie
tuvą pavergusi laiko... Lietuvos 
konstitucijos gynėjai negali Lie
tuvoje gyventi... Pu^u {rioglin
ta Lietuvos valdžios vieton dik
tatūra apšaukė karo stovį prieš 
Lietuvos piliečius. Lietuvos kon
stitucijos gynėjams pučistai pa
ruošė vietos kapinynuose arba 
kalėjimuose, šimtai geriausių 
Lietuvos laisves kovotojų pri- 
versti gyventi užsieniuose. Nūn 
šnipinėjimas prieš laisves šali
ninkus diktatūros naudai virto 1 
“tautiškąja dorybe“. Karjeris
tai, valdiškų vietų medžiotojai, 
gali prakilniausius lietuvius 
pražudyti, liudydami karo teis
muose prieš juos. Teisybes ir 
laisvės šalininkai verčiami ne
byliais tapti. Diktatorinčs vai- 

| džios laikraščiai drąsiai meluo
ja. Prieš pučo ir diktatūros ša
lininkus nevalia nei puse lupų 
atsiliepti. Tai tokia nūn yra 
Lietuvoje ramybe, it prieš aud
rą tyla.

Kaip ilgai toji tyla tęsis? 
žmones šneka: “Ką Dievas no
ri pabausti, -tam pirma protą i 
atima”, taip ir bus su Lietuvos ' 
diktatūra. Laisvės šalininkų 
slaptas veikimas pačiai Lietu-

milijonų

vos diktatūrai yra šimtą kartų 
pavojingesnis už viešą, valdžios 
kritikavimų. Nepaisant kaip 
žiaurus diktatorius — laisvės 
šalininkų proto negali apkalinti.

Todėl laisvės, apš vietos ir 
Lietuvos liaudies gerbūvio ša
lininkai, visi kartu padirbėkime 
ir likusių 99% Lietuvos piliečių 
politinių ir pilietinių teisių at
gavimui!

Griuvo caro, kaizerio ir kata
likiško Austrijos ciecoriaus val
džios ir jau tie buvusieji “eks- 
celencijos” daugiau valdžion ne
begrįš. Grius ir Lietuvos “tau
tos vado“ dekretų ir “susimy- 
lėjimų“ gadynė.

Gerbiamosios ir gerbiamieji, 
leiskite man čionai priminti 
Amerikos Nepriklausomybės 
steigėjus. Prieš pusantro šimt
mečio Anglija taip tyčiojosi iš 
kaimiečių kolonistų, kaipi dabar 
Lietuvos diktatoriai tyčiojasi iš 
demokratinių Lietuvos srovių. 
Apie dešimtis mažų valstijėlių, 
kaip nūn Lietuvos apskritys, 
iš viso ne daugiau 3
gyventojų skaitliuje, per dešim
tį metų Anglijos persekiojimus 
kentėję, galiausiai seiman susi
rinko. Patrick Henry kalbėjo: 
“Ką reiškia šis karių parodavi- 
mas, jeigu ne tą, kad norima 
mus priversti pasiduoti? Jeigu 
geidžiame laisvi būti, turime 
kovoti. Griebtis^ ginklo ir šauk
ti prie minių Dievo, tai visa, 
kas mums belieka daryti. Sa
ko, kad mes silpni... Bet kuomet 
mes busime stipresni?... Ar mes 
susilauksime pasekmingos at
sparos drypsodami ir glamonū- 
dami apgaulingą vilties šmėklą, 
kol musų priešai suriš mums 
rankas ir kojas? Trys milijonai 
žmonių šventos laisvės apgyni
mai! apsiginklavę... neįveikiami 
(invincible). Be to mes nekovo
sime — musų mūšiuose, — vie
ni. Yra teisingas Dievas, kuris 
nulemia tautų likimus ir Kuris 
parūpins draugus, kurie už mus 
kovos. Ne vien galingi kovai 
tinka, bet ir budrus, veiklus, 
drąsus kovoti gali. Nėra kur at
gal trauktis kaip tik pasiduoti 
vergijon. Karas neišvengiamas, 
tad lai prasideda! Gerbiamieji, 
galite veršlenti “ramybės, ra
mybės“ — bet kad nėra ramy
bės. Karas jau, 
prasidėjęs. Musų 
nūn mušiu lauke, 
nieko neveikdami
Ar gyvastis tokia brangi ir ra
mybė tokia maloni, kad turėtų 
būti perkamos grandinių ir ver
gijos kaina. Uždrausk tai, Vi
sagalintis Dieve! Nežinau, kaip 
kiti pasielgs, bet man duokite 
laisvę arba mintį.”

Kitas kalbėjo Adams: “Gal 
negyvensime iki ši (Nepriklau
somybės) Deklaracija bus ga
lioje. Gal mes mirsime, mirsi
me kolonistais; mirsime ver
gais; mirsime — taip gali at
sitikti — negarbingai ir kartu
vėse. Lai taip būna; lai taip bū
na! Jeigu bus Dangaus valia, 
kad mano šalis reikalaus tos 
menkos mano gyvybės paauko
jimo, tai šis nelaimingasis bus 
gatavas skirtu laiku pasiauko
ti, kada ta valanda ateis. Bet 
kol aš gyvas, aš noriu šalies, 
arba bent tikėįtis sulaukti, ša
lies ir tai laisvos šalies.... Vis
ką, ką turiu, viską, ko aš iš šio 
gyvenimo tikiuosi sulaukti, vis
ką čion aukoju... Kaip aš pra
dėjau, itaip ir baigiu, gyventi 
ar mirti, išlikti ar pražūti, aš 
už Deklaraciją. Tai mano gyve
nimo tikslas ir man mirštant 
tas pats tikslas nepriklausomy
be dabar ir nepriklausomybe 
visuomet.”

tikrenybėje, 
broliai jau 

Ko mes. čion 
gaišuojame...

Didelis padidėjimas ei- 
garėtų rūkymo

Valdžios raportai parodo, pirmieji 
dešimt mėnesių 1929 m. veik viršijo 
visų 1928 m. cigaretų 
kuri taipjau buvo padariusi rekor
dą, palyginant su kitais metais.

Manoma, kad cigaretų rūkymas 
padidėjo delei pasikeitusių po karo 
papročių, taipjau delei palinkimo, 
kaip darbe, valgyme, žaidime, taip 
ir rūkyme prie nusaikumo.

Iki lapkričio mėn. buvo Jung. 
Valstijose pagaminta 102,000,000,- 
000 cigaretų, arba 12,000.000,000 
daugiau, negu per ta natj laiką per
nai ir tik 4,000,000,000 mažiau negu 
per visus pereitus metus. Tas skirtu
mas tapo užlygintas i mažiau kaip 
dvi savaiti laiko lapkričio mėnesy.

produkciją,

Vaiky kosulys!
Turi būti sustabdytas pirm 
pasidarys pavojingas. Su
stabdykit tą siundinantl 
kutenimą su Sevcra’s 
Cotigh Balsam, vaikų ir 
suaugusių favoritą per 
50 metų. Molonun, 
saugus, veikmingas. 
Justi aptiekininkas 
turi jų. 25c. 
ir 50 centų.

Vadokli: Severą*! Cold 
Tablete

COĮJGH BALSAM

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ąve.

ii

Farms For Sale 
Jdkiajį . Padavimui _ _ 

VIŠTŲ FAR/MOS
Mažas įmokėjimas. 

jos randasi arti Chicagos. 
pabudavosime ant jūsų loto 
norėsite bungalow ar flatų 
už mažų įmokėjimų.

R. WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.
------- O-------

1 iki 5 .ąkrų.
Visos
Arba 
kokią 
narna,

Rašykite

<yklt pas manė, 
na* aitIclenarM juri 
malu jus aryclyti. ___

•cit paa tikrą epoclaliati 
>cur ’ —
00

specialistai gydyme chroniškų ir lauių u 
į. Jei kiti negalfijo Jumii išgydyti, atulan 
klt pas mane. Mano pilnas išegzamlnavl ; atldengre tikrą Irjuagydyti, sveikata jums BUKryt. jcj 

->“• t*krl» specialistą, kuria neklaus juau 
ir kas Jums skauda, bet pats pasakyt 

ralutlno i&maminavimo—ku jnm» yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo !• ryto Iki 1 
oiety, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvtn Iri 1 no nietų.

Paskolos suteikiama 
į vien* dieną

2-RI MORGIČIAI 
3~TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

WISCONSINO FARMA
385 akrai prie Fox upės, 20 myliu 

nuo Mihvaukee. Žemė augšta ir 
derlinga. 350 akrų išdirbtos žemės. 
Gyvenamieji 
liaus ant 
Triobos ir 
įrengtos su 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 
-----o-----

namai ispaniško sty- 
kalnelio prie pat upes.

bames modemiškos,

JVliscelianeous 
Įvairus

20 st.

po

sto-

MAS 
MADB GOOD uiith 
millions!

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

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

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

Tel. Victory 8486

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIU DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Viena maža, bet labai gražią farmą 
ant eJLero kranto turiu pardavimui 
už $800 yra 40 akrų su mažu butlin- 
ku. Kitą fanną turiu pardavimui 
120 akrų, geri budingai, 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 didęlį dvarą 320 akrų žemės, 
gerais padargais, gvvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000. 
Pirkimo ūkių, mainymu? arb** wto. 
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i manę, greitas ir teisingas 
patarnavin.ias visiems.

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

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGJ.U KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knysrvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devvnis mėnesius: 
ausržtesni moksle i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tuks
iančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
sirašyti šiandieh ir jums padėsime 
sigyti abelna mokslą. Savo būvi žy

miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

.CHICAGO. II.L.

Business Service
Biznio PataniayiinaH

PATENTAI, copyrights — išradimai 
eokioa rųšies.

B. PELECHOWICZ
2800 W. Chicago Avė.

Brunswick 7187

vi-

10% PIGIAU UZ VISĄ 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.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai 

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

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

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 Šmotų kandžių neliečiamas seklyčios 
setas $65.00.

7 Šmotų rieSuto valgomojo kambarį* se
tas $57.00,

5 Šmotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 šmotų miegamojo kambario autfitae— 

lova, dresoris, skrynia, springsai, matra* 
eas — $09.00.

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

VICTOR STORAGE WAREH0U8E 
4811 West LaUb St.

Musical inslrumenib 
Mizikoa Instrumentai

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

Kadios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5 ir augš.

kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

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

Tel. Cicero 1329

Personai"" 
Asmeny Ieško

IEŠKAU Prano ir Povilo Zalagė- 
nų. Iš Lietuvos paeina iš Raguvos 
valsčiaus. Prieš karą gyveno Chica- 
go, III. Jie patys, ar juos žinantys 
draugai malonėkite pranešti 
Turiu svarbų reikalą.

BARBORA RAZEVICH, 
1100 Douglas Avė., Racine,

Partners Wanted
Pusininku Reikia

man.

Wis.

REIKALINGAS partneris barber- 
šapėj, arba parduosiu. Randasi prie 
Jalifornia ir North Avė. Atsišau- 
<ite adresu 1182 Mihvaukee Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Exchange—Mainai
ŪKININKŲ ATIDAI
Reikalaujame ūkių (farmų), įvai

raus dydžio, Illinois, Indiana, Mi- 
chigan ir Wisconsin valstijose. Ku
rie norėtų mainyti savo ūkį ant na
mų Chicagoje, rašykite pas

K. J. Macke & Co.
(Mačiukas)

2436 W. 59 St.
Tel. Prospect 3140-..... o------- —

675 DOLERIAI įmokėta dalis ant 
2 H lotų prie pat labai gražaus eže
ro, netoli Chicagos. Mainysiu ant 
gero automobiliaus, Tel. Roosevelt 
8450.

Real Estate For Sale

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

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

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317 *

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafzvette 0455

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

Kaina $16,000.

PARDAVIMUI ar mainymui biz
nio lotas ant Archer Avė., arti 
Willow Springs, 75x200. Priimsiu 
mažą nuosavybę;, ar lotą mieste. 
Savininkas. Pro.spect J696.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
bizniavus lotus ant bungalow, 2 
story, arba 2rų morgičiaus papierų. 
Tel. Lafayette 8780, Į001 Brighton 
Place.


