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Lietuvoj Nužu
Daktaras Avižienis

Areštuoti penki žydai, kurie esą įtariami 
dėl jo nužudymo

Žydų telegrafo agentūra 
praneša iš Kauno vasario 
24 dieną, kad Žeimely ta
pęs nužudytas daktaras j 
Avižienis. Del jo nužudymo j 
policija 'suėmus Žeimelio

apielinkėje penkis įtaria
mus žydus.

Smulkesnių žinių apie 
D-ro Avižienio nužudymą 
žydu agentūra nepaduo
da.

Žydų-arabų riaušes Sovietų diplomatas 
Palestinoj esą suren- sako, kad antireligi- 

gę komunistai nė kova nepavykus [Atlantic and Pacific Photo]

Paveiksle parodoma ubagai, kurių skaičius nuolat didėja| i Leningradas,

Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

(Tęsinys) ikininkų s-gos” vardu, o jos

Pasak Burcew>, neramumus pa-
dėjęs organizuoti generalinis 
sovietų konsulas Arabijoje

TEL AVI V, Palestina, vas. 
25. — Vladimiras Burcevas, 
garsus rusų revoliucininkas, 
pažymėjęs ypačiai provokato
riaus Azefo išaiškinimu, pasi
kalbėjime su paryžiškiu “Duar 
Hiom” korespondentu jpatvir
tino Besiedovskio pareiškimų 
apie komunistų darbuotę Pa<- 
lestinoje. Jis pasakė, kad Pa
lestinos komunistų partija, ku
ri turi apie 500 narių, kas me
tai gaudavus iš Maskvos $25,- 
000, ir be to dar kaitas nuo 
karto ekstra pinigų.

Propagandos medžiaga, pa
sak Burcevo, buvus šmugeliuo- 
jama per Aleksandriją, o in
strukcijos eidavusios per Ber
lyno skyrių. Berlyno skyriaus 
galva, Piatničkis, dar tik ne
seniai grįžęs iš Palestinos.

Burcevas tikrino, kad gene
ralinis sovietų konsulas Džed- 
doj, Arabijoj, padedąs Pales
tinos -komai nitams darbuotis. 
Jis padėjęs organizuoti tame 
krašte arabų-žydų riaušes. Dau
gelis arabų šeikų (vadų) esą 
komunistų internacionalo ap
mokami, kadangi Maskvai • ru- 
tpį pasėti arabuose neapykan
tą Anglijai ir iš viso parali- 
žuoti britų veikimą.

4 darbininkai žuvo 
dėl sprogimo anglies 

kasyklose
POTTSVILLE, Pa., vas. 25.

Lytie anglies kasyklose, še
šias mylias nuo Potlsvillės, 
šiandie Įvyko sprogimas, ku
rio keturi angliakasiai buvo 
užmušti. Trys kiti angliakasiai 
buvo sprogimo jėgos gerą ga
lą nublokšti šalin ir taip skau
džiai sužaloti, kad vargiai be
išliks gyvi.

PARYŽIUS, vas. 25. — Dvy
likai metų praslinkus po di
džiojo karo, 15 tūkstančiai 
francuzų karo veteranų, karei
vių, bus apdovanoti militari- 
niais medaliais.

Mg. U JJH
SgQ R H S.
Chicagai ir apielinkei federa- 

tis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesį uotą ir žymiai šal
čiau; vidutiniai vakarų ir žie
mių vakarų vėjai.

Vakar 5 vai. ryto tempera
tūros buvo 61°, o 4 vai. po 
pietų nukrito iki 390 F.

Šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 5:36. (Mėnuo teka 5:51 
ryto.

Kampaniją prieš sovietus esą
pradėję britų konservatoriai, 
norėdami pakenkti darbiečių 
valdžiai

Negley Farson, vienas Chi
cago Daily News koresponden
tų Europoj, kuris ilgoką laiką 
praleido sovietų Rusijoje ir da
bar yra Londbne, kabeliu pra
neša savo laikraščiui, kad jis 
turėjęs pasikalbėjimą su vienu 
sovietų diplomatu Anglijos so
stinėje apie dabartinę antire
liginę kampaniją sovietų Rusi
joje.

Tas sovietų diplomatas, , ku
rio vardo korespondentas ne
mini, pasakęs jam, kad ko
munistų kampanija prieš reli
gijų taip nepasisekus, kad jei
gu šiandie butų sovietų Rusi
joje padarytas dėl to balsavi
mas, tai didelė dauguma bal
suotų už bažnyčių išlaikymą.

Savo žodžiams patvirtinti, so
vietų diplomatas privedęs pa
skutinius “Bezbožnikų,” vadi
nas Bedievių Draugijos, skaito 
menis. Skaitmenys parodą, kad 
iš visų 50 tūkstančių bažny
čių Rusijoje buvę uždaryta tik 
3,850.

Tie skaitmenys tačiau toli 
nesutikę su tikrenybe, nes jis, 
korespt) n d e n t as, važ i n ėdama s 
po Rusiją, po jos miestus, mie
stelius ir kaimus, visur matęs 
sugriautas, sunaikintas, (apleis
tas ir nebevartojamas bažny
čias, ir ki jis tatai nurodęs so
vietų diplomatui, tai ir jis bu
vęs priverstas pakeisti “bezbož
nikų” paduotus skaitmenis.

Del pranešimų apie įsakymų 
uždaryti visas bažnyčias Ode
soje sovietų diplomatas pasa
kęs, kad jis neturįs žinių.

Korespondentas sako, kad 
kilę visame pasauly protestai 
prieš tariamus religinius per
sekiojimus sovietų Rusijoje 
bolševikus stipriai surūpinę. Jie 
sakų, kad tų sujudi prieš Ru
siją esą organizavę Anglų kon
servatoriai, kurie iešką progos 
dabartinei darbiečių valdžiai 
nuversti.

Britų konservatoriai, girdi, 
vartoju čia Dievų ir sovietus 
tik savo intrygoms prieš Dar
bo partiją, o ne kad jiems nuo
širdžiai rūpėtų apsaugoti tikin
čius į Dievų. Nes, girdi, jeigu 
jiems tat tikrai butų rūpėję, 
tai jie butų pradėję atakuoti 
antireliginę sovietų kampaniją 
tada, kai valdžioj buvę patys 
konservatoriai su savo Bald- 
winu priešaky.

Chautemps kabine
tas negavo pasi

tikėjimo
Naujoji Francijos vyriausybė 

parlamento nuversta

PARYŽIUS, vas. 25.—Prem
jero Chautemps ką tik suda
rytas ministerių kabinetas ne
gavo nei kojų sušilti, šiandie, 
\nlremjerui perskaičius parla
mente naujos vyriausybės de
klaracijų, deputatai ėmė jį ata>- 
kuoti, kaltindami Chautempsą 
dėl “pasivogimo” ,Tardieu pro- 
gramo, ir pagaliau 289 balsais 
prieš 277 pareiškė naujam ka
binetui nepasitikėjimų.

Naujojo Francijos kabineto 
nuvertimas sutrukdys vėl ju
ros konferenciją Londone, kuri 
jau buvo sutrukdytai dėl Tar- 
dieu kabineto griuvimo.

Domingo respublikoj 
kilo revoliucija

Prezidentas Vasąuez rezignavo 
ir pabėgo į fortą

SANTO DOMINGO, Domin
go respublika, vas. 25. — Do
mingo respublikoje kilo revo
liucija. Revoliucininkai ir su
kilusi kariuomenė paėmė Monte 
Cristi fortų. Prezidentas Hora- 
cio Vasąuez rezignavo ir pa
bėgo į Santo Domingo fortų.

Revoliucijos krašte esančios 
dvi priežastys. Viena, nepasi
tenkinimas dėl girdų, kad 
Vasųuez norįs ir toliau pasi
likti prezidento krėsle; antra, 
ekonominis krašto pairimas, 
parėjęs ypačiai iš blogų cuk
raus ir kavos metų.

Prohibicijos agentas 1 
nušovė, antrą mirti

nai sužeidė
TULSA, Okla>., vas. 25.—Da

rydamas kratų vienuose na
muose, prohibicijos agentas 
nušovė šeimininką Georgeų 
Reddingų. Buvęs tuo metu pas 
Reddingų svečias, Lawrence 
Morgan iš Crystal City, Okla., 
buvo pavojingai, turbut mir
tinai, pašautas.

Graikų garlaivis pas
kendo Tarpžemio juroj

LONDONAS, vas. 25. — Iš 
i Gibraltaro praneša, kad Vaka
rinėj Tarpžemio juros daly pa
skendo graikų garlaivis Fofo, 
kuriame prieš tai buvo įvykęs 
sprogimas. Laivo kapitonas ir 
įgulos žmonės buvo išgelbėti.

Nesaliutavo vėliavos — 
30 dienų kalėjimo

SAN FRANCISCO, Cal., v. 
25. — Del to, kad jo liepia
mas, Herbert Keister atsisa
kė saliutuoti Amerikos vėli va 
policijos teisme, teisėjas Stei- 
ger nubaudė jį trimis dešim
timis dienų kalėjimo.

Keister buvo kaltinamas dėl 
valkatavimo.

Sovietai uždarė dau
giau bažnyčių Rusijoj

MASKVA, vas. 25. — Ne
žiūrint kiįusių užsieniuose pro
testų, sovietų vyriausybė savo 
nusistatymo prieš religijų ne
keičia ir toliau uždarinėja baž
nyčias, sinagogas ir mečetes. 
Gautais pranešimais vakar bu
vo uždarytos dar trys bažny
čios, trys mečetės, viena sina
goga ir viena lenkų bažnyčia 
Alma-Atoj, Kazakstane.

Amerikos žydai duos 
$500,000 paskolos žy

dams Lietuvoje
NEW YORKAS, vas. 25. — 

Vakar pasibaigusi čia Lietu
vos Žydų Federacijos konven
cija (suvažiavimas) nutarė 
steigti Lietuvos miestuose mie
steliuose paskolos kasas žy
dams ir išleisti bonų pusei mi
lijono dolerių, kurie bus pa
vaitoti kaip paskola žydų ban
kui Lietuvoje.

Buvo taip pat priimta rezo
liucija reikalauti, kad Lietu
vos valdžia apsaugotų žydų, 
kaip tautinės mažumos, teises 
Lietuvoj.

Federacijos pi r mini n k a. s 
Henry Horovitz padarė prane
šimą apie organizacijos nu
veiktus darbus per pirmus jos 
gyvenimo metus.

New Yorko senatas 
ragina Washingtoną 
paspaust sovietus
ALBANY, N. Y., vas. 25. — 

Valstijos senatas kaip vienu 
balsu priėmė rezoliucijų, kuria 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bė. raginama daryti spaudimo 
sovietų vyriausybei, kad ji 
paliautų savo antireliginę kam
panijų — uždarinėjimų bažny
čių ir persekiojimų dvasiniu- 
kų.

Praeitų savaitę legislaturos 
atstovų' butas (assembly) pri
ėmė protesto, rezoliuciją prieš 
krikščionių bažnyčių persekio
jimą Rusijoje.

1929 m. automobiliai 
užmušė 31,000 asmenų 
Jungtinėse Valstybėse

VVASHINGTONAS, vas. 25. 
— Travelers’ Insurance kom
panijos surinktos iš 37 valsti
jų ir Kolumbijos d įstrik t o ži
nios (rodo, kad 1929 metais 
automobilių nelaimėse buvo už
mušta arti 31,600 asmenų, ar
ba 11.05 nuoš. daugiau nekaip 
1928 metais. 1928 metais toje 
pačioj teritorijoj buvo užmuš
ta 27,908 asmenys.

Sprogimo trys darbi
ninkai užmušti ka

syklose
WATII, Anglija, vas. 25.—: 

Wath anglies kasyklose šian
die įvyko sprogimas, kurio trys 
angliakasiai buvo užmušti, o 
septyni kiti sužaloti.

Berniukas mirė, mer
gaitė apako nuo nuo

dingų svaigalų
LOS ANGELES, Cal., vas. 

25. — Nuo nuodingos butle- 
gerių degtinės, kuri buvo pri
statyta čia vienos aukštesnės 
mokyklos mokinių vakarui, vie
nas mokinys, Donald Ashworth, 
16 metų amžiaus, mirė, keli 
kiti jaunuoliai rimtai serga, o 
Miss Lylc Said, 17, apako.

Katastrofingos liūtys 
Graikijoj; 6 žuvo

___________

ATĖNAI, vas. 25. — Gfai-i 
kijoj vakar sihutė smarkiausi 
liūtys, per kurią Alenuose še
ši asmenys žuvo. Daug namų 
buvo tvano nugriauti ir apie 
600 šeimų liko be pastogės.

Turkai nugina žinias 
apie sąmokslų prieš

Trockį
ISTANBULAS, Turkija, vas. 

25. — Istanbulo policijos vir
šininkas nugina žinias, busiu 
Leonas Trockis, ištremtas iš 
Rusijos ■bolševikų vadas, pra
šęs stipresnės policijos apsau
gos dėl žinių, kad rusų emi
grantai Prahoje konspiruoju jį 
nužudyti. Policijos viršininkas 
sako, kad Trockis nuo pat jo 
atvykimo į Turkiją esųs stro
piai policijos sergimas ir jo 
saugumas esanti pilnai patik
rintas.,

[Antrai buvo pranešta, kad 
Trockio raštų leidėjas Berly
ne, S. Fischer, gavęs iš Čeko
slovakijos žinių, jogei rusų 
baltagvardiečių kuopa Prahoj 
nutarus nugalabinti Trockį. 
Trockio draugai tuojau prane
šę apie tai Turkijos ambasado
riui Berlyne, o ambasadorius 
pranešęs Turkijos vyriausybei, 
prašydamas stipresnės lapsau- Į 
gos Trockini, gyvenančiam ■ 
Prinkipo sa’oj, arti Istanbulo- 
Konstantinopolio.]

ROMA, Italija, vas. 25. — 
Premjeras Mussolini ir Burna-1 
ui jos finansų ministeris prof. 
Madgearu 'šiandie pasirašė pre
kybos sutartį tarp Italijos ir 
Rumunijos.

KAUNAS, sausio 30. (“L. A.”)
Buvęs pas Zingbergą. Rim

ša, be lo, turėjęs dar at
skirų kaselę,1 kur liudinin
kė pastebėjus tarp kitko ve
kselių. Ir draugiški vekseliai 
visi buvę pas Rimša, kuris kar
tais tiesiog priimdavęs zbanke 
ir pinigus.

Paklausta dėl kaliošų isto
rijos, liudin. Varnaitė pareiš
kė, žinojusi, kad tie kaliošai 
buvę banko, ir girdėjusi, kad 
tuos kaliošus pardavinėjęs Rep
šys. Tačiau liudininkė niekad 
iš nieko banke negirdėjusi, kad 
Repšys butų tuos kaliošus iš 
banko pirkęs ir kad bankas 
butų vėliau dalį tų kaliošų iš 
j oi atsipirkęs.

Liudin. Varnaitė banke taip 
pat niekad iš nieko negirdėju
si prieš sudegant banko san
dėliui, kad butų buvę prieš 
pat gaisrą j ta sandelį pakrau
ti du vagonai Liet, kooperaci
jos b-vių s-gos cukraus.
Dar apie tuodu Liet, kooperac. 
b-vfų s-gos vagonus cukraus 
liudin. Zintikas vakar parodė, 
kad vienas to cukraus vago
nas tikrai buvęs už atatinka
mą garantiją pakrautas į vė
liau sudegusį banko sandėlį. 
Tas cukrus tačiau buvęs ban
ko nupirktas, nes bankas pats 
išsipirkęs garantiją.

Antras neva į banko sandė
lį pakrauto cukraus vagonas 
buvęs taip pat banko nupirk
tas ir išsiųstas į Uteną.

Buvusio banko* sandėlio ve
dėjo Kurkio kvitas, kad tiedu 
Liet, kooper. l>~vių s-gos va
gonai buvę prieš pat gaisrų 
pakrantį i banko sandėli, liu
din. Zintiko nuomone, buvęs 
iš Kuikio išgautas jau po gais
ro. Pats liudininkas tada bu
vęs kalbinamas nunešti į ka
lėjimą Karkini pasirašyti, esu, 
kažkokį raščiuką, kuri tačiau 
nunešęs kitas asmuo.

Liudin. Zintikas tarp kitko 
dar parodė, kad teisiamasis 
Ant. Trimakas, dar esant ban
ke Rimšai, kurį laiką buvęs 
tikru banko šeimininku.

Anot liudin* Zintiko, buvusi 
spcciališka “banko vagystės 

sąskaita”.
Tai toji paslaptinga atvira 

sąskaita Nr. 65, kuri, būtent, 
ir buvus iš pradžios įrašyta 
banko knygose vardu: “X”. j 
Teisiamasis Zingbergas vėliau

;aldo perkėlęs j Gordono su
kaitą.

Jdomu dar, kad įgaliojimą 
tam Gordonui prekybą vesti 
nepasirašius pati banko val- 
lyba, bet Rimša pakišęs tą į- 
galiojimą paskubomis, taf yra 
neskaičius, pasirašyti Varnai
tei ir Zintikui (taip vakar teis
mui pareiškė abu tiedu liudi
ninkai) .

'Liudin. Zintikas pareiškė 
teismui dar, kad jis, išrinkus 
banko valdybon Plevoka ir 
Repšį, ir vėliau pastebėjęs šių
dviejų daromas banke malver- 
sacijas, nenorėdamas pats pa
likti drauge atsakingu, pasiša
linęs iš banko praktikos, iki 
1928 m. IX. 9 d. išrinktoji ban- 

iko likvidacijos komisija vėl pa
kvietusi jį būti buhalteriu.

Vakar taip pat apklaustas ir 
liudininkas Petrulis pareiškė 
teismui, banko gyvavimo pat 

| pradžioje perėjęs ten tarnau
ti iš ūkininkų s-gos Rokiškio 
skyriaus, kurio reikalų vedėju 
ligtol buvęs. Iš banko tarny- 

■bos jį vėliau atleidę,* kad, gir
di, banko valdybos nuomone, 
per mažai pelno bankui pa.ta
ręs. Prieštaraujant Rimšai 
prieš liudin. Petrausko kandi
datūrą į banko revizijos komi
sijų, tarp liudininko ir Rim
šos nebuvę jokių asmeniškų 

nesusipratimų^ Teismo pirmi- 
nlinko klausiamas, gal todėl, 
kad Petrauskas nusimaųęs ban
ko reikaluose, nenorėta jo įsi- 
leist į revizijos komisiją, — 
liudininkas atsakė, girdi, gal 
iš dalies ir taip.
Dar vieno neva duoto kyšio 

nesusipratimas.
-Mat, kaltinamajam akte yra 

nurodyta, esą, buvę bandyta 
papirkti “net teisino tardytojo 
raštininką p. Zintiką”. Kaip 
pats liudininkas Zintikas va
kar teismui paaiškino, čia bu
tą nesusipratimo. Ypatingai 
svarbioms byloms teismo tar
dytojo raštininku tada buvęs 
ne Zintikas, bet p. Jakštas. Pa
skutinysis kartą pareiškęs Zin- 
tikui, esą, šis atnešęs jam iš 
Rimšos laiško voke pinigų. 
Liudin. Zintikas tačiau, kaip 
jis vakar kategoriškai teisme 
tvirtino, iš Rimšos negavęs jo
kių pinigų kyšiui bet kam nu
nešti. Teismo tardytojui jis 
esąs nešęs tik laiškus ar do
kumentus uždaruose vokuose, 
o raštininkui Jakštui ir jokio

ą sąskaitą pertaisęs “Rokiškio voko niekad nenešęs. (R. d.)

PINIGAI
LIETUVON

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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[korespondencijos
Kenosha, Wis į pažįstame. Buvo mums malonu 

su juo pasikalbėti.

Įspūdžiai iš kelionės į Chic.igą.

16 d. M. Kasparaitis, 
Mockus, Kasparas, 

ir Brazevičius auto-

nutarėme nedaryti.
ir valgykloj. Vieta 
Pasitaikė, kad ten 
draugams pažįsta- 

ži-

Vasario 
Kasputis, 
Kapočius 
mobiliu nutraukėme į Chicagą.
Pirmiausia sustojome Naujienų 
ofise pasitarti dėl ekskursijos. 
Ofise radome drg. T. Rypkevi- 
čių, kuris mus maloniai sutiko 
ir užfundino cigarų. Berūkyda
mi, mes sutvarkėme savo rei
kalus ir paskui nuvažiavome 
pas Jucių pietų valgyti. Kai pa
siekėme, Bridgeportą, tai drau
gai parodė man “Vilnį”, čia. 
sako, raudonųjų lizdas. Vienas 
pasiūlė net užeiti, bet raudonie
siems vizitą

Štai mes 
gana švari, 
buvo mano
mas Sandaros sekretorius, 
noma, supažindino ir mane. Su
sėdome visi šeši prie stalo. At
eina mergina ir klausia, ko mes 
norime. Visi šaukia, kad lietu
viškų kopūstų. Aš sakau, kad 
ne mužikas, tai kopūstų neval
gysiu. Bet patarnautoja atnešė 
ir man. Ir pasirodė gana geri.

Pietus pavalgę, mes nutrau
kėme j Sandaros raštinę. Ten 
ir vėl mane perstato Sandaros 
raš. kaipo socialistų darbuotoją. 
Tasai atsako, kad esą “socializ
mas jau atgyveno savo laikus”. 
Pamislijau. kad su tuo žmoge-

Deja, vardan teisybės noriu 
dar keletą žodžių tarti. Naujie
nų No. 36 tilpo kažkokio Ke- 
noshos Piliečio korespondenci
ja. Toj korespondencijoj apsi
lenkta su teisybe. Koresponden
tas sako, kad sausio 23 d. jisai 
aukavęs dešimtuką auksinės 
plunksnos nupirkimui. Tą dieną 
Kenoshoj jokio parengimo ne
buvo. O antra, apie jokią kolek- 
tą čia niekas nežinojo. Dovaną 
pirkti sumanė du asmeniu, ku
riuodu ant vietos, t. y. Racine, 
ir sukolektavo ne šešis, kaip su 
pašaipa korespondentas sako, 
ale penkioliką dolerių.

čia bus pravartu taip pat pa
sakyti, kad jeigu ne drg. Kas
paraitis, tai SLA 1 O-tas Apskri
tis vargu butų ir gyvavęs. Tas 
vyras yra tikrai vertas pagar
bos. Užtat draugai jį ir pager
bė. O kuriems dėl kokių nors 
asmeniškų dalykų jis nepatin
ka, tie ir šmeižia jį, kaip įma
nydami, prasilenkdami net ir 
su teisybe. Padoriam žmogui 
taip negražu elgtis!

C. K. Braze.

VVilkes Barre, Pa.
Kaip progresyviai aug i ir SLA.

buvo nelaimingi: nei SLA. ne
pasisekė užkariauti, nei Foste- 
rį išrinkti į prezidentus. Rezul
tatai 1924 m. rinkimų kairiųjų 
partijų Luzerny County tokie: 
La Follette, Labor part., gavo 
14,952 balsų, Soc. Partija 5,- 
141; viso La Follette 20,093. 
O “draugas” Fosteris gavo vos 
88 balsus. Bet kom. nenustojo 
vilties ir rengėsi prie kitų rin
kimų. Tik permainė agitatorius. 
Vietoj Mizaros, atsiuntė žalpį. 
1926 m. P. Tarybos rinkimai 
kom. taipgi neišėjo ant naudos. 
Ir vėl buvo permainytas agita
torius: vietoj žalpio tapo at
siųstas M. žaldokas, kuris ir 
dabar dar darbuojas. 1928 m. 
P. Tarybos rinkimuose komu
nistai taipgi nieko nelaimėjo. 
Prezidento rinkimuose didžiau
sia agitacija buvo; varoma, kad 
Fosteris yra tinkamiausias būti 
prezidentu. Bet rezultate tokie 
Luzerny County. Viso piliečių 
dalyvavo balsavime 144,411, o 
Fosteris gavo tiktai 39 balsus: 
Reiškia, komunistai progresuo
ja į atbulą pusę. 1929 m.t Pil- 
damos Tarybos nominacijose 
koihunistai varė ^didžiausią agi
taciją už savo kandidatus. SLA. 
7-to Apskričio ribose dalyvavo 
balsavime 25 kuopos. Senasis 
prezidentas, Gegužis, gavo 629 
bal., o kom. 284 bal. Taipgi bus 
aišku kožnam, kaip komunistai 
progresuoja musų apielinkėj. 
Jie, komunistai, daugiau “švie
čia” per savo spaudą ir prakal
bas, tuo labiau jie smunka kaip 
politikoje, taip ir Susivienijime. 
Bet yra dar
kad su kom. eina minios. Tai 
aklas tikėjimas savo proto ne
vartojimas arba tiek mažai jo 
turėjimas, kad priseina svetimu 
protu gyventi.—St. Žukauskai.

jautėsi suvaržytas, nes paminė
jimas buvo ruošiamas daugiau 
patriotinio pobūdžio.

Ant galfy trumpai kalbėjo J. 
Kružinaitis apie išeivybę.

Prie šio paminėjimo buvo pa
kviesta dalyvauti ir Sūnų ir 
Dukterų K. L. Pušalp. dr-ja, ku
ri pasiryžo prisidėti tik dienos 
šventei prasidėjus, bet komisiją 
jų mandatą nepriėmė, kadangi 
vakaro programa jau buvo su
tvarkyta ir laikas išskirstytas. 
Del to kilo trumpam laikui triu
kšmas, bet, ant galo, nusiramin
ta.

Bendrai, šios šventės paminė
jimas padarė gero įspūdžio ir 
reikia tikėtis, kad ateinančiais 
metais Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimo sukaktuves to- 
rontiečiai paminės dar įspūdin
giau ir geriau.—Palapietis.

IŠ PIETINĖS 
KALIFORNIJOS

Na, tai jau ir Kalifornijoj,— 
beveik dvi savaiti,— o tik dabar 
teprisiruošiau pabrėžti šiuos ke
lis žodžius. Mat, čia yra tiek 
daug įvairių naujenybių ir žin
geidumų, kad sunku prisirengti 
ti prie, rašymo. Bet šiandien 
pirmą syk lyja, todėl gera pro
ga plunksną pavalkioti ant po- 
pieros, kuri kantriai viską pri
ima.

Išvažiuodami Chicagoje pali
kome šaltį, sniegą, purvą, da
inuotą padangę, o čia, Kalifor
nijoj, po kelių parų važiavimo,

biluose keliais traukiniais iš šu
linių 110 mylių tolumo. Sako
ma. kad pernai metą šią vietą 
aplanke virš 285,000 asmenų. 
Kiekvienas ekskursantas čia pa
lieka abelnai ne mažiau $80.00 
dienai, o kiti daug daugiau. Vie
ni prabūna dieną, kitą, o kai 
kurie po savaitę ir ilgiau. Gali
ma įsivaizdinti kiek tai pinigų 
vien čia praleidžiama.

Paviešėję čion ištisą dieną, 
ir paregėję žmogaus akį gaivi
nančias gamtos stebuklus, va
kare sėdom į traukinį ir ant 
rytojaus po piet jau buvom mies
te Los Angeles, šiltoj, saulėtoj 
pietinėj Kalifornijoj ,apie kurią 
kitą syk parašysiu.

čikagiečiams ir draugams 
daug labų dienų! Prieteliams

Colorado River — abelnai apie 
300 pėdų plbčio. žiūrint nuo 
kranto viršaus, ji išrodo lyg 
palša juostele, vos gryna akia 
įmatoma. Vietomis krantai 
skardžiai status— nuo 300 iki 
500 pėdų statumo. Norint, ga
lima nusileisti iki dugnui, siau
rais vingiuojančiais takais jo
jant ant tam tikslui išlavintų 
mulų, bet toki kelione, nusileisti 
iki apačiai ir sugryžti atgal, už
ima visą dieną, o nepratusiems 
joti ir pūsles sutrina ant minkš
timų. Nepaisant tų nesmagu
mų, labai daug, žmonių intere
suojasi tokia kelione, o kiti pra
leidžia net kelias dienas griovio 
apačioj, pernakvodami tam tiks
lui pastatytuose viešbučiuose. 
Tie, kurie yra buvę apačioj, sa
ko,—kad tai yra labai žingeidi 
ir žavėjanti kelione, bet aš su 
žmona pasitenkinom apvažiavę 
pakrantėmis specialiais busais, 
kuriais apvežama svečius po 
žingeidžiausias ir vaizdingiau
sias vietas. Kelione busais yra 
65 mylių ilgumo ir užima šešias 
valandas laiko priskaitant — 
sustojimo laikotarpius, kuriuo
se aiškinama kiekvienos vietos 
gamtiška ir istoriška reikšmė. 
Toki ekskursija busu kainuoja 
$11.00 nuo asmens, bpt galima 
pasirinkti ir trumpesnę kelionę, 
kuri, žinoma, kainuoja mažiau. 
Pakrantės susideda iš storų 
sluogsnių įvairių spalvų uolų, 
akmenų ir smėlio. Saulėleidžio 
spinduliai, atsiremianti j šias 
pakrantes sudaro nepaprastų 
spektaklį..

Vietoje, kur traukinys susto
ja, tarpe pušų, randasi labai 
gražus viešbutis, pastatytas iš 
pušinių apvalių rąstų — taip, 
kaip Lietuvos bakūžės — kad 
sudarius primityvi efektą. Vi
daus įrengimas harmpnizuojasi 
su arkitektura. Čia gaunama 
pusryčiai, pietus ir vakarienė. 
Maistas labai geras, patarnavi
mas neišpasakytai mandagus —o 
švarumas, tai visur kaip stiklas 
blizga. Geriamo vandens čia nė
ra. Reikalingą viešbučiui van
deni reikia kasdien atvežti ku- v >

už palydėjimą ir teiktus širdin
gus linkėjimus, sakau. Putino 
žodžiais:

Aš iškeliu taurę už jūsų sveikatą.
Draugai, kurie puoMutc/bendrą vainikų. 
Juk meilus linkėjimai nūn neišnyko.

Bet dar galingiau savo žodį suprato.

—Adv. John. B. Borden.

JUOKAI
Mėgsta ginčytis

—Katriuk, kodėl tu neini pas 
savo draugę Klimutę?

—Mes, papučiuk, su ja su- 
sipykome.

—Tai kodėl jus susipykote?
—Todėl, kad Klimutė mėgsta 

labai ginčytis. Aš jai pasakiau, 
jog ji kvaila žąsis, o ji dar gin
čytis pradėjo.

Saugok Savo Inkstus^
Veikite greitai esant inkstu nereguliarumai

žmonių, tikinčių?Jyg magiko lazdelės mostelėji- j^JAŽAS, deginantis ar perdaug tankus inkstų šlapintasis; jau- 
timasis mieguistu, nebojančiu; sustirimas, luošumas -ir 

nuolatinis strėnų skaudėjimas yra tankiai laiko Įspėjimas inkstų 
pakrikimo. Apsimoka jais susidomėti!

Kad paakstinti normali inkstų veikimą ir pagelbėti jūsų 
inkstams išvalyti jusli kraujų nuo nuodingų atmatų, vartokite 
boan’s Pilis. Yra patariamos visame pasaulyje. Pardavinė
jamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
1‘etvf Mar<|ii<>rt. 1200 MoitIh Avė., New York, N.Y., “ 

kad Doan’H 1‘illn yra paMtebėtina gyduolė. Mano inkfrtai 
reguliariai ir daugelį naktų aft turėjau keltis du ar tris 
Kaltais užeidavo kvaituliu ir kurtus skainlėjiiiiiiH strėnose, 
menduotos Doan’s Pilis ir nuo jų vartojimo aš vėl pasijaučiau puikiai”.

Komunistų arba “progresy
vių” istorija prasideda nuo 1919 
m. Jie tąsyk paskelbė revoliu
cinius “principus” griauti ne 
bolševikiškas organizacijas. SL 
A. organizaciją priskaitė prie 
buržuazinių ir darbininkams ne- 

Komunistai sakė: 
gražiai I nereikia dalyvauti parlamento 

Mano j rinkimuose, nes rinkimai yra 
pirma

ko neatsakiau.
Paskui Kasparaitis pavadino į 

mus e 
kome. Krautuvė labai 
užlaikoma ir turtinga, 
draugai pirko rekordus. Pirkę-j buržuazijos išmislas. Jk 
jų taip pat gerokai prisirinkę. | sakė, kad oras pilnas revoliuci- 
Vieni perka rekordus, kiti ren-jjų ir visam pasauly darbinin- 
kasi radio priimtuvus.

Vėl grįžtame Į Sandaros raš-|džią į savo rankas.
Sutinkame ten Dr. GrakI komunistai kalbėjo ir rašė, tai 

Pasisveikinome kaip su į paduosiu ištrauką iš Kairiojo 
pažįstamu. Kiek pasikal-ĮS. P. Sparno manifesto. Tarp 

, jis išvadino mus čebat- . kitko ton sakoma: “Revoliuci- 
laižiais už tai, kad mes balsuo-1 niai. Socialistai nesitiki, kad 
jame už Gegužį. Ir vėl nieko I balsavimo keliu jiems gali būti 
nepadarysi. Gyrė Grigaitį už i pavesta valdžia”. Tolinus sako- 
geros prakalbos pasakymą Lie- ima: “Artimiausia kelias kovos 
tavos nepriklausomybės sukak-Į tikslas yra proletariato diktatu- 
tuvių apvaikščiojimo. Neišken-; ra Sovietų valstybes pavidalų”, 
tė nepašiepęs Pirmyn choro už j “Musų Tiesa” No. 10 —1919 m. 
dainavimo Lietuvos himno. paskelbė, kad su komunistais 

Kai kurie susėdo kortomis, nuėjo 58,000 narių. O 1924 m. 
lošti, taip ir prisiartino šešta; sausio 12 d. “The Worker” sa- 
valanda. Laikas traukti ir Au-iko: Komunistų partija narių 
ditorijon, į Sandaros koncertą, turi viso 15.233. 
Ten apačioj 
daug 
Pirmiausia 
Zimontu, 
mums yra

;iti pas p. Budriką. Nuvy-1 reikalingų.

kai u metų paims val-
Kad taip

tinę, 
čuna.

radome jau gana i 
susirinkusių pažįstamų. 1 

susitikome su Dr.! 
Dr. Kliauga, 

pažįstamas
Atnaujinę, kaip pi i 

dera šiais laikais, seną pažh 
nutraukėme valgyti vakarienės, Į 
Dr. Zimonto žmona mums pa-' 
tarnavo. Galvoju sau, koks tai I 
didelis skirtumas. Lietuvoj prio 
profesionalo žmonos ir be ke-1 
purės neprieitum. O čia ji ir. r-jQ 
patarnauja ir valgius gamina... • 

Man sakė, kad tai pirmas1 
toks sėkmingas Sandaros kon
certas. žmonių buvo gana daug, i 
Programas taip pat nieko sau, I 

gana geras. Tik smuikavo 
perdaug ilgai, žmonėms tai nu
sibodo. Kai kurie net ėmė neri
mauti. Geriau kelis kartus išei-j 
ti ir trumpiau groti, negu su-

Reiškia per 4 metus neteko 
j virš 42,000 narių. Komunistiš- 

. kai sakant, minios eina su mu- 
11 i mis... Komunistams revoliucinių 

(ai is “prjncipų” atsižadėti.
Laisvė” No. 211—1923 m. sa- 

•’ ;ko: “Rusija nenori, kad Vokie
tijoj butų revoliucija, nes dar
bininkų minios dar nepribren
dę”.

Taipgi komunistų “principai” 
| kaslink SLA. sugriovimo suby-

Toronto, Ont
Vasario 16 d. Toronte

Po koncerto sėdome į savo 
vežimą ir traukėme namų link. 
Važiuodami koncertavome, — 
dainavome, kas ką mokėjome. 
Ir juste nepajutome, kaip atsi
dūrėme Kenoshoj pas Brazevi- 
čių. Čia vėl užkandome ii4 pasi
stiprinome. Besikalbant, Moc
kus ir sako, kad su juo nelaimė 
atsitikusi: esą jis pametęs $34. 
Išreiškėme savo užuojautą drau
gui. Na, o ką kitą bedarysi? 
Potam raciniečiai paspaudė ran
kas ir išvažiavo namo.

Tai tokių įspūdžių įgavau iš 
kelionės į Chicagą. Beje, Nau
jienose dar susitikome su drg. 
Mickevičium, kurį mes gerai

Rodos, komunistai apie 1921- 
1922 m. pradėjo vesti agitaciją, 
kad rašytis į SLA., idant už
kariavus (mat, nepasisekė su
griauti). Pradėjo rašytis ne

Į tik komunistų eiliniai nariai, 
bet ir generolai. Pav. Andriu- 

: liūs, dabartinis “Vilnies” redak
torius, įstojo į SLA. gruodžio 
5 d. 1923 m. O jau 1924 m. 
Pildomosios Tarybos rinkimuo- 

i sc komunistai statė savo kan
didatus. Musų apielinkėj nuo 

11919 metų komunistai pradėjo 
i rengti maršrutus po visas kolo
nijas. aiškindami savo revoliu
cinius “principus”. Vienas ap
leidžia, žiūrėk, kitas atvažiuoja. 
O prakalbose ir per komunistų 
spauda tik ir mirga, kad minios I

1 su komunistais eina.
Taigi aš parodysiu kokios mi

nios eina su komunistais. Pabai
goje 1923 m. buvo atsiųstas agi
tatorius R. Mizara, kad varyti 
agitaciją. P. T. rinkimuose ir 
šios šalies prezidento rinkimuo
se. Bet 1924 m. komunistams /

Toronto lietuviai neatsiliko 
nepaminėję 16 dienos vasario, 
kaiĮio sukaktuves 12 metų nuo 
atgavimo Lietuvos nepriklauso
mybės. Paminėjimą surengė 
kai kurios vietinės organizaci
jos.

Šeštą valandą vakaro salė jau 
buvo pilna žmonių. Pradedant 
šventės paminėjimą, rengimo 
komisijos pirmininkas, J. Paliu
lis, pasakė įžanginę prakalbėlę. 
Po jo pirmas kalbėjo J. Kra
sauskas temoje: “Lietuvos Isto
rija ligi Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo”. Jam einant 
į paskirtą kalbėtojui vietą, iš 
jo veido ir judesių galima buvo 
tikėtis, kad jis daug ką gero 
pasakys, bet apsirikta; ne. tik 
ką nevykusiai dėstė Lietuvos 
istoriją, bet aiškindamas apie 
Lietuvos kunigaikščius, taip su
sipynė, kad vos galėjo išsiliuo- 
sucti iš keblios padėties. Nežiū
rint į tai. kad jis visą laiką 
skaitė iš knygos (Lietuvos Is
torijos vadovėlis pradžios mo
kykloms). Labai apgailėtina, 
kad toks, save skaitantis pat
riotu ir giliu tėvynės mylėtoju, 
tiek mažai tenusimano apie Lie
tuvos istoriją.

Toliau sekė Vekteris, kuris 
kalbėjo apie Lietuvos kovas už 
nepriklausomybę.

Po jo kalbėjo M. Nevidoms- 
kįs, atstovaudamas “šviesos” 
dr-ją, kuris kalbėjo apie Lietu
vos ekonominę padėtį, šis kal
bėtojas vaizdžiai nupiešė dabar
tinį Lietuvos ekonominį gyveni
mą; tik gaila, kad kalbėdamas 
palietė tik gerąsias puses. Jei
gu remtis kai 
žodžiais, tai 
Lietuvoje vien 
tetrūksta.

Toiiau kalbėjo P. Stukas, at
stovaudamas K. L. Jaunimo Są- 

apie švietimo 
Tai vienas iš

kurių kalbėtojų 
dabartiniu laiku 
tik gulbės pieno

juiigą. Kalbėjo 
darbą Lietuvoje,.
kalbėtojų, kuris palietė ne tik 
geruosius darbus, bet ir pabrė
žo, kad nuo 1926 metų gruodžio 
mėn. 17 d. daug yra nukentė
jus ne tik liaudis, bet ir pačio 
.jaunimo gyvenimas labai suvar
žytas.

P. Stukas, kaipo komunistų 
šalininkas, laike savo kalbos

mu, įvyko didelė permaina, — 
šilta, gražu; . dangus žydrus;’ 
oras tyras,, kaip krištolas; sau
lė kasdien spindi; kur tik ne
pažvelgsi, visur gėlės žydi ir 
dvelkia savo malonų aromatą; 
medžiai žaliuoja; paukščiai čiul
ba ; vaisiai noksta soduose, pri
pildydami orą ^kaniu kvapu; 
darbščios bitės skrajoja apie 
gėlių ir vaisiui žiedus čiulpda- 
mos iš jų medų ;■šiltos ramiųjų 
jurų ošiančios sidabrinės ban
gos glosto smėlyno pakrantes, 
viliodamos žmogų bristi jūron 
ir pasimaudyti sūriam jėgą ga
minančiam vandeny — ir, tikė
kit man, tai ne sapnas, bet tik
renybė. Bet pirm negu įsigi
linsiu į pietinės Kalifornijos kli
matą ir jos įvairias ypatybes, 
noriu tarti kelis žodžius apie ke
lionę ir tą žavėjantį vaizdą — 
Grand Canyon— Arizinoj, kur 
su žmona praleidome visą dieną 
stebėdamiesi iš gamtos stebuklų 
—jos milžiniškų nepamėgzdžio- 
jamų dailės darbų.

Nors kelionė traukiniu ėmė 
tris naktis ir dvi dieni, — nei 
kiek neprailgo, šios dienos mo
derniški traukiniai, tai yra pir
mos rųšies keliaujanti viešub- 
čiai. Jie turi visus patogumus: 
privatinius miegojimo kamba
rius su praustuvu, lavatorija, 
gražiai įrengtus valgymui vago
nus, kur gaunama pirmos rų
šies skaniai paruošto valgio; 
skaitymo ir bendravimo kamba
rius; maudynes, barzdaskiityk- 
las, radio, telefoną, ir įvairius 
kitus patogumus. Jei • dienos 
laike atsibosta sėdėti, skaityti 
arba į prabėgančius pakely tfaiz- 

i dus žiūrėti, tai galima savo 
lovon atsigulti, —pagulėti, pa
silsėti, pamiegoti. — o jeigu 
šilta,—elektros vėdyklę paleisti. 
Na, ir ko daugiau žmogus gali 
norėti—taip kaip namie, sėdėk, 
skaityk, radio klausyk, gulėk, 
miegok, valgyk ir gerk ką tik 
nori,—tik žinoma, stipresnių gė
rimų negaunama. Tie, kurie 
kelionėje tikisi susilaukti “pilvo 
skausmų”, paprastai iš namų 
pilnai apsirūpina “gumbo la
šais”, kurie sustabdo ne tik pil
vo “krempsus”, bet. teikia sy
kiu linksmumo ir iškalbingumo.

Grįšiu prie Grand Canyon — 
nacionalio parko. Tai yra mil
žiniškas gamtos iškastas lavas 
arba griovis, kuris vingiuojas) 
tarpe augštų kalnų, siekiančiu 
aštuonis tūkstančius pėdų virš I 
jurų lygumos, šis griovis yra 
27 mylių ilgumo, nuo 8 iki 20 
mylių platumo, krantas nuo 
kranto, ir virš vieną mylią gi- 
lumo. Dugne, sriuvena xupė—- \ I

Mano 
RcltiH (tu

sako: “Ak nmnau.
i veikė labui nc-

BykiUB Mapintis.
Man buvo roko-

to the Kidneys

Naujienų Ekskursija
LiĖFUVON

Geg'užio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDA

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

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

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUO J AUS 
kreipkitės į Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima'apie 3 
laiko.

mėnesius ir daugiau

1739 So. Halsted St Chicago, III.



Trečiadienis, vas. 26, 1930 3NAUJIENOS, Chicago, III

praktikos jis

TIESIAI 1 KLAIPĖDĄ

1930

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A INew Tune Each Day

*) Audinys — kūno organų nar
velių grupė, dirbanti vienokį darbą.

Dalyvaujant
LENDRE ULRIC

žavejantis veikalas iš Pietų 
Jurų salų gyvenimo.

<31

“South Sea Rose”

pas girtuoklį gau- 
anksčiau arterijų 

kuris atsiranda dėl

Taipgi
Vitaphone' Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

pasireiškia jau aukščiau minė- Jei nori išmokti 
los senatvės žymės.

(Bus daugiau)

Šiandie 
t

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

veda prie 
ar kitų kūno dalių 
arba arterijų skle-

><O-193°
l4 oiKOS LIETUVIU

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

NELAUK PASKUTINIŲ DIENŲ

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

UNION TRUST BLDG., PITTSRURGH, PA.________ 616 ST. JAMES ST., MONTREAL, CANADA
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Senatvė ir Mirtis
valdytojau, kadjdydami po visas kūno vietas, 

žmogui badaujant, suėda nerei- 
šviesių jaunystės kalingesnes kūno dalis, šį mais- 

gvveni■_ z:_
Buda.

Daugelyje atvejų mus įdomi
na žmonių senėjimo reiškinys.

žmogus, norėjęs vis daugiau 
ir daugiau padaryti, staiga pa
sijunta, kad jo pajėgos ima ma
žėti, kūnas silpnėti.

Artėjant senatvei, pasikeičia 
kartu su kunu ir jo siela ir vi
sas gyvenimo būdas.

Gana daug iš dabartinių šven
tųjų skaičiaus praleido savo 
jaunystę linksmindamiesi, gir
tuokliaudami ir naudodamiesi 
visais gyvenimo malonumais, 
nesivaržydami jokiais moksli
niais įstatymais, pagaliau' basi, 
apdriskę išeina į tyrus badauti, 
tveria vienuolių ordenus ir tam
pa šventaisiais.

Kiti buvę visa gyvenimų di
džiausiais optimistais, senstant 
tampa didžiausiais pesimistais 
ir rašo ištisus, šį gyvenimų nie
kinančius veikalus.

Senatvėje žmogus kitaip jau
čia, įsivaizduoja ir suplauta ap
linkinį pasatHį, negu jaunystėje, 
ir todėl visai kitokia pasaulė
žiūra pas jį susikuria. Jaunieji 
mėgsta laisvę, kovų, pasiauka- 
vima ir supratimą, senieji lin- 
Ikę prie savy meilės. įtikėjimo, ir 
•jų pasaulėžiūra dažnai esti tik 
|senų klaidųĮ ir prietarų rezgi
nys.

Kaip mes nevertintum senus 
žmonių įsitikinimus, bet reikia 
pripažinti, kad ir senieji savo 
aadėčia nėra patenkinti ir visi, 
Jei butų galima ieškotų kelių 
Atsijauninti.

Jaunųjų dienų norai, kuo 
greičiau pasiekti tolimesnių sa
vo amžiaus dienų, nesigailint 
palikti linksmas be rūpesčių 
vaikystes dienas ir nesibijant 
artėjančio gyvenimo gulo pas 
senuosius žmones jau senai bū
na mirę.

Gal būt čia tik vienas žmo
gus iš visos gyvių karalijos yra 
likimo nuskriaustas.

Nemaža yra žmogaus kūno 
silpnumo pažymių, kurių neturi 
kiti gyviai, bet senatvės nedaug 
kam lemta išvengti.

Beždžionės sensta kaip ir 
žmonės.

Šiltųjų kraštų gyventojai yra 
matę senų orangatangų, kurie 
jau buvo netekę dantų ir nepa
jėgė maisto susiieškoti, o mito 
žolių sultimis ir kas tik pripuo
lamai prie jų nukrito.

Pas visus žinduolius s’enatvė 
ryškiai išreikšta. Visi yra pa
stebėję senstančių žinduolių kū
no pasikeitimo žymes, o taip 

1 pat sukietėjusius raumenis’, gys- 
las ir kita.

Bet Į)as paukščius jau senėji- 
f mas silpniafl išreikšta# ir to

dėl jie, palyginus su kitais gy- 
• viais’, gana ilgai gyvena.

žąsys, gulbės, varnoj gyvena 
daugiau 50 metų. Kiti visai ma
ži paukščiukai išgyvena iki 20 
metų. O yra žinoma papūgų 

( išgyvenusių iki 80—82 metų.
Visa, kas gema, auga, sens- 

į ta ir miršta. Tik kai kurie ma
žučiai vandenų gyvūnėliai, kaip 

; infuzorijos nepažino mirties. 
Jos amžinai auga, kiek paūgė

jusios skyla pusiau ir gaunasi 
< dvi naujos mažesnės infuzori-

■ jos, kurios vėl auga, dalosi, ne- 
J palikdamos jokių lavonų.

Ir kai kurių gyvių nemirtin
gumo akyvaizdoje, tenka pa-

■ ieškoti ir žmogaus taip trumpo 
/amžiaus ir greitos bei sunkios 
' senatvės' priežasties. Senėjimo

eiga ir jos priežastys mokslo 
dar labai mažai ištirta, bet visi 
senatvėje greitai pastebi inkstų, 
jaknų, širdies ir kitų organų 
susirgimus. Senatvėje žmogus 
dažnai būna panašus į badau
jantį, kuris neturėdamas mais
to, maitinasi savo kunu.

žmogaus kraujas sudėtas iš 
skystimo — kraujo plazmos, o 

; joje plauko raudoni kraujo ru- 
/ tuliukai eritrocitais vadinami ir 

baltieji kraujo rutuliukai — 
leikocitai. šie paskutinieji, lan-

“Aš noriu, v.... j ......
niekuomet senatvė neužviešpa-| 
tautų ant manęs, kad aš ne-i 
prarasčiau 
spalvų, o bus mano 
mas berytos ir neateis mirtis.” tų sunaudodami šilumai ir ju

dėjimams palaikyti.
Baltieji kraujo rutuliukai (lei- 

kocitai), kurie paprastai tar
nauja sunaikinimui kiekvienos 
žmogaus sveikatai kenksmin
gos papuolusios' į kūnų bakteri
jos. senatvėje, kaip pas badau
jantį žmogų, tarytum nepasi
tenkindami kunui per burnų 
teikiamu maistu, be pasigailė
jimo naikina brangiausias žmo
gui kūno dalis.

Raumenys sukietėja, nes’ pa
čios veikliausios raumenų dalys 
išnyksta, o jų vietų užima ne
veiklus jungiamasis audinys.

Šis pats jungiamasis audinys 
apsupa kraujo indus (arteri
jas). Kraujo, indų šienelės su
kietėja ir kraujas nebegali lais
vai vaikščioti po visa kūnų.

Kraujas, tekėdamas iš vidu
rių, išnešioja maistų Į visas kū
no dalis — visų kūną malčina 
ir reguliuoja šiluma.

Susilpnėjus jo tekėjimui, silp
sta ir visas menkai maitinamas 
kūnas. Kremzlės senstant su
kietėja, o kitos net sukaulėja.

Kaulai nustoja kai kurių mi
neralinių dalių ir kartih susilp
nėja. Jie tampa labai tiĮapus ir 
senų žmonių lengvas kaulo su- 
sitrenkimas' arba mažas kojos 
pakrypimas gali nulaužti kaulų.

Inkstų, jaknų ir širdies kai 
kurios svarbesnės dalys pamai
nomos menkesniu jungiamuoju 
audiniu, iš ko gaunasi minėtų 
organų susirgimai.

Ir smagenys nepasilieka ne
paliestos.

Gamtininkai mikroskopų pa
galba yra pastebėję, kaip sme
genų narvelius apspitę leikoci- 
tai, kurie gyvam organizme pa
mažu smegenų narvelius naiki
na. Leikoci'tai pirmiausia pra
deda naikinti aukščiausius pro
tavimo darbų dirbančius sme
genų narvelius, o jų vietų uži
ma smegenų jungiamasis audi
nys. Todėl pas senų žmogų pro
tas susilpnėjęs. Ir jeigu pati 
senoji karta pasižymi prietarų 
pamėgimu ir. įtikėjimu i virš- 
gamtines esybes, tai tas apsi
reiškia ne dėl kažkokio jos 
aukšto nujautimo ar supratimo, 
o vien dėl smegenų ir kartu 
protavimo jėgų susilpnėjimo.

žmogaus kūnas galima suly
ginti su valstybe, kur atskiri 
kūno mažutėliai narveliai vai
dina valstybės piliečių rolę.

Vieni šių narvelių dirba vie
nokį, kiti kitokį darbų, vieni 
esti krutinėję, sudaro plaučius, 
priima iš oro deguonį, kiti ka
soje, gamina maišto virškinimo 
sultis, treti raumenyse judina 
kūnų, ketvirti galvoje sėdi ir 
duoda įsakymus visoms kūno 
dalims ir t. t...

Vieni iš šių narvelių dirba 
aukštesnį atsakomingesnį dar- 

‘bų. nuo kurio priklauso visa mu
sų gyvybė ir sudaro smegenis, 
inkstus ir kita, kiti gi žemesnį 
ir nors ir jų dalį pjautume ma
žai organizmas nukentėtų.

žmogaus kūne, kaip gamtoje 
atskiri gyviai, o valstybėje žmo
nės, šie narveliai tarp savęs sa- 
votišu budu kovoja. Ir žmogui

[Atlantic and Pacific Photo]

Long Key, Fla. — Lawrence Richley, prezidento sekretorius, 
ir žuvis, kurių pagavo prezidentas Hoover. žuvis svėrė 45 sv.

senstant, tų kova laimi žemes- 
nesės narvelių rūšys ir išžudo 
aukštesniuosius. Todėl svarbes- 
nėsės' kūno dalys suserga, ap
silpsta, sėklos nebesigamina, są
monė menkėja*

Jeigu žmogus galėtų kuriuo 
nors budu padėti musų kūnų 
valdantiems aukštesniems sme
genų, širdies ir kitų organų nar
veliams atsispirti prieš “suki
lusius” menkesnes vertės nar
velius, butų senatvės paslaptis 
išaiškinta ir rastas raktas prie 
gyvenimo pailginimo.

išioje srityje mokslininkų yra 
mėginta šis tas pasiekti, krau
jo plazmos arba serumo pagal
ba.

Jeigu triušiui kelis kartus 
įskiepyti žmogaus' kraujo ir po 
kiek laiko paėmus iš jo dali 
kraujo jį nusunkti, paliekant 
tik viena kraujo serumą be rau
donųjų ir .baltųjų kraujo kūne
lių, tai šis skiepyto triušio se
rumas pasižymės kai kuriomis 
visai naujomis savybėmis.

Jei prie jo pridėsime žmo
gaus kraujo serumų, tai gausis 
nuosėdos (drumzlės).

Tokios pat nuosėdos gausis į 
šį kraliko serumą pridėjus bež
džionės kraujo serumo, kas įro
do žmogaus ir beždžionės gimi
ningumų.

Jei j žmogaus krauju skiepy
to triušio serumų papuls raudo
ni kraujo rutuliukai, tai jie tuč 
tuojau jame sunyks, ištirps.

Bet šiaip pagamintas triušio 
serumas pasižymi ypatingomis 
savybėmis. Jis veikia panašiai 
nuodams, kurių didesnis kiekis 
nunuodija žmogų, o mažos do- 
zos vartojama vaistuose svei
katai stiprinti.

Kaip aukščiau minėta, dides
nis kiekis šio kraujo serumo 
naikina žmogaus kraujo rutu
liukus, bet jei to s’erumo Įleisi
me maža dožų i žmogaus orga
nizmų, jis sustiprins raudonuo
sius kraujo kūnelius, padidins 
jų skaičių.

Skiepijant triušį žmogaus 
krauju galima pagaminti triušio 
kraujd serumų, kurio mažos’ do- 
zos specialiai veiks stiprinan
čiai tik i raudonuosius kraujo 
kūnelius. Bet panašiu budu ga
lima pagaminti ir tokį triušio 
kraujo serumų, kuris galėtų su
stiprinti ne kraujų, o inkstus' 
ar jaknas ar kitus organus. Rei
kia tik įskiepyti triušiui kelis 
kartus tos kūno dalies, kurių

gerai rašyti — 
nusipirk typėwriterį.

Dr. Caldwell 3 Taisyklės
Palaikyti Jūsų Sveitatą

Dr. Caldvvell sekė pasekmes 
konstipacijos per 47 metus ir 
tikėjo, kad nežiūrint kaip at
sargus bus žmonės su savo 
sveikata, maistu ir mankštini- 
musi, konstipaciįa vistiek iš
tiks laikas nuo laiko, nepaisant 
kaip bus bandoma jos išvengti. 
Taigi svarbiausias klausimas 
yra, kaip jų išgydyti kai ji at
siranda. Dr. Caidvvell visuo
met pritarė prisitaikimui kaip 
galima arčiausia prie gamtos, 
todėl jo vaistai nuo konstipaci
jos, žinomi kaipo Dr. CaldweH’s 
Syrup Pepsin, yra švelnus au
galų mišinys. Jie negali pa
kenkti nė opiausiai sistemai ir 
nėra paprotį iššaukiantis pre- 
peratas. Syrup Pepsin yra ma
lonaus skonio, ir jaunieji mėg
sta ji. Jis negnaibo. Tukstan- 

ičiai motinų mums apie tai ra- 
i SA.

yra labai daug, Į)r. Caldwell neužgyrė aštrių i«--------------- jr vaĮytojų. jis
nemano, kad jie yra tinkami 
žmonėms pilti į savo -vidurius. 
Per 47 metu 
niekad nematė jokios priežas
ties juos vartoti, kuomet Syrup 
Pepsin išvalys vidurius tiek 
pat greitai, daug geriau ir 
švelniai, be gnaibimo, ar pa
kenkimo sistemai.

Šalinkitės nuo konstipacijos!

mes norime sustiprinti, audi
nius'*), vėliau paimti mažas do
žas šio triušio serumo, įleisti į 
norimas sustiprinti kūno dalis 
ir t^is išgelbės musų kūno svar
besniuosius' narvelius nuo su
naikinimo.

Bet šis būdas apsisaugoti nUo 
senėjimo dėlei technikinių ir 
daigelio kitų klinčių praktikoje 
dar nevartojamas.

Toliau nagrinėjant kūno se
nėjimo klausima tenka ieškoti, 
kurios priežastys 
kraujo indų 
sukietėjimo 
rozos.

Paprastai 
naši daug 
sklerozas,
alkoholio nuodų veikimo. Skle
rozas atsiranda dr dėl kai ku
rių susirgimų. Bet pas sveikų 
žmogų ir negeriantį degtinės, 
arterijų sklerozas nors vėliau, 
bet vist.ik pasireiškia. Jį iššau
kia kai kurie nuodai pasigami
nanti pačiame organizme.

Žmogaus žarnose, o ypač sto
rose žarnose, 
bakterijų. Yra apskaityta, kad j liuosuotojų 
jų žmogaus žarnose gali būti .... . . ....
iki 128.000,000,000,000. ’ šios 
bakterijos išdalina kai kuriuos 
nuodus, kurie persisunkę į žmo
gaus organizmų, nors pamažu, 
bet vis tik jį silpnina ir dėl to

AT AGE 83

Ji atima jūsų spėkas, sukieti
na jūsų arterijas ir be laiko iš
šaukia senatvę. Nepraleiskite 
ne vienos dienos be vidurių iš
valymo. Neatsidėkit ant vil
ties, bet nueik it į aptieka ir 
gauti didelę bonką Syrup Pep
sin. Paimkit tinkama dožų tų 
patį vakarų ir jau ryte jus pa
sijausite visai kitas žmogus.

Gaukite bonkų šiandie, bile 
kurioj aptiekoj ir prisilaikykite 
šių trijų sveikatos taisyklių ; lai
kykit galvų šalta, kojas šiltas 
ir vidurius liuosus. ,

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Galvos Skaudėjimas
ŠALČIAI 

SKAUSMAI
Greitai palengvinami 

su j
ORANGEINE MILTELIAIS

KLAUSKITE SAVO
APTIEKININKO
10c ir 25c '
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Visos Pastangos Bus Pašvęstos Padaryt- Kelionę Atmintinu Įvykiu 
Pilną Įvairumų Ir Malonumų Del Tų Kurie Joj Dalyvaus

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

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

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

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
i vieną pusę. I ibi pusi $11.00.

U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

r

Laivo vardas

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1030 M.

Tiesiai iš 
Klaipėdos

iš
New Yorko Laivo vardas

LITUANIA ........... Kovo 8 ESTONIA ..... Balandžio 24

ESTONIA ...
LITUANIA .

.... Balandžio 3

... Balandžio 17

POLONIA ......
LITUANIA ....
LITUANIA ....

. Gegužės 27

... Birželio 16

.... Liepos 22
POLONIA ... .... Gegužės 1 ESTONIA .... Rugpiučio 18
ESTONIA ... .... Gegužės 17 LITUANIA .... Rugpiučio 26
LITUANIA . k ..... Gegužės 26 POLONIA ..... . Rugsėjo 16
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THEM DOTS ARE 
GONE FOREVER,!
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AMERIKOS TURTAS

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

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

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama ..............-................- $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams .—...............  2.00
Dviem mėnesiam ..............  1.60
Vienam mėnesiui _______ 75

Chicagoj per išnešiotojus i
Viena kopija_______   8cEditor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas i
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Savaitei_________ _ _______ 18c
Mėnesiui_________ _________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams _____ ____________ $7.00
Pusei metu  ____________  8.60

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, Iii.. under the act of 
March 8rd 1879.

Trims mėnesiams -........... — 1.75
Dviems mėnesiams _...........— 1.26
Vienam mėnesiui .................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams --------  $8.00
Pusei metu _____  4.00
Trims mėnesiams ____  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

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

SAUJIENDS, CMcags, UI

čiai” ir kiti komunistiški pasakoriai tik per savo žiop
lumų ir ignorancijų klaidina publikų, garbindami bol
ševikų Rusijų. Bet dabar, kada šitie dalykai tapo iškelti 
aikštėn, tai aišku kiekvienam, jogei komunistų agitato
riai ir redaktoriai yra< humbugieriai ir apgavikai. Jie 
skelbia nebūtus daiktus lengvatikiams darbininkams, 
patys gerai žinodami, kad jie meluoja. Ir jie nesisarma- 
tija net dengti tokius savo partijos draugų “skymus”, 
dėl kurių jų suklaidintiems dąrbininkams tenka nuken
tėti finansiškai.

Kur jų sąžinė?

Apžvalga
REIKALAUJA KONSTITUCI

JOS ATSTEIGIMO

Apskaičiuojama, kad visas Jungtinių Valstijų tur
tas dabar yra vertas 360 miliardų (bilionų) dolerių. 
Kadangi gyventojų šis kraštas turi apie 120 milionų, 
tai kiekvienam gyventojui, įskaitant ir mažus kūdikius, 
tenka po $3,000, o vidutiniškai šeimynai, iš 5 asmenų, — 
$15,000.

Bet jeigu Amerikos turtas butų, iš tiesų, išdalintas 
lygiomis tarp visų jos gyventojų, tai jo vertė susyk nu
pultų. Kaip padalinsi geležinkelį, kuris tęsiasi tūkstan
čius mylių, arba milžiniškas dirbtuves, kuriose dirba 
dešimtys tūkstančių žmonių?

Dauguma turto Amerikoje šiandie priklauso paly
ginti nedideliam skaičiui žmonių, o dauguma toli gražu 
neturi tos “kvotos”, kuri jiems išpuola sulig aukščiaus 
paduotu matematišku apskaičiavim.

Visi žmonės galėtų turėti po lygių turto dalį tiktai 
tuomet, kuomet krašto turtus gyventojai valdytų bend
rai.

KODĖL JIE TYLI?

Neseniai “Naujienose” buvo įdėta musų reporterio 
pasikalbėjimai su dviem grįžusiais iš Rusijos lietuviais 
darbininkais, kuriuos komunistai savo melagingomis 
pasakomis apie bolševikų “rojų” buvo taip suklaidinę, 
kad juodu keliavo į Sovietų Sąjungų ir įstojo į komunų, 
tikėdamiesi tenai surasti darbininkiškų laimę.

Tuodu buvę komunarai, Kazimieras Sabaliauskas ir 
Mykolas Bajorūnas, aiškiais faktais įrodė, kad Ameri
kos komunistai apgaudinėja darbininkus, girdami bol
ševikiškų Rusijos tvarkų. Iš to, kaip juodu nupiešė gy
venimų sovietijoje, kiekvienas gali matyt, kad Stalino 
karalystėje darbo žmonės kenčia aršiausių skurdų ir 
priespaudą. Kodėl gi musų komunistų laikraščiai šitos 
tiesos nepraneša savo skaitytojams ir neatitaiso tų me
lų, kuriuos jie iki šiol skleidė apie Rusiją publikoje?

Negana to, kad komunistai neatšaukia savo melų, 
bet jie nepasiaiškina ir dėl sunkesnių kaltinimų, kuriuos 
iškėlė jiems Sabaliauskas su Bajorūnu. Štai K. Saba
liauskas nurodė, kad iždininkas kooperatyvo, kuris yra 
pietinėje Rusijoje, Bagočiunas, dar vis tebevilioja Ame
rikos lietuvius darbininkus, kad jie važiuotų į Rusiją 
ii- dėtųsi prie to kooperatyvo, nors šiai įstaigai nėra jo
kios ateities. O Bagočiunas daro tai su grynai egoisti
niu išrokavimu: jisai negali atgauti iš kooperatyvo sa
vo įdėtų pinigų, tai jisai nori, kad atvažiuotų daugiau 
amerikiečių ir įneštų į kooperatyvų po $500 — tuomet 
jisai turės progos savo indėlį atsiimti ir iš kooperatyvo 
pabėgti.

Brooklyno “laisviečiams” Sabaliauskas šitų apga- 
vingų Bagočiuno “skymų” paaiškino, bet kodėl “Laisvė” 
apie tai tyli? Kodėl ji neįspėja publikos, kad jie nesi
duotų tokiems sukčiams, kaip Bagočiunas, apgaudinėti? 
Savo tylėjimu ji padeda tam apgavikui išnaudoti žmo
nes.

Antras buvęs komunaras, Mykolas Bajorūnas, pa
pasakojo dar nešvaresnį dalykų apie čikagiškius komu
nizmo apaštalus. Prieš važiuosiant į Rusijų jisai clepo- 
zitavo $500 pas vienų lietuviškų komisarų Chicagoje, 
kad tie pinigai butų persiųsti Rusijon, į aukščiaus mi
nėtų kooperatyvų. Komisaras rengėsi ir pats keliauti 
bolševikijon, kol jam rodėsi, kad tenai busią taip gerai, 
kaip skelbia visoki Bimbos ir Durnuliai. Bet, pirma ne
gu jisai iškeliavo, atėjo iš kooperatyvo laiškas nuo vie
no žmogaus, kuris aprašė tikrų padėtį toje “komunoje” 
ir įspėjo amerikiečius tenai nevažiuoti.

Komisaras, kuris buvo priėmęs nuo Bajorūno pini
gus, tuojaus susigriebė ir atsisakė keliaut į Rusijų. Tuo 
budu jisai išvengė visų nemalonumų, kurie jam butų 
tekę pakelti sovietų “rojuje”, ir išgelbėjo savo pinigė
lius. Beį Bajorūnui jisai apie laiškų nieko nesakė, ir šis 
žmogus turėjo skaudžiai nukentėti finansiškai.

Tai šitaip lietuviški Maskvos komisarai apgaudinė
ja ir klampina darbininkus, kurie 4tiki jų begėdiškais 
melais apie Rusijų. Kodėl gi “Laisvė”, kuri nuolatos 
rašo sieksninius straipsnius apie “darbininkii reikalus”, 
nepasiaiškina šituo klausimu? Ar ji mano, kad ir to- 
liaus ji galės gyventi darbininkų apgaudinėjimu?

Kol tie faktai, kuriuos “Naujienos” paskelbė, ne
buvo viešai žinomi, galėjo žmonės manyt, kad “laisvie-

Lietuvių katalikų vakarinių 
valstybių konferencija, įvykusi 
pereitų šeštadienį Chicagoje, 
priėmė šitokių rezoliucijų dėl 
Lietuvos politikos:

“Lietuvių Katalikų Vakari
nių Valstybių 7-toji konferen
cija. įvykusi 1930 m. vasario 
23 d., Dievo Apveizdos par. 
auditorium, Chicagoj, nutarė 

kreipti Lietuvų valdančios tau
tininkų partijos dėmesį, kad 
jau laikas yra eiti prie atsta
tymo Lietuvoje teisėtumo, 
sušaukiant Seimų ir sudarant 
vyriausybę prisilaikant Stei
giamojo Seimo priimtosios 
Konstitucijos dėsnių, nes ki
taip nėra galima valstybės 
politinė, ekonominė ir kultūri
nė pažanga, negalima ugdyti 
tautos vienybė, kuri Lietuvai, 
ypač šiuo momentu, labai rei
kalinga. Konferencijos daly
viai yra įsitikinę, kad kuo- 
greičiau Lietuva sugrįš prie 
demokratingos tvarkos, tuo 
greičiau pataisys pagadinta 
užsieny vardų, įgys (įgis? —• 
“N.” Red.) pasitikėjimų ir 
greičiau suburs visų tautų 
Vilniaus atvadavimo žygiui.” 
Visai teisingos mintys. Tik 

demokratinė tvarka ir teisėtu
mas sustiprins Lietuvų ekono
miškai ir morališkai.

Bet jeigu taip, tai kodėl Lie
tuvos klerikalai padėjo tauti
ninkams teisėtumų ir demokra
tijų sumindžioti? Kodėl jie už
gynė gruodžio perversmų? Ko
dėl Chicagos “Draugas” ir kiti 
Amerikos klerikalų organai kėlė 
į padanges tuos, kurie buvo su
laužę savo priesaika valstybės 
konstitucijai?

Kodėl klerikalai dalyvavo ne
teisėtoje valdžioje kartu su 
tautininkais? Kodėl arkivysku
pas Skvireckas dengė bažnyčios 
autoritetu perversmininkus, pa
laimindamas Smetonų, kuris bu
vo neteisėtai išrinktas į prezi
dentus?

Kodėl klerikalai agitavo iš
vien su tautininkais už St. Sei
mo priimtos konstitucijos pa
keitimų neteisėtu budu?

Aišku, kodėl.
Klerikalai tikėjosi, kad jų 

vadai, kuriems grasino kalėji
mas už visokias vagystes ir 
suktybes. galės su diktatūros 
pagelba išsigelbėti nu® bausmės. 
Todęl jie padėjo tautininkams 
nuversti demokratija ir įsteigti 
diktatūrų, 
buvo tol gera, kol ji klerikalų 
griekus slėpė.

Bet kai tautininkai ėmė kelti 
į aikštę Draugelio, Mikšio, Jo- 
siukų, Petrulio, kun. Olšausko 
ir kitų klerikalizmo šulų krimi
nalius darbus, tai klerikalai su 
jais susipyko.

O kai, galų gale, dalis tų kle- 
rikališkų kriminalistų tapo pa
sodinti į kaltinamųjų suolų ir 
gavo kalėjimo bausmes, tai su
judo visas “krikščioniškų” šir
šių lizdas.

Dabar tie patys gaivalai, ku
rie pirma tautininkų smurto žy
gius gyrė, jau rėkia gvoltu 
prieš valdančiųjų partijų! Da
bar jau jie. reikalauja, kad bu
tų sušauktas Seimas, vykinama 
senoji valstybės konstitucija ir 
kuo greičiausiai sugrąžinta de
mokratinė tvarka H

Ar tai ne biauri meklerystė? 
“Demokratija”, “teisėtumas”, 

“konstitucija” klerikalų lupose 
tai — tušti veidmainių žodžiai.I 

Ir jiems diktatūroj. Krasinsko. Sandaros 16-kuo-

Jie tais žodžiais šiandie žaidžia 
tik dėl to, kad jie tikisi ap
dumti akis visuomenei ir nu
kreipti .josios dėmesį nuo tų 
nešvarių darbų, kuriais yra su
sitepę jų lyderiai.

Demokratija ir teisėtumas 
Lietuvoje bus atsteigti anks- 
čiaus ar vėliaus, nežiūrint ar 
dabartiniai Lietuvos valdovai 
to nori, ar ne. Bet liaudis, at
gavusi savo teises, neužmirš, 
kaip klerikalai dėl savo naudos 
buvo pardųvę jos reikalus žiau
riai smurtininkų gaujai!
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Komunistų melagiai
Kur mes neitume, kur ne

ieškotume, bet tokių žmonių, 
kaip musų komunistai, — nie
kur nerastume: melagiai, pro
vokatoriai. Visi jų “Laisvės” 
puslapiai pripildyti melagystė
mis ant melagysčių.

Štai, paimkim skandalų, įvy
kusį su Centro Organizatorium 
A. A. Žuku laike SLA. 57. kuo
pos prakalbų Worcesteryj D. J. 
Jusius įnirtęs šaukė: “Draugai, 
padarykim jam (Žukui) galų, 
kad jis iš čia nė žingsnio, nes 
jis daro mums pragaištingų dar
bų.” Na, po šitokio pasakymo, 
įsivaizduokit bile žmogų, kaip 
jis galėtų jaustis, kuomet prieš 
jį stovi baisiausiai įniršęs, pa
giežos pilpas asmuo, kuris, su
gniaužęs muštis šaukia: “Pada
rykim galų”. Kų manytų “Lais
vės” “draugai”, jei jie butų 
tautininkų susirinkime ir toks 
apsireiškimas pasirodytų prieš 
juos? Kaip> jie tuomet jaustų
si? Ai1 tas įvykis bent kiek 
sušvelninamas, jeigu po kokių 
penkių minučių, draugutis susi
pratęs pataiso savo sakinį, aiš
kindamas, jog reikia išimt val
džios draudimų (injunetion) ?

Na, o kaip “Laisvės” špalto- 
se aprašoma? Tik pasiskaityki
te: kokie geri tie komunistėliai, 
jie nekalti, nes tik tie, nelabieji 
tautininkai šmeižia juos, o jie 
nė žodelio.

“Laisvės” No. 43 koks tai 
Jack P. rašo, kad Žukas, būda
mas Worcestery, sutvėrė San
daros kuopa, vietoj SLA. Kaip 
tai apsilenkiama su teisybe! 
Juk Sandaros kuopa gyvuoja 
Worcestery 15 metų, turi eilę 
gana gerų vietos žmonių narių 
skaičiuje. Sandaros kuopų tvert 
nereikėjo, jeigu yra egzistuo
janti kuopa, kuri buvo repre. 
zentuojama Sandaros Seime So. 
Bostone, .1929 metais, asmeny 

pa gyvuoja Worcestery, tai ne
buvo reikalo jų tvert. Esant 
tokiems faktams, supraskit, 
kaip toli komunistai, nusižengia 
prieš teisybę, skelbdami mela
gingus faktus prieš SLA. Cent
rų ir A. A. Žukų.

Tam pačiam “Laisvės” nu
mery rašoma apie SLA. 358 
kuopų, buk ji neteisingai pa
siuntusi atstovų į Baltimorės 
Seimų, nes tuo laiku minėta 
kuopa buk dar nebuvo gimusi. 
Ar čia tam tikra politika, ar 
tikslus šmeižimas bei demora
lizavimas SLA. ? SLA. 358 kuo
pa gavo čarterį birželio 1 d. 
1928. Tų pačių dienų vienuoli
ka narių gavo savo paliudiji
mus. ■ Galima parodyt jiems 
čarterį ir paliudijimui. kaipo 
tikrų prirodymų. Bet supranta
ma, bolševikams tas nepagei
dautina, nes jie nesiremia fak
tais, bet melagystėmis.

Dėdynas neprašė nė Pildomo
sios Tarybos, nė SLA. 318 kuo

pos, kad suorganizuotų naujų 
SLA. kuopų. Tas kilo iš gra
žaus būrio susipratusių žmonių, 
kurie mątė reikalų sutveri nau
jų SLA. kuopų. Jų pageidavi
mu ir geru noru tas buvo įvy
kinta.

Be to, tas pats “Laisvės” 
Jack P. rašo, kad Dėdynas pa
siuntęs telegramas Vienybei ir 
Naujienoms, ir telefonavęs Ke
leiviui apie įvykį su Žuku. Jo 
žodžiais: “putė burbulų, kad 
jau žudo Žukų, bet tas burbu
las truko.” Ar galėtų geresnę 
fantazijų sugalvot? Dėdynas ne
siuntė jokių telegramų, nedarė 
jokiu pranešimų. .SLA. 318 ir 
358 kuopos buvo išrinkusios po 
tris atstovus surengimui pra
kalbų Žukui, ir tie. atstovai tu
rėjo pilnų teisę pateikt teisin
gus pranešimus spaudai. Už 
tuos pranešimus atsako kuopų 
įgaliotiniai. Ar reikia žmogų 
šmeižt bei juodint, jei tas žmo
gus jiems nepatinkamas? Kam 
spėlioti, nežinant tikrų faktų? 
Jack P. džiūgauja, kad burbu
las truko. Nebijokit, tų košę 
išsivirėte ,ir patys turėsite jų 
su valgy t, nes tai jau perdaug.

Dėdynas jokių išlaidų neturi 
dėl siuntimo telegramų, ar dėl 
telefonavimo. Tai buvo dviejų 
kuopų dalykas, jų išlaidos už 
teisingus pranešimus, ir aš ma
nau SLA. 318 ir 358 kuopos at
sakys, kai ateis laikas.

Visai komunistų demoraliza
cijai kada nors turėt būt galas.

—P. A, Dėdynas.
P. S. Jeigu Jus iš “Laisvės” 

prirodysit, kad man kaštavo te
legramai ir telefonai padarymui 
pranešimų dėliai įvykio su Žu
ku, tuomet aš paskirsiu stam

Amerikiečių maistas
žmogaus kūno sudėtis. — Pra

sto maisto pasėkos. — Kai 
kurių ligų prasiplatinimas. — 
Maisto rųšys. — Langatro- 
th’o tyrinėjimas. — “Apsau
gomasis” ir “neapsaugoma- 
sis” maistas. — Maistas ir 
ligos. — Ligų gydymas su 
maisto pagalba.—Kokio mai
sto reikėtų daugiau valgyti.

žmogaus kūnas, kaip ir visi 
kiti daiktai, yra sudarytas iš 
tam tikrų elementų. Tie ele
mentai yra susijungę į įvairius 
chemiškus junginius, kurie su
daro musų raumenis, smagenis, 
plaukus, — žodžiu, visų musų 
kūnų. Nesunku dabar bus su
prasti, kad kūnas šiokiu ar to
kiu budu privalo gauti visus 
tuos elementus, iš kurių jis yra 
sudarytas. Tuos reikalingus 
elementus jis gauna iš maisto!

Vadinasi, maistas yra musų 
kūno medžiaga. O iš blogos 
medžiagos, kaip jus visi žinote, 
sunku padaryti gerų dalykų. 
Pavyzdžiui, iš netikusių plytų 
pastatoma netvirti namai, ku
rių amžius nėra ilgas. Tas pat 
ir su žmogaus kunu. Jeigu jo 
budavojimui naudojama prasta 
medžiaga, tai jis pasidaro silp
nas, lengvai pasiduoda įvai
rioms ligoms.

Tas faktas datkarams ir 
mokslo žmonėms jau nuo seniai 
yra žinomas. Bet tarp liau
dies, tarp paprastų žmonių, jis 
nėra tinkamai išpopuliarizuo- 
tas. O kad taip yra, — abejoti 
netenka. Kasdieninis žmonių 
maistas aiškiai parodo, kad, 
bendrai imant, į maistų mažai 
tėra kreipiama dėmesio.

Paskutiniais kelcriais metais 
tarp amerikiečių pastebėta žy
mus padidėjimas kai kurių li
gų: širdies (nuo širdies ligos 
Amerikoj miršta daugiau žmo
nių nei nuo bile kurios kitos 
ligos), perdidelis kraujo slėgi
mas, chroniškas vidurių pakri
kimas ir kitos taip vadinamo^ 
moderniškojo gyvenimo ligos.

Kai kurie mano, kad tos li
gos yra perskubaus amerikoni
ško gyvenimo paseka. Tačiau 
Dr. Loveli Langstroth iš San 
Francisco ta reiškinį aiškina 
kitaip. Jis sako, kad reikia

bių auka ($50.00) į Jūsų prieš- 
fašistinį fondų. Jei ne, tai pa 
liksite melagiais visuomenės 
akyse. —P. A. Dėdynas.

Neprašytas svečais
Ir mane aplankė neprašytas 

svečias, — tai inž. Simokaičio 
“Liaudies Tribūna”. Vienų gra
žių dienų darydamas laiškų dė
žutės revizijų, pamačiau kokį 
tai navatnų dalykų: kažką su
vyniotų. Pamaniau, kad tai 
vaikų darbas. Ot, prikišo skel
bimų ir tiek.. Išvyniojus tų po- 
pierį,—o-gi žiuriu: lietuviškai 
kažkas parašyta. Kas čia per 
dy vai ?

Susiradau ir pradžių. Nagi 
“Liaudies Tribūna”. Apie, jų 
jau buvau girdėjęs iš laikraš
čių. Raštas neaiškus, su di
džiausiu vargu tegalima išskai
tyti. Pačios “Tribūnos” spal
va dvejopa: du lapai rausvi ir 
vienas baltas. Apie to lapelio 
leidėjus ir redaktorius juokda
riai sako taip: kad pas juos yra 
dvi dalys užsikarščiavimo ir 

► viena dalis nusivylimo.
Atsisėdau vartyti tų keistų 

laikraštį. Peržiurėjau nuo pra
džios iki galo. Ir nieko svar
baus jame nesuradau, išėmus 
ketvertų pranešimų, šiaip ten 
vieni tik pletkai. Pletkai ant 
pletkų ir ant tų pletkų dar kiti 
pletkai.

Inž. Simokaitis tiek įsismagi
no liežuvauti, kad jam tikrai 
gali pavydėti Mahanojaus “Sau
lės” taradaika su Baltruviene. 
Atrodo, kad Simokaitis nori su
lošti Don Kišoto rolę.

Perkūne jam padėk!..
—Miškas.

kaltinti ne skubų gyvenimų, 
bet netikusį amerikoniškų mai
stų. Tokių nuomonę jis išreiš
kė paskutiniame Amerikos Me- 
dikalės Asociacijos susirinki
me. O kadangi Dr. Langstroth 
turi žymaus mokslininko repu
tacijų, tai su jo nuomone pra
vartu yra susipažinti.

Butų netikslu sakyti, kad 
amerikiečių maistas yra suge
dęs. Bendrai imant, jie valgo 
nei perdaug, nei permažai. Vi
sa bėda tik tame, kad ameri
kiečių dieta yra sudaryta ne
tinkamai. Kitaip sakant, ame
rikiečiai valgo nepakankamai 
tokio maisto, kokį jie turėtų 
valgyti. Jie permažai valgo to
kio maisto, kuris turi vitami
nų ir mineralinių druskų. Tuo 
tarpu koncentruotas maistas, 
kaip tai: duona, mėsa, bulvės, 
sviestas ir t. t. yra labai ameri
kiečių mėgiama. O tos rųšies 
maistas mažai teturi tiek mi
neralinių druskų, tiek vitami
nų.

Dr. Langstroth nepasitenki
no vien tik plikais tvirtinimais. 
.Jis pasirūpino surinkti labai 
įdomių duomenų. Per gana il
gą, laiką jis studijavo 5CHL 
amerikiečio kas dieną vartoja
mų maistą. O bendrai imant, 
tokį put maistų vartoja jr dau
guma amerikiečių. Taigi pa
sirodė, kad svarbiausias ameri
kiečio maistas yra sviestas, 
kuris sudaro 17.7 nuošimčių 
bendros dietos. Antrų vieta 
užėmė duona, kuri sudarė 16.1 
nuošimčių.

Trečių vietų užėmė Ynėsa, su
darydama 10.9%, paskui sekė 
bulvės, Smetona, cukrus' ir 
gardumynai. Tai vis koncent
ruotas maistas.

Paduotame sąraše nesiranda 
nei vieno maisto, kuris butų 
turtingas vitaminais arba mi
neralinėmis druskomis. O tuo 
tarpu, pridėjus dar kai kuriuos 
prieskonius, jis sudaro beveik 
72 nuošimčiu viso suvartojamo 
maisto.

Pienas yra beveik tobulas 
maistas. Tai reiškia, kad jis 
turi visų tų medžiagų, kuri yra 
reikalinga musų kunui. Dr. 
Langstroth surado, kad pieno 
amerikiečiai palyginamai labai 
mažai tevartoja: jis sudaro ne
pilnai tris nuošimčius viso mai

Treč'adienis, vas. 26, 1930
sto. Tiek pat yra suvartojama 
ir kiaušinių. Gi kiaušiniai mi
neralinių druskų ir vitaminų 
atžvilgiu yra labai geras mais
tas.

Yra žinoma, kad vaisiai ir 
daržovės turi daugiausia mine
ralinių druskų ir vitaminų, štai*- 
kodel daktarai dažnai pataria 
žmonėms tų dalykų kiek gali
ma daugiau valgyti. Tačiau 
Dr. Langstroth’o tyrinėjimai
parodė, kad vaisiai ir daržovės 
sudaro tik daug-maž pustrečio 
nuošimčio viso maisto. Ir tai 
nežiūrint to fakto, kad jo tyri
nėjimai buvo daromi Kaliforni
joj, kur daržovės ir vaisiai yra 
labai pigus. Labai tad galima, 
kad kitose valstijose daržovių 
ir vaisių žmonės suvartoja pet 
mažiau.

Dr. Langstroth maistų dali
na į dvi rųši. Pirmai rųšiai 
priklauso “apsaugomasis” mai
stas, o antrai — “neapsaugo- 
masis”. Skirtumas tarp tų 
dviejų rųšių }ra sekamas: pir
mos rųšies maistas turi daug 
mineralinių druskų ir vitaminų, , 
kurie būtinai yra reikalingi 
sveikatos palaikymui; antros 
rųšies maistas tų dalykų arba 
visai neturi arba labai mažai.

“Apsaugomojo” maisto rų
šiai galima priskaityti pienų, 
kiaušinius, vaisiuj, daržoves ir 
salotas. “Neapsaugomojo” 
maisto grupę sudaro mėsa, bul-i 
vės, duona, cukrus ir saldumy
nai. Nors Smetona ir sviesta? 
turi vitaminų, tačiau Dn 
Langstroth priskaito juos prie 
antrosios rųšies, kadangi tai 
labai koncentruotas maistas.

Pirmosios rųšies maisto am£-| 
rikietis suvartoja tik apie 12 
nuošimčių. Kitaip sakant, jo 
kasdieninis maistas susideda jš 
12 nuošimčių apsaugojimo mai
sto ir 88% neapsaugomojo. 
Čia prie progos bus pravartu 
pažymėti, kad Dr. Langstroth 
tam tikros rųšies maistų vadi
na “apsaugomuoju” todėl, kad 
tas maistas sustiprina žmogaus 
kūnų ir tuo budu apsaugoja jį 
nuo įvairių ligų. O tai todėl, 
kad kūno atspara ligoms pasi
daro didesnė.

Kaip jau šio straipsnio pra
džioj buvo minėta, Dr. Langių 
treth tvirtina, kad netikus 
amerikiečių dieta gimdo vy
riausiai šias ligas: arterijų su
kietėjimą, perdideli kraujo slė
gimą, cukrinę ligų, vidurių pa
krikimus ir tam tikros rųšies 
širdies ligą. Kad tos ligos yra 
pusėtinai prasiplatinusios, — 
tatai kiekvienas daktaras gali 
paliudyti. Tačiau kur įrody
mas, kad tos ligos yra žymiame 
laipsnyj netikusio maisto pasė
ka?

Dr. Langstroth turi ir ata
tinkamų faktų. Jis studijuo
jamus žmones padalina gru
pėmis, sulig tuo, kiek jie valgo 
apsauojamo maisto. Ir štai 
kas pasirodo: tarp žmonių, ku
rie mažiau tevalgė apsaugo
mojo maisto, anksčiau minėtos 
ligos buvo nepalyginamai la-> 
biau prasiplatinusios. Tarp jin 
sergančių skaičius buvo net 
ant penkių dešimčių nuošimčių? 
didesnis. Tai labai reikšminį 

ga. 1 ;
Tačiau Dr. Langstroth tuo 

dar nepasitenkino. Jis suma
nė su maisto pagalba ir gydyti 
ligonis. Jo priežiūroj buvo’ 
174 žmonės, kurie sirgo viena 
iš sekamų ligų: vidurių pakri
kimu, kraujo sudynų sukietėji
mu, migreniu ir t. t. Visiems 
ligoniams tapo nustatyta griežę 
ta dieta, t. y. buvo duodami! 
daug apsaugomojo maisto. Be-l 
zultatai buvo tokie, kokių nesi-/ 
tikėjo net Dr. Langstroth. 713 
nuošimčiai ligonių pradėjo jau\ 
tis žymiai geriau, o kai kurie jų 
ir visai pasveiko. Ir šiaip jie 
visai persimainė: pasidarė jud
resni, linksmesni.

Baigiant reikia pasakyti, kad 
prie tokių pat išvadų prieina ir 
kiti maisto ekspertai. Jie taip 
pat laikosi tos nuomonės, kad 
amerikiečiai perdaug valgo! 
koncentruoto maisto. O tai 
reiškia, kad mažiau tereikią 
valgyti mėsos, bulvių, duonos,’ 
sviesto ir saldumynų, o daugiai) 
kiaušinių, pieno, daržovių, vai
sių ir salotų. K. A.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tarp Ghicagos

ne lik yra talentingas vaidin
tojas, bet 
darbai jo 
giečianis 
didžiuotis.
scenois apleidimo,

^olp įr vėl scenoje, 
uos darbo istorijos

•su
rengiamu

Trečiadienis, vas. 26, 1920

atsivertė, ir tai 
minjklo fondui 
karu.

Kas negalėtų įvertinti

r.

ilgo laiko 
(šiandie p. 
ir vėl scc- 
kitas lapas 
šerno pa- 

va-

jo, kaip rašytojo, 
vertybę Įrodo. Čika- 
lieka tik džiaugtis- 
Juk po [Atlantic and Pacific JVhotoi

Londonas. — Juros ginkluotės apribojimo konferencijos delegatai

aktoriai
J. B.

JOSCH RADIO
“Užburti turtai

Dramatiškas Ratelis ruošia
si vaidinti veikalą “Užburti 
turtai”. Veikalas verstas iš če
kų kalbos. Jo prasmė ir turi
nys atatinka lietuvių budui ir 
šių laikų papročiams.

Dramatiško Ratelio vaidylų 
sąstatas tai kaip vadinama Či
kagos mėgėjų smetona.

Screen Grid

mu
sų scenos pažybos — p. Mile
rienės? Kuomet žmogus jos 
gestų gražumą scenoje tėmiji, 
tuomet šilų muzikos pagautas 
jautiesi. “Užburtuose turtuose” 
p. Milerienė, Helenos rolei taip 
daug gražumo teikia, kad lie

ja iismus 
nuneša, 
p. Gul- 
indivi- 
žiurint

jučiomis 'žiūrėtojų 
užburtu šilų karalijon

Helenos draugės rolei 
binienė. čia ji visiškas 
duališkumo atvaizdas,
į p. Gulbinienės scenoje reika
lingą išraiškos harmoniją, gim
sta mintis: 
ir gražus žiedas
kultūros vainike; 
išmoksime tave, 
mai Įvertinti!

“Užburtuose

koks tai brangus 
musų išeivijos 
bet kada niėR 
Juzvtc, tinka-

turtuose” —’ 
smuklininkas (pavardę užmir
šau — atsiprašau) — tai ti
pas, kokio tai.rolei reikėjo. Jis 
žiūrėtojų ūpą palaikys, neap-

Vargonininkas, p. Stasiūnas, 
scenoje patyręs ir sumanus;- 
lėmy tojai neras progos juo bo-

O jau p. A. Ūsas — kas gi 
jam nepavydėtų Prano tipo — 
kame pyragas, kumpis ir 
ris idealu kaba.

su-

na kaimynų ir draugų 
čia tų asmenų 
riausia 'proga bus juos 
Ii 9 dieną kovo, Čikagos lie 
tuvių 
turtų 
s o

Bet 
neminėsiu, (le

ma t V-

auditorijoje, “Užburtu 
veikale, kurį stato Šer- 

Fondo Komitetais. Pelnas 
Šerno paminklo skolai ap

mokėti.

RADIO
Didelis Pavasario Iš
pardavimas, Beveik 

Dykai Radio
Brcmer Tullc, 9 tubu, 4 Screen 
Grid, gražiausiame kabinete, 1930 
Model, dabar 
už ................. $69
Philco beveik už pusę 
$10.00 įmokėti, likusius 

išmokėjimais.

kainos, 
lengvais

GENERAL RADIO
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė. 
prie Rockvvell St. 

Phonc Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

✓

Abelnai, “Užburti turtai” 
yra sceniškas veikalas ir da
lyviai jame žiūrėtojui duoda 
jaukų jausmą. Taigi tikimasi, 
kad scenoje veikdami 
žiūrėtojos sužavės.

Kai kas iš Čikagos praeitiel 
ir dabarties

Piliečių organizacijos 
(civic societies) e

Ne-formalei Čikagos valdžiai 
priklauso ir įvairios piliečių or
ganizacijos (civic societies). 
Tarpe įtakingiausių tokių orga-) 
nizacijų yra šios: Municipal 
Voters League, Citizens’ Asso- 
ciat.ion, City Club, Civic Federa-

šaknis gludi tame, kad jos ne-Į į savo rankas. Jos kartais (ir 
dažnai) koliojo politikierius. Bet 
užtenka joms ištiesti ranką, 
žiūrėk, politikieriai ir subėgo iš
klausyti ko stambusis biznis no
ri.

turi artimų ryšių, suderintos 
akcijos savo darbuotei. Toliau 
—kad jos, kaip vidurinės kla
sės piliečių kombinuotės, dažnai 
nepajėgia susitaikyti bendrai 
akcijai, nes vieni jų nariai lin
ksta stambiojo biznio pusėn, 
kiti yra radikališkesni. Kad vėl 
jų nuomones pasireiškia skirtu
mo visuomenės įmonių klausi
muose (public Utilities).
jos per mažai 
žmonių
kad jos mažai įtakos teturi tau
tinėse ateivių grupėse.

Kad 
domisi darbo 

reikalais. Pagalios —

Municipal Voters League

Kadangi nebetoli balsavimai 
(jie bus balandžio mėnesį), tai 
manau paranku dabar tarti žo- 
dis-kitas apie šią lygą. Ji, priešI U1U lllVUU , Į/l A VkJ

tion, Bureau oi Public kfficien- balsavimus, karakterizuoja kan- 
cy. VVomans City Club, Ihe 4idatus valdiškoms vietoms.

Pavyzdžiui, jus ar aš esame 
piliečiai. Matome kandidatų 
sąrašą. Didžiuma jų pavardžių 
mums niekuomet negirdėta. No 
geriau žinomas nei rekordas tų 
valdininkų, 
nybą. Gal 
yra pirmos 
mes žinome 
mem balsuoti visgi už švarų, ga
bų žmogų, tinkamą kandidatuo
jamam ofisui.

League of City Voters, The 
Chicago Crime Commission. 
šiai grupei taipjau tenka skirti 
daugybė vadinamų pagerinimų ■ 
kliubų (improvement clubs).

Visos kalbamos organizacijos 
pirmoje vietoje domisi vietos, 
t. y. miesto klausimais ir pro
blemomis.

Didžiumoj atsitikimų jos ne
stato savo kandidatų valdiškoms 
vietoms. Pasitenkina užgirimu 
arba nupeikimu tų kandidatų, 
kurie*, taikosi ofisams. Bet jos 
parodo ne mažai iniciatyvos vi
sokiais klausimais, kurie liečia 
miestui reikalingus pagerini
mus. Kitai|> sakant, jos pasii
ma labai svarbią politinių par
tijų programo dali. Nes juk 
politinių partijų užduotis, rodo
si, butų Įrašyti į savo progra
mos, ką jos numato reikalinga 
miestui, ir stengtis vykinti pro
gramas gyvenimam

Piliečių organizacijos, ben
drai imant, gauna spaudoje 
daug vietos jų darbuotei gar
sinti ir jų siekiams aiškinti. Jei 
kuriuo klausimu tarpe piliečių 
organizacijų pasireiškia vieny
bes. o jeigu dar spauda jų po
ziciją palaiko, tai galima tikėtis, 
kad jų reikalavimai bus Įvykin
ti gyvenimai! — reikalaujamas 
Įstatymas išleistas, administra- 
tyvis patvarkymas įvestas.
Piliečių organizacijų silpnumas

Piliečių organizacijų silpnumo

Stambusis biznis rūpinasi 
miesto pagerinimais. Rūpinasi 
ir visokiais labdaringais suma
nymais. Bet jis yra priešingas 
darbininkų būties pagerinimui, 
jis yra priešingas visokiems su
manymams visuomenės nuosa
vybei; dagi priešingas daugely
je atsitikimų mokyklų sistemai 
išplėsti. |

Su juo eina ranka už rankos, 
arba j j seka, didelė dalis smul
kiųjų biznierių, nors šių inte
resai ii; skirtųsi nuo stambiųjų 
biznierių interesų.

Iš biznierių, pasinėrę iki kak
lo politikoje yra tie, kurie va
dovauja visuomenės įmonėms— 
vadinamoms public Utilities. Ir 
aiškiausias pavyzdys tokio biz- 
nierio tipo yra Samuel Insull.

Šie biznieriai turi milžiniškas 
sumas pinigų savo komandoje. 
Jų darbininkų skaičius lyginasi 
paties miesto darbininkų skai
čiui. Reikalui esant, panaudo
jama ir darbininkai, kaip agi
tatoriai už kompanijų intere
sus. šios kompanijos samdo 
ekspertus agitatorius, propagan
distus, išleidžia tonus “literatū
ros”, užlaiko savo atstovus prie 
miesto tarybos Čikagoje ir vals
tijos legislaturos -koluaruose. 
Springfielde.

O jei reikia, tai jie paaukaus 
šimtą-kitą tūkstančių dolerių 
rinkimų vajui, kad pravesti į 
legislaturą ar Su v. Valstijų kon
gresą savo žmogų.

Kodėl taip daroma? Matote, 
jų Įstaigos “reguliuoja” valdžią. 
Tai dedama pastangos, idant ta 
reguliacija išeitų jų, kompani
jų, o ne visuomenės naudai. Ir 
dažnai, labai dažnai jos atsiekia 
tai, ko nori. /

(Bus daugiau) čik vgietis.

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

tolimas stotis. Kainos sumažintos.

kurie jau ėjo >tar- 
ta§ ar;Jkitas iš jų 
rūšies latras: ką 
apie tai? O norėtu-

Ot, piliečiams, kurie neturi 
artimų ryšių su ta ar kita par
tija, kurie norėtų balsuoti už 
tinkamiausią kandidatą, gerai 
butų tėmyti Municipal Voters 
League pranešimus.

Municipal Voters League. su
siorganizavo 1896 metais, kada 
Čikagos miesto taryba bandė 
“atiduoti” miesto gatvekarių 
linijas kompanijoms. Jos tyri
nėjimas, greitai po susiorgani- 
zavimo. parodė, kad iš 68 alder- 
manų buvo tik 6, kurie atrodė 
švarus žmonės.

Biznieriai
Tur būt didžiausios įtakos, 

kaip ne-formalė valdžia, Čika
goje turi biznio organizacijos, ir 
visų pirma Chicago Chamber of 
Compierce, Commercial Club, 
Commonwealth Club, departa- 
mentinių krautuvių, bankininkų 
ir pramonininkų (manufactur- 
ers) asociacijos.

Jos oficialiai neima valdžios

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

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

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

cirbii DiiStiiiloLc *

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

DIDELĖ EKSKURSIJA
JOS. F. BUORIK, Ine

tom r mŠ 
Night and Morning to kcep 
themClean, Clcar and Hcalthy 

Write for Free “Eye Care” 
ur “Eye Beauiy” Book

Marine Co., Dep<. H. S., 9 U. Okio St..Chicago

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytau

to, 500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia pa
darė sutvarkymus švęsti šį dideli įvykį iškilmingai, 
spektakliaiš, parodomis visuos kaimuose ir miestuose.

Šia nepaprasto proga yra ne tik dalyvaut ir ma
tyt tą viską, bet ir drauge paslsvceiuot su savo gimi
nėmis ir draugais.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

y
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

SKAITYKIM IR REMKIM VIEN1NTĖLI ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

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

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

nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinj stovį. 1
ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

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

literatūros pasiskaitymų.
ARGENTINOS NAUJIENOS” vieninteles gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

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

Argentinos Naujienos” 
San Martin 661 

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

arba Money orderiais.

S. S. CLEVELAND”
KURIS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO, BIRŽ. 7, 1930 

IŠ BOSTONO, BIRŽ. 8, 1930 
oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų 

Draugijos
Informacijų

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St., B’klyn, N. Y.

“VIENYBĖ”,
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

J. VASILIAUSKAS,
814 Bank St., VVaterbury, Conn.

A. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Nevvark, N. J.

J. SEKYS,
226 Park St., Hartford, Conn.

“NAUJIENOS”,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
A. VELEČKIS,
402 South Av., Bridgeport, Conn.
P. BALTUTIS,
3327 S. Halsted St., Chicago, III.

. “DIRVA”,
6820 Superior Av., Cleveland, O.
K. MAKAREVIČIUS,

95 Liberty St., Ansonia, Conn.
K. VAIŠNORA.

Franklin Savings ir Trust Co., 
Pittsburgh, Pa.

J. URBŠAS,
187 Oak St., Lawrence, Mass.

P. MOLIS,
1730 —i 24th St., Detroit, Mich.

kreipkitės j
J. G. BOGDEN,

322 W. Long St., Du Bois, Pa.
J. ZOLP,
4559 S. Paulina St., Chipago, III. 
V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St., Chicago, III.
A. VARAŠIUS,
S. 12 ir Carson St., Pittsburgh, Pa.
“TARPININKO”

A. Kupstas, 332 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

MISŠ J. RAUKTYTĖ,
50 Sterling St., Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS,
395 Broadvvay, S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS,
793-797 Bank St., Waterbury, Ct.
P. BARTKEVICZ,
678 N. Main St., Montello, Mass.
K. SIDABRAS,

875 Čambridge St., 
Čambridge, Mass.

VITKAUSKAS,
Richmond Trust Co.,

2701 E. Allegheny Av., Phila., Pa.
arba j

HAMBURG - AMERICAN LINE

AGENTŪRA,

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

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

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

Tokia tfinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. '

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

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

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

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

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

J.

8514*16 Roosevelt R<L 
arti St. Louis Avė. 

CŲICAGO. ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
. 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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Cicero
Neapsirikau pranešdamas, 

kad Cicero, tai Cicero. Ir štai 
pavyzdys. Praėjusio šeštadie
nio vakare Lietuvių Liuosybės 
svetainėje pirmu kartu Įvyko 
bnsketbolo lošis.

Lošio pažiūrėti susirinko gra
žus publikos būrys ir atidžiai 
tėmijo, kaip žvaliai vietinio 
Raudonos Rožės kliubo ir Auk
sinės žvaigždės kliubo iš Rose- 
lando jauktai lošė gėmį.

Iš tikrųjų, buvo ko žiūrėti. 
Lošimas ėjo apie valandų lai
ko. Raudonos Rožės kliubo 
jauktas laimėjo 41 prieš 17, 
kurie teko svečiams roselan- 
diečiams.

Kodėl taip sekėsi cicerie- 
ėiams, tai tikrai nežinau. Bet 
sekėsi jiems nepaprastai. Tur 
būt todėl, kad visi jie yra ge
rai išsilavinę, čia augę lietu
viai. O lietuviai yra narsus iš 
senovės. Tai kas gi gali prieš 
juos atsilaikyti?

Stariečiai taipjau lietuviai. 
Reikia ir jiems duoti kredi
tas. Kaip sportininkai, jie lai
kėsi goriausia kaip galėjo. Lę
šiui pasibaigus, kai kurie sta
riečiai gailėjosi, bet kiti pareiš
kė: “Kas daryti? Kitą kartų 
pasistengsime mes juos nuga
lėti.”

Po to visi draugiškai šoko 
iki vėlyvos nakties.
šiandie Liuosybės svetainės 

šėrininkų susirinkimas.

Šiandie vakare metinis Lie
tuvių Liuosybės Namo Bendro
vės šėrininkų susirinkimas. Da
lininkai, dalyvaukite visi. Iš
girsite raportą iš visų metų, 
sužinosite kaip bendrovė sto
vi, kokią apyvartą daro, ir tt.

Taipgi bus išduota raportas 
iš metinio koncerto. () tas kon
certas buvo pasekmingas, nes 
nemainieris kalbėjo, o joškis 
ir aukas rinko “mainieriams”. 
Bet ar mainieriai gavo iš tų 
aukų nors sudilusį grašį, tai 
jau kitas klausimas.

Mat kaip puikiai elgiasi ben
drovės tvarkytojai ir kaip jie 
daro biznį savai įstaigai? O 
šėrininkai juos išrenka ir duo
da instrukcijas kaip veikti ben
drovės labui. Bet koki veikimų 
mes matome?

“N.” Rašėjas.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
šis pastebėtinas įpjneralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yr» vienatinė 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Naujo komforto akiniai j
Speclalio Hpardavlmo kaina tik (g 9 QQ

Populiaru* visur
Garantuoti, kad nenuluš Ir nrnubluks.

Nauji akiniai 100 dienų 
išbandymui

Leiskite mums pasiųsti jums Šiuos vė
liausio styliaus Naujo Komforto Akinius su 
aiškio resrfljimo stiklais 100 dienų iAban* 
<lymui. Gražiausi akiniai. kokiuos paga
minta per daugeli metų. NeAiojami dauge
lio žmonių. Populiarus visur. Pasižymin
čios išvaizdos. Nepalieka ženklų ant no
sies. Lengvus. Leis jums skaityti smul
kiausi raiti}, įverti ploniausių adatų, matyti 
TOLI ar AFLTI. Pridedant DYKAI gražių 
dėžutę. Patenkinimas garantuotas. Jeigu 
jus nemanysite, kad musų akiniai už TIK
TAI yra geresni negu tie, kurio ki
tur pardavinėjami po $15.00. jus galite juos 
sugražinti. JUS NERIZIKUOJATE NR VIE
NU CENTU.

Nesiųskite pinigų!
NESIŲSKITE PINIGŲ! Prisiųskite tik ku
ponų. Pasinaudokite Aiuo Pargenu. Atsimin
kite — nė 'vieno cento iš kalno dabai’. Lai
kykit pinigus namie.
------- PASIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE---------

8. T. OPTICAL CO.. Dent. H. G. 2«4 
1447 Jaekson Blvd.. Chicago, III.

AS noriu iAbandyti jūsų Naujo Komforto 
Akinius per 100 dienų.
Vardas ............   „ Amžius ____
Gatvė ir nr...............  R. F. D.__ Box ___
Miestas _______________ Valstija______i—.

Garsinkites Naujienose

NAUJIENOS, Chicago, III.

Bridgeportas
šeštadienio vakarą, jau po 

dvyliktos, Halsted gatvėje, ry
lų pusėje, tuoj prie 32-ros, du 
vvrai užkabino trečia, šis su
šuko ir bėgo vidun į trobesio 
koridorių, Kiti du paskui jį. 
Bet pasitaikė kaip tik tuo lai
ku policininkui eiti pro šalį, 
'taigi du vyrai įsivijusieji tre
čią į namo koridorių, išbėgo 
ir nudūmė savais keliais. Ga
lima įmanyti, kad jie taikėsi 
apiplėšti trečiąjį vyrą, bet po
licininko pasirodymas išgąsdi
no piktadarius. . Praeivis.

Lietuviu valanda V
Sekmadienį, vasario 22 die

ną, J. F. Budriko radio kor
poracija turėjo gražų progra
mą, susidėjusį iš muzikos ir 
dainų. Programas tęsėsi nuo 
1 iki 2 vai. po pietų, iš sto
ties WC1FL. Sį sykį, po ilgos 
pertraukos, vėl teko išgirsti vi
sų mėgiamą dainininką P. Sto- 
gį, basso. Jis, kaip visada, gra
žiai ir galingai sudainavo ke
lias dainas. Ką jis ne dainuo
tų, viskas pas jį išeina tikrai 
artistiškai, galingai. P-lėi Ga- 
ruckaitė jau antrą kartą radio 
programuose pasirodė. Turi 
malonų soprano Ibalsą. Mikas 
Jozavitas ir Petruševičia links
mai ir gerai grojo su savo or
kestrą, kurią jau visi vadina 
Bud riko orkestrą.

Ateinantį sekmadienį tiib 
pat laiku bus geras ir įvairus 
programas. Taipgi kalbės Lie
tuvos konsulas p. Kalvaitis.

Klausytojas.

Pieržinskis stato 
kandidatūrą j kon- 

gresmanus
Wacla«w Pierzinski, 4559 So. 

Paulina Street, stato savo kan
didatūrą į Suvienytų Valstijų 
kongresą iš 4 kongresinio dis- 
trikto. Jis padavė peticiją kan
didatūrai į kongresmanus va
sario 17 dieną, Illinois valsti
jos sekretoraus ofise.

P-nas W. Pierzinski yra lie
tuvis, žinomas dalyvaujančių Leiter’s—Basement—šiaurinė j daly

politikoje lietuvių tarpe kaip 
veiklus ir sumanus politikie- 
ris.

Ketvirtas kongresinis dis- 
triktas apima (Dlį 11 vardos, 
visą 12 ir 13 vardas, pusę ke
turiolikos, dalį 3, dalį 15, da
lį 21 ir 22 vardų.

Į 4 kongresini distriktą įei
na keturios (Julelės lietuviškos 
kolonijos, būtent Bridgeport, 
Brighton Park, T'ovvn of Lake 
ir Wesl Side.

>!: :!<7
Antradienį, vasario 18 die

ną, Meldažio svetainėje įvyko 
lietuvių republikonų kliubų 
centralinio komiteto susirinki
mas.

Išrinkta nauja valdyba, ku
ilio n įėjo: V. P. Pierzinski, 
prez., M. VVabol — 1 vice- 
prez., W. Duoba — 2 vice- 
prez., A. C. Naugžemis sek
retorius, C. Kairis — iždinin
kas; pildantysis komitetas iš
rinkta toks; J. Kučinskas, W. 
J. Kareiva, A. L. Tbomas, J. 
Wingel, A. Walskis.

Komitetas indorsavo taip p. 
Pierzinski, kaip kitus lietuvius, 
kurie stato savo kandidhturas 
ateinantiems balsavimams.

Rep.

Palydės mirusį į Mi- 
chigan valstiją

Pranciškus Pašakarnis, 52 
metų, gyveno St. Ignatius, Mich. 
Pirm trijų mėnesių jis atvyko 

Moterų kailiniai apsiaustai 
$150,000 vertės apsiaustų paau- > ■■
kaujama. Moterų kailiniai ap- B I 
siaustai, tokie kaip kad matote J
šiame skelbime ir daug kitokių K ■ I 
modedelių. pirmiaus kainavo iki ■■■
$200.00, dabar tik už .................

IEITER 
LbI BUILDING STORES
Stale. VaaBuren Gmįress Sts. v 'Mfphone-' iDabash 4380

Moterų ir Merginų
Apsiaustai
Mes uždarėme savo bizni ir todėl A 
priversti esame visų savo apsiaustų 
staka, nežiūrint i tai kiek nustosime, ’ I 
parduoti už pigiausia kaina. Dar ■ 
Chicagos istorijoj niekas tiek nėra 
nustojęs. Apsiaustai paaukaujami I 
už .......................................................

Čikagon gydytis. Pirmadienį, 
vasario 21 d., Pašakarnis per
siskyrė su šiuo pasauliu.

Čikagoje Pranciškus Paša
karnis buvo apsistojęs pas duk
terį, adresu 4519 So. Tallman 
avenue.

Šiandie, kaip 9 valandą ry
te, jo kūnas bus išlydėtas į 
St. Ignatius, Mich. Kūną nu
veš į Micbigan Central Depot, 
prie Micbigan avenue ir 12 
gatvės. O iš čia, gelžkeliu, į 
St. Ignatius.

Pirm dešimties metų Pran
ciškus Pašakarnis gyveno Či
kagoje ir turėjo biznį vadina
moj Atlantic kolonijoj, prie 
46 gatvės ir Wentworlh avė.

Velionius paliko nuliūdusį 
moteris, vaikai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
verius Eudeikis, 1605 South 
Hermitage avė. Rep.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

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

901 Abromaiti B
903 Bagi n skini P-nui

914 GumibaroAV.sk:s Jurgis
9f6 Gestautenei Marijonai
919 Kausteklite Bron
926 Klevvenas Stanisla\v
927 KaUsteklis Jcs W Bron
930 Kuraitis Adomus
933 Lizas Bronislavas
938 Morkevica Jon
941 Ogorzala Elzbieta (2)
913 Radsinniene Franc

IŠMOKĖTI PINIGAI

Treč.acjienis, vas. 26, 1930

25318 Z. Lukoševičienei 25d86--O. Abramavičienei
16317—A. Berežeckos 25492--L. Lenkauskienei
16318—Ji. Miliauskienei 56740--M. Šimkienei
16310—J. Milkui 56716 A. Gečiui
25 f75 S. Jankauskienei 21569- M. Rimkus
25478—S. Kolesnikienei 2d 570---J. Rimkui
25180—E. Damušienęi 25321--A. Leavanaičiui
25182 S. Dcrmonlui l(i.325--J. Paplauskui
25483—J. Lckrikui 16324 -A. Ručinskienei

NAUJIENAS
Pinigus gavo:

25311—M. Petrauskaitei 
25419—I. Vaiskiai 
25150—U. Šerienei 
25162 O. Jackienei 
25315—K. Petraičiui 
25314—J. Norkūnui

LAUŽYMAS
SVEIKATOS

TAISYKLIŲ 
Netikę valgymo papročiai, stoka ty
ro oro ir pasimankštinimo, bereika
lingi susikrimtimai trumpai sakant 
laužymas pamatinių sveikatos tai
syklių gimdo nevirškinimą, sukietė
jimą, galvos skaudėjimą, blogą krau
jo tekėjimą, nusimipimą ir visuoti
ną bejėgunią. Tą pašalinti imk 

TRINERIO KARTAUS VYNO
— daugelio daktarų rekomenduoja
mą — reguliariai po biskj. Pradėk 
šiandie! “Philadelphįa, Pa. Dec. 16. 
Trinerio Kartus Vynas yra vienati
nis pasitikėtinas vidurių tonikas. 
Geras senam ir jaupam. John Hol- 
land.” Aptiekose. Sempeliai nuo Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

KUPONAS’ Dept. 24
Vardas ..... ..................... ....................
Gatvė ................. Miestas ..............

1SGELBEJ1M0 LAIKAS PKIS1ART1N0!
Miliūnai žmonių paskendę varguose, ašarose, vaitojime, 
skausmuose ir dideliame nubudime. Tas viskas, kaipo pa
sekmė vaitojančios ir dūsaujančios žmonijos, yra mirtis. 
Nejaugi tas viskas nepasiliaus?!
Ar tamsta žinai, kad paslaptis, kuri buvo užslėpta per 
amžius, jau yra apreikšta dabar; ir kad dabar gyvenanti 

'žmonija bus išgelbėta? Ar žinai draugas ir drauge, kad po 
žmonijos išgelbėjimo, jų būvis bus pagerintas, sveikata 
sugrąžinta, kaliniai paliuosuoti ir kad milijoninės minios 
bus įvestos į taiką, laisvę, palaimą ir amžiną gyvenimą.

Trečiadieny, 26 dieną vasario, 1930 m.
Svetainėj 2458 W. 38th St. 

prie pat Archer, Chicago, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės G. Nevulis

Įžanga liuosa. Nėra kolektos
Kadangi ši tema yra įdomiausia žmogaus istorijoje, todėl 

•kviečiame visus lietuvius ateiti pasiklausyti, o bukite už
tikrinti, kad busite pilnai palinksminti

Rengia ir kviečia T. S. B. S.

Tegul Budrikas Jums Pristato

Atwater Kent Radio

Naujas, Screen Grid, 1930 modelis, kaina $109 be tūbų
Didelis pasirinkimas įvairiuose kabinetuose. Tas pats radio, tik su fonografu krūvoje, groja rekor
dus su elektra labai gražiai ir aiškiai, kaina $149, be tūbų, tūbos $23, viso už $172.

Dykai 6 lietuviški rekordai su kožna kombinacija. Dykai prijungiame ir garantuojame pilną 
UŽGANĖDINIMĄ.

Pasinaudokite proga. Mes suteikiame lengviausius išmokėjimus.

1 • ......... . ...................... ................................. ....... 1

Išgirsk lietuvių dainas per Radio kas nedėldienį 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.

k... ............

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

Tel. Boulevard 4705



Trečiadienis, vas. 26, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Bendrovės reikalai.

Bendrovė komunistų ranko
se. Kol komunistams galutinai 
nebuvo patekusi bendrove į 
jų rankas, jie visaip šmeižda- 
vo ją. Kai pateko j jų rankas, 
tai nutilo.

Nekuriu mane, kad komuni
stai pradės smarkiau veikti. 
Bet veikimo nesimato. Kodėl 
komunistai apsnūdo, gal paaiš
kės šėrininkų susirinkime.

Butų (gerai, kati komunistai 
išpildytų prižadus. Jie seniai 
sakė, kad jeigu jų rankose bu
tų buvusi bendrovė, tai seniai 
butą namas pastatytas. Dabar 
kaip tik laikas namą statyti. 
Pigus materiolas ir darbinin
kai. Namas reikalingas dau
giausia komunistams, nes jie 
turi daug sosaidžių, o patogios 
vietos nėra, ir tenka bąstytis 
po garažus. Tokioje vietoje, 
kaip garažas, gali vaikučiai 
gauti džiovą. 1X4 gerovės atei
nančios gentkartės, 
pasidarbuokite 
mui!

♦

namo

Roselaąd Graboriai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Nauja lietuvių valgykla 
Roselande.

lavorščiai,
V>astaty-

Edvardas Bartkus nusipirko 
valgyklą praėjusią savaitę ad
resu 10819 So. Michigan avė.

P-nas Bartkus yra gerai ži
nomas bridgeportiečiams lietu
vis bizniem 
gyklą kartu su Bird1 
Ros tauran t — 
Halsted gatvių.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161 

----- o-----

Akių Gydytojai

-O

statoma
ir Michigan Avė. — bu- 
mokyklos vietoj. Pama-

namas prie 103Jau 
gatvės 
v tįsios
tas padėtas. Namas bus dide- 

ofi- 
na- 
su 
se- 
su-

Jisai turėjo val
di ieago 

prie 35-tos ir

yra patyręs 
žmogus. Ga- 
jis turės pa-

P-nas Bartkus 
valgyklų biznyje 
Įima tikėtis, kad 
sisekimo naujoje vietoje ir kad
ypač jo patarnavimu bus pa
tenkinti Roselando lietuviai.

Vietinis.

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karšt), 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 i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė, 

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, I1L 
—:—o------

------o-----
Ofiso Telefonas Vlrginla 0080 

Ros. Tel. Van Buren 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4

iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 
*a- Namų ofisas North 81d®

3413 Franklin Blvd. 
Valaados 8:80 iki 0:80 vakaro

ir
0

I
Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 
8 iki 8 v. v. Utarninkaii ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniška*

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

Dr. J. W. Beaudette
----- o-----

DR. J. J. KOWARSKAS 
.GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 19Ž8

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

Nedėlioj pagal sutarti

Viriuj Ashland Siete Banko

1800 So. Ashland Avė

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki Ik
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3113 S. Halsted St.

Chicago. III,
Tel. Victory 1115

MADOS

S. D. LACHAVO

Lietuves Akušerės

Telefonas Yards 1138

CHICAGO. ILL.

1616 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5208

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, tel. Bįvd.

Stanley P. Mažeika
Graborius ir '1

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

IGN. j. ZOLP

3286J

I Vfieros

ENTAS GRIGUTIS Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas
, NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia idedu 15 centu ir prašau at-i 

: dusti man pavyzdi No .................... j
per krutinę ■

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metu kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Tinkanti pavasariui sporto1 
Galima siūdinti iš švie-i 

tamsios materijos parinkus | 
spalvas. Materiolas gali:

3286. 
suknelė, 
sios ir 
tinkamas 
būti šilkinis arba koks kitoks.

Sucirptos mieros 16 ir 18 metų,) 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per! 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš! 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa-' 
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus j 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

savininkams. Jisai 
visus profesionalus 

namą. — taip kaip Vi-

Nedėlioj

lis, su keliais storais ir 
sais. čia buvo keli biznio 
mai, bet seni. Savininkas 
nauju namu iškirs šposą 
niems 
trauks 
naują
limavičius prie 107 gatvės.

103 gatvė duobėta, šiemet 
turėtų pareikalauti miesto gas- 
pa dorių, kad 'pataisytų. Rodos, 
ta gatvė taisyta vienais me
lais su 111 gatve, bet pirmiau 
nusidėvėjo. Gal būt, kad pras

čiau darbas {buvo atlikt

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS :
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K YRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy /t Midivite 

Naujoj vietoj
j 6109 South Albany Avenue

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Phone
Hemlock 9252

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

PETRAS ČEKAUSKAS 
(Chedis)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 23 dieną, 4 vai. iš ryto, 
1930 m., sulaukęs apie 58 me
tus amžiaus. Gimęs Lietuvoj 
Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Barklainių kaime. Amerikoj 
išgyveno 23 m. Paliko didelia
me nuliudime brolį Mikolą, 
krikšto sūnų Bronislovą Masi
liūną ir gimines Amerikoj, o 
Lietuvoj seserį Antaniną. Kū
nas pašarvotas randasi Masal
skio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, vasario 28 d., 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nuly
dėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Čekauskio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

■ jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Brolis, Krikšto Simus 

ir Giminės.

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

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

Tel. BrunsAvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

donis,M.D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel, Kenwood 5167
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------O——

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekei 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel,9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ir Šventadieny, 10-—12 diena

Advokatai

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL. 
Valandos: nuo 8 iki 10 

ir nuo 6 iki 8 vak,

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1311
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

ryte

Phone Office Lafayette 5820 x 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

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

11

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 17fll 
Tel. Randolph 0331-0382

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakareDr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Kesidence Phone Hemlock

Avė
3241 S. Halsted Street

Tel. Victory 0562
Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais
vakaro.
7691Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL. 

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tovver Bldg., Room 309
1608 Milwaukce Avė.

Cor. North Avė.
Miesto ofise pagal sutarti:

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

Phone Cicero 294JUOZAPAS PERMINĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 25 dienų, 6 valandą ry
to, 1930 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Mažeikių 

' apskr., Ylakių parap., Trupi
nių kaime. Amerikoj išgyveno 
23 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Zuzaną, po 

i tėvais Jutkaitė, tris dukteris— 
Zofiją, Prancišką ir Ievą, du 
sunu 
gimines, o Lietuvoj 
seserį Ėufroziniją ir brolį Le
oną. Kūnas pašarvotas randa
si 1807 S. Peoria St.

Laidotuvės įvyks subato.i, 
kovo 1 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų i Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Perminu 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Dukterys, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spinduliai ir t.

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

skyrė su šiuo pasauliu, 
Vasario 24 dieną, 2 valandą po 
pietų, 1930 m., sulaukęs 48 
metų amžiaus, gimęs Alsėdžių 
mieste, Telšių apskr. Išgyveno 
25 metus Amerikoje. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Ju
zefą, Lietuvoje dvi seseris — 
Oną ir Prancišką, gimines ir 
pažįstamus. Kūnas pašarvo
tas randasi 3238 S. Halsted St. 
Padžiaus koplyčioje.

Laidotuves įvyks penktadie
ny, vasario 28 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios j Dievo Ap
veizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Vincento Grigu- 
čio giminūs, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. v

Nubudę liekame, 
Moteris. Seserys ir 
Giminės.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

Vardas ir pavarde)

Visi

m

Adomu ir Povilą ir 
tėvelius,

Laidotuvėse patarnauja 
borius Kadžius, tel. Canal

gra-
6174

(Miestas ir valst.)

KAZIMIERAS ASTRA1K1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

vasario 24 dieną, 11 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Varka
lių kaime, Plungės parapijoj, 
Telšių apskrityje. Paliko di
deliame nuliudime brolį Igna
cą Astiaikį, pusbrolį Antaną 
Vilkas, Lietuvoj moterj Anta
niną, dvi dukteris — Marijo
ną ir Jubą, du brolius — An
taną ir Konstantiną ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
3935 Alder St., Indiana Har- 
bor, Indiana.

l aidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 24 dieną, 9 vai. iš ry
to iš namų į šv. Franciškaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
ne

yisi A. A. Kazimiero Astrai 
kio giminės, draugai ir pažįs

i esat nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti laidotuvėse ir 
ikti jam paskutinį patar

navimo ir atsisveikinimą.
iliude liekame.
Brolis Ignacas, Pusbrolis
Ant inas Vilkas ir 
Giminės.

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
BaUamuotojai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokiir-nkių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

va-

______

DR. A. J. BERTASH
3161 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
-------o-------

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect G659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

John Kuchinskas
t. 
vak. 
dienos

Lietuvis Advokatas

ĮvairusGydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
KALISZ
Avenue
6 iki 8 P. M. 
uždaryta 
sutarti

2221 W. 22ml St.
Arti Leavitt St.

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

DR. W. F.
1145 Milwaukee

Valandos: 12 iki 2 ir 
Se rodos vakare

Nedėlioj pagal

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

St.

6800

2 lubos

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

105

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS^IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: j 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo'
Rez!"6Ml"s.a Albany Avė. Tel. Pros-| Nuo 1G iki 12 dieną. 2 iki 3 no piet,j Lotai off|cc! 
ueet 1930. Ned0.io.ni3 tik paK«l su-! 7 >Vz. Telephte ' Valdono

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS)

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

Phone Midvay 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4« 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas ]

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
: 1900 So. Union Av«% 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Kunigas iš Lietuvos 
kalbės Chicagos žy

dams '

veri

kunigas Julius Maceži’skas (?) 
kuris noris asmer.’šk'i aliduo 
ti labų dienų Chicagoj gyvu 
liautiems žydams, kilusiems
(iardaniij, Veviržčnų 
uos ir kitų to Tauragės apskri
ties rajono miestelių.

sakytų Lietuvos vielą žydus 
susirinkti ši ketvirtadienį, 8 va 
landą vakaro, Lab-or Lyceume, 
ties Ogdęn ir Kedzie avė.

Kunigas Macežiskas kalbė
siąs žydiškai. Jis esąs vienas 
nedaugelio lietuvių kunigų, ku
ris mokąs žydiškai kalbėti.

dienraštis For- 
kad šiuo tarpu

()-

■ g K . |

l Pacific and A-'-.imc Photo)

Phil Scott, Anglijos kumšti
ninkas. kuris rytoj boksuosis su 
Jack Sharkey Miami, Fla.

Policininkai teisiami

Teatruose
OrientaI teatre — pradedant 

vasario 2 dienax bus rodoma 
kalbantis paveikslas “Slightly 
Scarlet”; paveikslas juokingas 
ir romantiškas^ l.ou KoslolT 
duos scenos produkcijų.

Roosevelt
ku rodoma kalbantis paveiks-

teatre — šiuo lai-

Buvęs policijos leitenantas 
John W. Lol'lus ir penki kiti 
asmenys teisiami. Jie kaltina
mi yra tuo, kad turėję ir ga
benę į kitas vietas vogtus au
tomobilius. Kaltinamieji yra 
įtariami -priklausymu automo
bilių vagių gengei, kuri turė
jusi svarbiausias buveines Chi- 
cagoje ir Indianapolise.

zikalis paveikslas; kitokie nu
meriai. .

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Lovc 
Parade”; kitokie numeriai.

Chicago teatre — pradedant 
vasario 28 d. bus rodoma kal
bantis paveikslas “Seven Days’ 
LeaVe”; scenos produkcija 
'MPulblix Amuiversary ĮShow”; 
kitokie numeriai.

United Artists teatre — šiuo 
laiku rodoma kalbantis paveik-

Gal tyrinės taksų 
‘fikserius”

Valstybės gynėjas gal 
bylą teismuose prieš 
“fikserius”.
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Educational

Mokyklos
Personai

Asmenų Ieško
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
Furniture & Fixtures

Rakandai-paisai

pirmas paveikslas kur kalban
čią rolę turi Norma Talmage; 
kitokie numeriai.

Čikagos sveikata

Charles D. Duffy, Lokalo 11 
Nacionalės Paštininkų asocia
cijos prezidentas ir Sol. Cohen, 
Bokalo 1-mo Nacionalės paštų 
klerkų federacijos prezidentas 
deda pastangas Įtraukti tas dvi 
organizacijas kovai s n di f tėvi
ja jų šeimose. Šios pastangos 
yra paseka sveikatos komisio- 
nierio, Dr. Kugelio, programo 
kovai su difterija. Vajus pra
sidėjo praėjusį mėnesį, kada 
2,(MM) Illinois Moterų Kliubų 
Federacijos narių pradėjo dar
bą. Kita labai taikli šiose pa
stangose organizacija buvo tai 
American Legion, priskaitanti 
apie 60,(MM) narių vien Cook 
paviete. Dabar gi sveikatos de
partamentas aplaikė žinių, kad 
darban stojo laiškų išnešioto
jai ir pašto klerkai, viso apie 
8,000 vyrų, visi kurių pasirū
pino, idant jie butų Įskiepyti, 
arba skiepija juos.

/‘Nepaliaujamas stovėjimas 
sargyboje yra kaina, kurią ten
ka mokėti už visuomenes svei
katą. Chicagos Sveikatos De
partamentas, nepasitenkina pa
prasta agitacija apsaugoti kū
dikius nuo difterijos toksinu- 
antitoksinu. ŠĮ mėnesį jis kvie
čia liuosnorius ir įvairias svar
besnes organizacijas talkon, 
kad išvyti tą žudančią kūdi
kius ligą iš miesto”, sako Dr. 
Kegel.

Kongresmano Kunzo 
teismas

Nagrinėjama byla lenko kon- 
gresmano Kunzo. Jisai kaltina
ma tuo, kad paėmęs kyšį $400 
ir pažadėjęs kitam lenkui, Ro
manui Trochowskiui, gauti po
licininko džiabų. Prieš Kunzą 
vakar liudijo Romano brolis, 
Walter Trochowski. Kartu su 
kongresmanu yra kaltinamas 
ir jo sūnūs, Stanley H. Kunz,

iškels 
taksų 

Gandai eina, kad 
susekta daug netikslumų ases-
mentų skaitlinėse.

Mirė žymus muzikantas

Mirė, dėl širdies ligos, Je- 
rome Levy, 60 metų. Jis buvo 
Palmcr House keturių orkes-

Čikagos simfonijos orkestrui 
vadovavo Theodore Thomas, 
Levy buvo toj orkestroj violin- 
čėlės solistas.

Gengsterių kantinės
* ligoninėje

Frank MčKrlane, įbutlegeris 
ir gengsteris, buvo Germart 
Deaconess ligoninėje. Jis svei
ko po pašovimo.

Pirmadienio vakare ji užpuo
lė ligoninėje gengsteriai ir vėl 
pašovė, trimis kulkomis. Poli
cija mano, kad McErlaną už
puolę butlegeriai, veikiausia iš 
Detroito, kurie mėginę iškolck- 
tuoti $10,000 už buzę. McEr- 
lane 
bet 
du.

gulėjo ligoninėje nė savo, 
prasimanytu Millerio var-

Mirė ir policininkas 
piktadaris

ir

Joseph Fallon mirtinai pašo
vė policininkų John J. Ryan, 
kuris ieškojo Fallono pastaro
jo bute. Bet ir Fallonų ištiko 
toks pat likimas. Policininko 
pašautas, Fallon mirė. Polici
ja užtiko Fallonų, kai šis taksi- 
kebu pabėgo iš savo buto, tro
besy 2419 Harrison st.

Šį kartą nepavyko

\Villiam Thomas, 2029 West 
67 st., užėjo pavalgyti į Lukas 
valgyklų, prie 47-tos gatvės ir 
Ashland avė. Veiterka įspėjo 
valgi tįsį restoracijoj policinin
kų, kad William čia buvęs pra
ėjusią savaitę ir suėdęs dide
li steika, išėjo nemokėjęs už
ji-

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Policininkas nusitarė temy
li. štai \Villiam pavalgė, pri
ėjo prie registerio mokėti — 
ir pradėjo kosyti. Pasirodė pu
tos virstančios iš gerkles. Bet 
policininko jos neapgavo,
licininkas surado, kad tai mui
lo putos, o VVilliamo kišenėje 
jis rado ir muilo gabalą. Susir
gimas buvo nuduotas, kad iš
sisukti nuo mokėjimo.

Tesėjui Lupę William pri
sipažino, kad jis jau ilgą lai
ką praktikavęs ši triksą, ir vi
suomet gerai pavykdavę. Val
gyklų savininkai paleisdavo jį 
nemokėjusi už valgį. Teisėjas 
Lupo paskyrė pasėdėti Brid- 
woly kol atidirbs $25 baudos.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

PAUL NORKUS
(MOVER)

1706 W. 47th St., Chicago, III. 
Važiuoja šią savaitę du syk 
Springfieldą, 111., gal kas norėtų

i
. ............. _ va

žiuoti i North’us — galėtų atvažiuo
damas atvežti už mažą atlyginimą. 
Tegul palieka savo adresą pas Lie
tuvių kunigą Springfielde.

Visų Chicagos lietuvių socialistų 
bendras susirinkimas įvyks subato 
Kovo-March l d., UniversaI Kliube, 
814 W. 33rd St. Pradžioj bus apta
riami svarbesni reikalai ir vėliau 
seks draugiški užkandžiai. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečia L.S.S.Ch.C. kp.

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORI
JOS B-VĖS. A KCI JONI ERIŲ DO

ME!.
šiuorryi pranešu gerbiamiems Chi- 

£agus i lietuviu Auditorijos B-vės na
riam.., kad metinis šitos Bendrovės 
sus rinkimas įvyks penktadieni, vasa
rio (February) 28d., 1930 m. Audi
torijos Svetainėj Nuni. 2, 3133 So. 
Halsted St. Prasidės lygiai 7:30 vai. 
vak. Ateidami j susirinkimą, malonė
kite atsinešti gautus pakvietimo laiš
kelius ir savo šėrus, be kurių nei vie
nas nebus įleidžiamas j susirinkimą. 
Širdingai kviečia visus atsilankytų 
JOHN P. EWALD, Sekretorius.

“Birutės” choro praktika įvyksta 
ketvergo vakare, lygiai 8-tą valandą 
vakare, Gage Parko salėj. Visi cho
ro dalyviai dalyvaukite, taipgi ir 
nauji nariai yra kviečiami prisira
šyti prie “Birutės” choro.

— Valdyba.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografiios, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame- 
>il<oM Lietuviu Mokvklois iau tuks- 
tančiai lietuvių išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šąkose ansišvietę.

Amerikos Lietuvių
'Mokykla

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

CHICAGO. TIL.

Financial
Finansai* Paskolos

ii

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

2418 W. Marųųette Road 
arti Westem Avė. 

Tel. Grovehill 1038

Simano Daukanto Skol. ir Bud.
Dr-ja

(Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečioNorth Sides Bijūnėlio dr-jelės ex- 
tra repeticijos įvyks seredoj, vasario 
26 d., Humboldt parko svetainėj, 7 
vai. vakare. r- Valdyba.

Specialistas gydyme chrontflkų ir aauin 11 rų. Jei kiti negalėjo jumis lėgydytl. atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas itegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą Ilgą ir jei aft apsi- 
Imsiu Juk /gydyti, sveikata jums sugryA. Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusi) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino ilegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvtn n t nn olėtu.

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

Ben. J. Kazanauskas, rast.
Roosevelt 8887

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2'6 nuošimčio Ir lengvais išmo- 

i

PO

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

Telephone Armitage 1199 
■ —■  ......... -i-

Paskolos suteikiamą 
j vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

4 *

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

kėjimais. 
valandas.

2231

20 st.

P<

24

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj
Vasario 25 ir 26

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Embarrassing 
Moments”

Kiekvienas turime nesmagių 
valandų, bet pamatykit šį 
veikalą — apie nesmagiausią 

valandą.
' Dalyvaujant

. REGINALD DENNY
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“The Real McCoy” 

Kalbančios tinioa.

CLASSIFIED ADS.
■■ ...... — i

Business Service
Biznio Patarnavimas

------- O-------
PATENTAI, copyrights — Išradimai 

soklos rųšies.
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausį darbą mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

PAIEŠKAU JUOZO GERULIO.
prieš apie 5 metus jis pasišalino iš 
namų 3622 So. Parnell Avė., 
cago, 111., nuo to laiko mes 
negirdėjome, kur jis randasi.

Labai prašome atsiliepti 
žinantys apie ii praneškite, 
tamstoms apsimokės.

SŪNŪS. ALEKSANDRA 
MOTINA,

3622 So. Parnell Avė., 
Chicago, III.

Chi- 
nieko

arba 
už

IR

ką

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ- DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vieną maža, bet labai gražią farmą 
ant ežero kranto turiu pardavimui 
už $800 yra 40 akrų su mažu budin- 
ku. Kitą farmą turiu pardavimui 
120 akrų, geri 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. Dar,gi turiu parda
vimui didęj.į dvarą 32P akrų žemes, 
gerais padargais, gvvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000. 
Pirkimo ūkių, mainymui arba kito
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i mane. pereitas ir teisingas patarnavhvas visiems.

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

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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 Avė.

Miscellaneous
Įvairus

i)

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavicius
504 W. 38rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

Radios
IRVARTOTI FONOGRAFAI 

RADIOS 
$5 ir augi.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

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

Tel. Cicero 1329

Partners VVnnted 
Pusininku Reikia

IEŠKAU partnerio i bučernę. Biz
nis cash, pelningas. Pusę įmokėti 
arba priimsiu automobilį. 6002 So. 
Racine Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGI darbininkai ant 
ūkės $35 ir daugiau į mėnesį ir už
laikymas. Mike Janušaitis, R. 6. 
Box 27, La Porte, Indiana.

REIKIA “all around” operatorių, 
patyrusių ant vyrų kautų. Modern 
Clothing, 57 W. 34 St.

SALESMANŲ reikia pardavinėti 
Radios. Gera ateitis užtikrinta su- 
gabiam žmogui. Central District 
Furniture Co., 3621 S. Halsted St.

REIKALINGA darbininkė į rui- 
ming house, geras mokestis, valgis 
ir kambarys ant vietos. 4449 So. 
Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
2 metų vaiką. Valgis, guolis ir 
primokėsiu. 2517 W. 69th St.

REIKALINGA moteris dirbti na
muose, gera alga, valgis ir kamba
rys ant vietos, 3622 So. Parnell Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA BRIGHTON 

PARKE
4, 5 ir G kambarių flatai. Garu 

šildomi ar šildomi pečiais. $20 į 
mėnesį ir augščiau.

B. R. PIETKIEWICZ & CO.
2608 W. 47th. St.,

Tel. Lafayette 1083

ANT RENDOS

4 kamb. 4411 VVallace $12.00
4 kamb. 3841 W. 66 St. $25.00
6 kamb. 6438 Blackstone $70.00

J. SINKUS & CO.,
6959 So. Halsted St. 

Normai 4400

-------0-------
PARDAVIMUI arba rendai 9 

kambarių rezidencija su gražiu so
du ir L0 akerių žemės, netoli Chi
cagos, prie gerų kelių. Tinkama dėl 
roadhouse biznio arba vištų augi
nimui.

A. BUTCHAS,
216 Woodside Rd., 

Riverside, III.

Business Cliances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

------- O-------
GERA proga lietuviui įsigyti gry

nai lietuvišką gerą biznį. Nemažiau 
trečią dalį biznio kainos reikia su
mokėti “Cash”, už likusią dalį priims 
išmokėtus lotus, mažą namą arba li- 
cusią sumą savininkas paliks leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. Su
mokant visus pinigus už biznį sykiu 
— savininkas duos pirkėjui didelę 
nuolaidą ant perkamo biznio. Parda
vimo priežastis — nesveikata. Del 
platesnių informacijų kreipkitės į 
“Naujienas”, klauskite Mr.V.Mišeiką

i
-------o-------

PARSIDUODA gerai įrengta bu- 
čemė. Labai pigiai, greitam par
davimui. Tel. Roosevelt 4738.

o-------
BIZNIERIAI štai jūsų aukso pro

ga laukia. Parsiduoda greitai room- 
ing house. Savininkas išlaikęs per 
3 metus priverstas yra parduoti iš 
priežasties ligos. 4449 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, lietuvių, lenkų ir vokiečių ap
gyventa apielinkė. Priežastis par
davimo — noriu eiti į savo namą, 
turis randasi Willow Springs ant 
Archer Avė. Manau atidaryti val
gyklą, arba kas norėtų gali ir ren- 
duoti namą Willow Springs. Agen
tai nešaukite, Lafayette 7219.

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų.

Visos jos
Arba pabudavosime ant jūsų 
kokią norėsite bungalow ar 
narna, už mažą imokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kervvood St.. 
Palatine. III.

Mažas jmokejimas. 
randasi arti CMcagos. 

loto 
flatų

610 AKRŲ Illinois valst., tinkami 
dėl pieninio ūkio, ar poniško dvaro; 
randasi 50 mylių nuo Chicagos; 
2/3 farmos augšta lygi žemė, ge
rai nusausinta; likusioji farmos da
lis derlinga žemesnė žemė; didelis 
mūrinis moderniškas namas, maudy
nė, elektros šviesa; kelios farmos 
triobos; didelis upelis ir 3 natūraliai 
šaltiniai; geras žvyro šlaitas; 90 
akrų miškas; % mylios nuo C. & 
N. W. geležinkelio stoties, prie ce
mentinio kelio.

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

Tel. Central 5013

----- o-----
PARSIDUODA FARMA

40 akrų, Indiana valstijoj dėl se
natvės, 6 kambarių namas, visi bu- 
dinkai gerame stovyj, 5 akrų miš
kas, gyvuliai, vištos ir kas reikia. 
Mokyklos arti. Informacijų klausk 
Mrs. Miller, 2134 So. Crawford Avė., 
Tel. Lawndale 6969.

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

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

ir augš?
Grindų Lempos .............
Coxwell Kėdės ...............
Cedar Chests ...............
Pusryčių Setai ...........
Dinette Setai ...... ........
Pavieni Dreseriai ..........
Pavieni Vanity ...........
Day Lovos ..................
Pavienės I/ivos .............
Skrynios .........................
Ice Box’iai .....................
Garbačių Degintojai .....
Hot Blast Pečiai ..........
Kieitų Anglių Pečiai .... 
Verdamieji Pečiai .........
Elektrikinės Skalbimo

Mašinos...................
Groįikliai Pianai ...........
Upright Pianai...............
Victrolos ..................... .
(150 Naujų Sparton Radijų)

rakan-

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

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

. $8.00 
$10.00 
$20.00 

.. $3.00 
. $5.00 
. $6.00 
.. $8.00 
. $7.00 
$10.00 
$15.00

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

NAUJI RAKANDAI

i

GROSERNfi, delicatessen ir sal
dainių sankrova pardavimui, 
biznis. 
Pigiai, 
užpakaly; pigi ronda. 
Westem Avė.

Geras 
Turiu parduoti tuojaus. 
3 kambariai pagyvenimui 

3956 South

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui_____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

----- O-----
4 FLATŲ namas, parduosiu 

arba mainysiu ant automobilio, 
loto ar ant didesnio namo. Kai
na $$7500:00.

Tel. Normai 4896

BIZNIAVAS namas su trims fla- 
tais parduosiu, pigiai iš priežasties 
nesutikimo šeimynoj. Atsišaukite 
pas Mrs. Grigaitis, 4617 So. Paulina 
St., 3rd fl. front.
’ IŠMAINAU SAVO murini flatų 

po 6 kambarius namą, ant farmos. 
Farma turi būt nedidelė, prie kelio. 
Turi būt tikrai farma, kuri nėra 
tuščia.

Taipgi turiu 3 . flatų medini namą 
ant maino. Agentai lai neatsišau
kia. Andriejus Poška, 1237 North 
Leavitt St.

6 kambariu, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKU ATIDAI

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

E. Ė. BJORK, 136 Merrill Avė., 
____ Park Ridge, telefonas 690____
1) BRIGHTON Parko bargenas, 

ant 39th PI. netoli Archer, 7 kamb. 
rezidencija, pečiais šildoma, kaina 
$3,700, morgičių $3,000, lotas 33x125 
— pigiai.

2) ANT TRIPP ST. netoli 60th 
St., 6 kamb. namas, 4 apačioj, 2 
viršuj, lotas 60x125, kaina $4,500.

3) ANT 60 West nuo Kedzie, 2 fl. 
5 ir 3 kamb., karštu vandeniu apšil
domas, gatvė ir elė ištaisytos ir iš- 
mokėetos, kaina tik $6,600.

4) Daug kitų bargenų visose mie
sto dalyse.

V. MISZEIKA, i
1739 S. Halsted St.. (Naujienose) 

Tel. Roosevelt 8500

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 Arnotų kandžių neliečiamas acklyčios 
setas $66.00.

7 Arnotų rieAuto valgomojo kambaria se
tas $67.00.

6 Arnotų ąžuolinis Dinette setas $17.60.
5 Arnotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreserls. skrynia, sprlngsai. matra- 
eas — $69.00.

Kaurai 9x12 $23.60.
AtslAaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 West Lake St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

PARDAVIMUI L. C. Smith tynė- 
writeris $25. Oliver 
gony Columbia Victrola $20. 
Normai OHO.

$15; mnhn-
Tel.

$30,000 vertės augštos rųšies 
rakandų bus parduota už kaš
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų turi būti išparduotas, kad 
galėtumėm remodeliuoti visą 
namą, nes patenkinimui didelio 
reikalavimo reikia mums dau
giau vietos musų rakandų bar- 
genų parodai.
150 Sparton Radijų visokio di

dumo.

75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Ųuality 
Standard Quality

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

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

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

150 Kaurų — Axminster, Wil- 
taria Velvet ir Wilton.

100 Grindų Lempų ir Šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

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

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

visų spalvų $40 ir augš. 1
75 gryno ąžuolo Pusryčių Setai 

$18.00 ir augš.
100 Detroit Jewell Gasinių Pe

čių, visų spalvų $35.00 ir 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

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

150

ir

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom.

5920-22 S. State St.
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