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Vatikanui pasiųs 
ta protesto nota

Lietuvos vyriausybe grūmoja santykių nu
traukimu, jei Vatikanas nesubaus ku
nigų ir pats nepaliaus maišęsi Į Lietu
vos vidaus ir užsienių politiką - Prieš 

' kunigus imamos priemonių
KAUNAS, sausio 5. [Chica- 

go Tribųne koresp. Donald 
Day.] — Atsakydama į netie
sioginį Vatikano maišymąsi į 
Lietuvos vidaus ir užsienių po
litiką, bendra prezidento Sme
tonos ir ministerio pirmininko 
Tūbelio diktatūra ėmėsi repre
sijos priemonių prieš klerika
lus, kaltinamus dėl priešvaldiš- 
kos agitacijos.

Kunigas Bankelis [gal Doge
lis?], teologijos profesorius Lie
tuvos l’n i versi tėte, tapo ištrem
tas iš Kauno. Kunigas Krupa
vičius, krikščionių demokratų 
partijos lyderis, padėtas polici
jos priežiūroje; jam užginta 
pasišalinti kur nors iš Garlia
vos, savo parapijos miestelio. 
Kunigui LipnickfuP užginta iš
važiuoti iš Kaišedorio. -

Lietuvos vyriausybes protesto 
į nota Vatikanui

Papos nuncijaus Bartolini 
- darbai, jo bandymas užstoti 

Lietuvos^ klerą, privertė užsie
nių reikalų ministerį' Zaunių 
siųsti papai Pijui notą ir rei
kalauti, kad jis priverstų Lie
tuvos kunigus paliauti kištis į 
vyriausybės politiką.

Tos protesto. notos tekstas 
nebus viešai paskelbtas, tačiau 
Dr. Zaunius sako, kad pertrak- 
tacijos tarp Lietuvos ir Vati
kano jau yra vedamos.

Papos bandymas priversti Lie
tuvą taikon su Lenkija

Tikroji konflikto priežastis, 
sako, esanti ta, kad katalikų 
bažnyčia stengias daryti spau
dimą Lietuvos vyriausybei ir 
priversti ją padaryt taikos su
tartį su Lenkija, su kuria Lie
tuva tebeveda neoficialų karą 
nuo pat to laiko, kai 1920 me
tais lenkai pagrobė Vilnių.

Nors pirmiau patys kunigai 
iš savo sakyklų agitavo prieš 
Lenkiją, dagi pamaldas laiky
davo už Vilniaus atgavimą, ta
čiau, Vatikanui padarius pakei- 

, timų lietuvių vyskupuose [?], 
prasidėjo kitokia (politika, ku
ria konfliktas dėl Vilniaus, kaip 
vienas pavojų Europos taikai, 
norima eliminuoti.

Lietuvos-Vatikano santykiai 
gali trukti

Vatikanas yra , energingai 
priešingas esamam glaudžiam 
draugingumui tarp Kauno, Ber
lyno ir Maskvos, tam draugin
gumui, kuris ligšiol niekais pa
vertė visas pastangas sujung
ti bolševikų vakarų kaimynus 
į vieną apsigynimo paktą. Toks 
Vatikano, kaip “taikintojo”, 
maišymąsis į dalykus privertė 
Kauno vyriausybės sferas pa
grūmoti nutraukimu diplomati
nių santykių su pąpa.
Ginče dėl Vilniaus papa palai

ko Lenkiją
Vatikanas jau yra Ipasisa- 

kęs, katrą šalį jis palaiko Lie
tuvos-Lenkijos ginče,, pripažin
damas Vilnių su lenkų vysku
pija Lenkijai. Tuo jis padarė 
Lietuvą palankesnę Berlyno ir 
Maskvos diplomatijoms, kurios 
be paliovos stengsis, kad Bal
tijos valstybės tarp savęs nesu
siartintų. Tiek Latvija, tiek 
Estija atsisakė pripažinti Lie
tuvos pretenzijas Vilniui.
Katalikų bažnyčia Lietuvoj

,ri 'didžiausfų privilegijų
Katalikų bažnyčia naudojas 

didesnėmis privilegijomis Lie
tuvoje, negu bet kuriame kita
me Europos krašte. Kai kas 
dagi sako, kad jos įtaka buvęs 
ir Augustinas Voldemaras nu
verstas. Voldemaras buvo prie
šingas įsteigimui santykių su 
Lenkija, ligi Vilnius nebus grą
žintas Lietuvai. Tos pat poli
tikos laikėsi ir sekusi po jo 
diktatūra.

tll-

Penki žmones . žuvo 
norvegų laivui pa

skendus
KOLOMBO, Ceilonas, sausio 

5, — Juroj, netoli nuo Kolom
bo, paskendo norvegų motori
nis laivas Tricolor, kuriame 
prieš tai įvyko sprogimas. Kiek 
žinoma, vienas pasažierius ir 
keturi laivo įgulos žmonės žu
vo.

Laivas Tricolor, daugiau 
kaip 6,100 tonų, buvo gruod
žio 6 dieną išplaukęs iš Ham
burgo į Jokohamą.
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[Atlantic and Pacific Photo] 

Kanados lakūnai, Emil Kading (kairėj) ir Robert Martin, iš
gelbėti Yukono tyruliuose, jų aeroplanui ten sudužus.

• i, ■ .

Milijonai dolerių nu 
kentėjusiems tarme 

riams padėti .
VVASHINGTONAS, sausio 5. 

— Kongresas, po švenčių šian
die vėl susirinkęs, nutarė skir
ti kreditų dėl sausros nuken- 
tėjusiems farmeriams 'pagelbė
ti, bet senatas ir atstovų bu
tas dar nesusitaikė dėl skiria
mų sumų.

Atstovų butas nutarė paskir
ai 45 milijonus dolerių, tuo' 
tarpu senatas prie 
to skiriamos sumos 
15 milijonų.

Skirtumas turės
butų konferencijos išlygintas.

atstovų bu- 
pridėjo dar

būt abiejų

Garlaivis užgavo ir pa
skandino laivų; žmo

nės išgelbėti
NEW YORKAS, sausio 5.— 

Savannah garlaivis City of 
Montgomery. New Yorko uoste 
užgavo ir paskandino valdžios 
darbinį laivą Raritan. 
penkiasdešimt astuoni 
žmonės buvo išgelbėti.

Visi jo 
įgalios

26,355 biznio įstaigos 
bankrotavo 1930 m.

ORĄč
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pr& 
našauja:

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; stip
roki žiemių krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo' 
tarp 38° ir 34° F.
’ šiandie saulė teka 7:18, leL 
džiasi 4:33. Mėntfo teka 7:12. 
vakaro.

Amy sukulė savo aero 
planą Lenkijoje

VARŠUVA, sausio 5. — Miss 
Amy Johnson, jauna britų la
kūnė, kelionėj iš Berlyno į Var
šuvą sukulė savo aeroplaną, dėl 
tiršto ruko bandydama nusi
leisti žemėn netoli nuo Kras- 
nosielko, Lenkijoje. Pati lakū
nė išliko sveika.

Sutaisius lėktuvą, ji ketina 
tęsti toliau savo 
Maskvą,. Sibirą, 
Peipingą, Kinuose.

NEW YORKAS, sausio 5.— 
Apskaičiuojama, kad 1930 me
tais Jungtinėse Valstybėse ban- 
krbtavo viso. 26,355 biznio į- 
štaigos, kurių įsiskolinimai sie
kė bendrai $668,283,842. Į tą 
bankrotąvusių įstaigų skaičių 
bankai neįskaityti.

Parduota Lietuvos miš 
ko už 774,052 litų .

• Gruod. 10 die*

kelionę per 
Mongoliją į

■■s

Ir Lietuvoje atsirado 
' “šventoji”

Ji matanti angelus ir kitas dva
siau. Jos lova esanti pilna 
angelų. Angelai ją atnešą iš 
kapinių į namus. Ji daranti 
ir “eudus”: nubaudžianti iš 
jos pasijuokiančius, sukelian
ti audrą, jos įsakomi griežia 
vargonai...

(Iš klaipėdiškio (“Lietuvos Ke
leivio” 294 nr. — žodis žodin.) 
LIETUVIŠKA ZTERESĖ NEU- 
MANN BERSTININKUOSE?

'• ...

Senatas nori žinių 
apie jūreivių laiky

mą Nikaraguoje
VVASHINGTONAS, sausio 5. 

— Senatas šiandie priėmė re
zoliuciją, kuria reikalaujama, 
kad valstybės sekretorius Stim- 
son pristatytu senatui Visus do- į *
kumentus ir komunikatus, ler 
čiančius Jungtinių 
jūreivių išsodinimą 
Nikaraguoj.

Tuo pačiu kartu 
King (Utah,/dem.)
liuciją, kuria reikalaujama, kad 
visi Jungtinių Valstybių jūrei
viai butų tuojau ištraukti iš 
Nikaraguos, kur praeitą savai
tę astuoni jų buvo nikaragie- 
čių sukilėlių nukauti.

Valstybių 
ir laikymą

senatorius 
įnešė rezo-

6 asmenys užsimušė 
dviejoš aeroplanų 

nelaimėse
KANSAS CITY, Mo., sausio 

5. — Vakar dviejose aeropla
nų nelaimėse užsimušė šeši 
žmonės. Viena jų atsitiko ties 
St. Josepli, Mo., kur ''vienam 
monoplanui nukritus žemėn už
simušė j)Dotai Hyatt ir Reimer 
ir jų pasažierius Donald Paync.

Antras aeroplanas užsigavo 
į mušies viršūnę ties Overtonų, 
Tex. Užsimušė pilotas Noever, 
jo padėjėjas Holdomb ir jų pa
sažierius’Clark. '

Smarkus žemės drebėji 
mas Graikijoje; 50 

namų sugriovė

Pas vietinį ūkininką Kr. Au
šrą tarnauja jau tris metus ne- 
kuri iš Lietuvos kilusi 19 metų 
tarnaitė Nastė. Ja ūkininkas 
yra labai patenkintas, kadangi 
ji pasižymėjo savo darbštumu 
ir dorovingumu. Tik šios va
saros bėgy ji staiga apmirusi 
buvo. Nuo to laiko darosi lyg 
kokie stebuklai su ja. Taip, 
kad net tolimos apylinkės gy
ventojai ja susidomėję yra.

Ant pirmo ji visiškai stiprių 
valgių nevartoja, tik iš vaisių 
minta, o stipri1 atrodo. Ji yra 
per vis tikybinio rytmo per
sunkta. Nors ji katalikų tiky
bos yra, bet nepaniekina evan
gelikų giesmių knygų. Be to ji 
sakosi angelus yra regėjusi, 
taipgi ,ir kitas dvasias. Ant ka
pinių nebijosi-nuo 8 vai; vaka
re ligi 1 Vai. nakty melstis. Ir 
norint kapai nearti guli, tačiau 
keletą minučių laike ją angelai 
pargabena namon.

Kartą ėjusi į Kelnorį Kežo 
atnešti, tai su tvirta spyna už
rakintos durys jau iš tolo iš sa
vęs jai, liudininkams matant, 
atsidariusios ir vėl užsivėrusios 
Jos kambaryje ir kiti namiš
kiai girdėję vargonų ir angelų 
trubų balsus, norint vargonėlių 
visai tam kambary nebuvo.

Jos lovos nevalioja keli vy
rai pakelti, tam prieš jaunas 
vaikas valioja. Ji sako, kad to
ji “angelų” pilna esanti.

žmonės, kurie Jos akyvaiz- 
doje iš jos tyčiojas ir netiki į 
tikybą, tampa jos angelų nu
bausti. Taip kad kyla toj vie
toj ir tame momente smarki 
audra, vėtra su išgąstinga per
kūnija, taip kad net stiprus 
vyrai žemės priblokšti tampa.

Dar percitoj nedėlioj, suba- 
tos vakare, tyčiojos vienas kal
vio pagalbininkas iš Kreivėnų 
ir tuoj antrapus lango iš lau
ko pusės jam rodėsi nematoma 
ranka, .tai kad šisai nuo išgąs
čio perimtas skaudžią ranką į- 
gavo ir sekantį šventadienį į 
bažnyčią skubinosi šv. večerę 
priimti.

Šiaip ji ją aplankančius grau
dena tikybiškais būti. Po Kalė
dų, sako ji, kad taps nuo ange
lo vesta netikinčius graudenti. 
Toliau ji sako, kad visam, pą- 
sajiiliiii trys tokios, v kaip ji, 
esančios. Daugel jos asmeny
bėj mato Dievę apsireiškimą ir 
sako, kad tai pahąši kaip savo 
laiku Vokietijoj pagarsėjusi 
Maria Teresia iš Bayrų esanti. 
Kiti vėl mano, kad ji ysterijos 
bei nervų liga serga.

KAUNAS.
ną miškų departamente par
duota iš varžytynių stačio mjši 
ko daugiau kaip §0,000 kiet- 
metrių už 774,052 litus. Kitos 
varžytynės bus gruodžio 18 
dieną. /

ATĖNAI, Graikija, sausio ,5. 
— Vakar Graikija, ypačiai se
nojo Korinto sritis, buvo stip
rių žemės drebėjimų supurty
tą. Korinto apielinkėje sugriu
vo apie penkiasdešimt namų, 
pačiame Korinte keturiasdešimt 
namų buvo gadinti, žmonių 
betgi, kiek žinoma, niekas ne
nukentėjo. v
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tu kunigus
Dviejų tekstilės streik 

laužiu namai sudegė
DANVILLE, Va., sausio 5. 

— Gaisras sunaikino čia dve
jus namus; kuriuose gyveno 
streiklaužiai, dirbantieji River- 
side ii; Dan Rivcr tekstilės fa
brikuose.

Vyriausybė tuojau pradėjo 
tyrinėjimą, norėdama surasti, 
ar gaisrai nekilo iš padegimo.

Tekstilės įmonių darbininkų 
streikas tęsiasi čia jau arti ke
turių mėnesių.

Amerikos prekybos 
laivo įgulos maištas 

Odesos uoste 
i *

ISTANBULAS, Turkija, sau
sio 5. — Į Istanbulą atplaukė, 
iš Odesos, sovietų Rusijos uo
sto Juodojoj Juroj, Amerikos 
krovinių garlaivis Hopatcong 

tik laivo oficierais 
kapitonu, be įgulos

"j
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Darbo Pasaulyje
22,000 darbininkų grįžta 

tomobiliu fabrikus *•
j au-

DETROIT, Mich., sausio 5. 
— Į automobilių fabrikus De
troito rajone šiandie grįžta 
dirbti 22,000 darbininkų.

Į Ford Motor kompanijos 
Rouge įmonę priimamą atgal 
6,500 darbininkų*; į East Wind- 
sor įmonę — 5,000; į Cadillac 
Motor kompanijos įmonę — 
6,000 ir į B niek Motor kompa
nijos įmonę Flinte — 4,500.
Angliakasiai reikalauja šešių 

valandų darbo dienos
HAiRRISBURG, III., sąųsio 5. 

L- Laikytas čia vakar masinis 
Franklino, Williamsono ir Sa
lino kaunčių angliakasių mitin
gas kaip vienu balsu prizmė 
rezoliuciją reikalauti, kad kon
gresas ir Illinois legislatura pri
imtų įstatymus, kuriais kasyk
lų darbininkų darbas butų ap
ribotas šešiomis valandomis 'die
noj.

11 žmonių žuvo per 
audrą Filipinuose
MANILA, Filipinai, sausio 5.

— Praeitą šeštadienį Filipinų 
salose ir juroj siautė baisi au
dra, padariusi daug žalos. ,

Per audrą paskendo keturi 
nedideli pakraščių laivai. Kiek 
yra žinoma, vienuolika asmenų 
žuvo.

Jau buvo ra-

kad Odesos uoste

su vienais 
ir sužeistu 
žmonių.

Pasirodė,
laivo įgula pakėlė maištą, pašo
vė kapitoną ir, apleidus lai
vą, pasiliko Odesoj.

Socialistas išrinktas 
kontrolierium 
. Toronto

TORONTO, Ontario, Kanada, 
sausio 5. — Pirmą kartą To
ronto istorijoje kontrolieriumi 
tapo išrinktas socialistas, James 
Simpson, gavęs didelę daugumą 
balsų. Viso jis surinko 4U,000 
balsų. , >

Komunistų kandidatas, kurį 
jie buvo tyčia pastatę prieš' so
cialistą Simpsoną, gavo vos 
3,000 '■balsų.

a

Lenkijoje užsidarė 
daugybė fabrikų

VARŠUVA, sausio 5. — Ta
riamai dėl to, kad žiemos šven
čių sezonas šiemet buvo labai 
blogas, užsidarė daugybė fabri
kų Vilniuje, Lodzėj, Baltstogėj, 
Krokuvoj ir kituose Lenkijos 
pramonės centruose.

Vilniuje užsidarė keliolika 
fabrikų. Kiti, ypačiai audimo 
fabrikai, paskelbė, kad nuo šio 
laiko bus dirbama tik tris dir- 
nas savaitėje. Del fabrikų už
sidarymo kelios dešimtys dar
bininkų tapo išmesti iš darbo. 
Vienoj tik Lodzėj išmesta iš 
darbo 20,000 darbininkų.
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Nusižudė dėl to, kad' jį 
įtarė voldemarininku
PANEVEŽVIS. — Pradžioje 

gruodžio nusinuodijo įr mirė 
apskr. ligoninėje jaunas ųgnia- 
gesis. Savo raštely parašė, kad 
nuodijosi dėl to, lęad jj įtarė 
esant, voldemarininku.

Svarsto ar guldyti pra
lotą Olšauską j ne ka

lėjimo ligoninę
Ral/nas

šyta, kacL pralotas Olšauskas 
nusiskundžia devynių ligų ka
muojamas ir padavė prašymą 
teisingumo ministeriui, kad lei
stų jam atsigulti į Karo ar mie
sto, ar dr. Zacharino ligoni
nes; dvi ligos net operacijos 
esančios reikalingos. Dabar teis, 
miri. raštu užklaušė Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo gydy
toją dr. Zachariną:

1. Ar kalinys Olšauskas ..tik
rai yra reikalingas operacijų,
2. Ar tos operacijos kaliniui 
Olšauskui negali būti padary
tos Kauno kalėjimo ligoninėj,
3. Jei Olšauskui tų operacijų 
negalima padaryti Katino kalė
jimo ligoninėj, tai ar tų ope
racijų atidėjimas pakenktų ka
linio Olšausko sveikatai. 4. Jei 
tos operacijos būtinai reikalin
gos, tai kuriam laikui kalinys 
turėtų būti paguldytas j Kau
no miesto ar kurią kitą ligo-

. . • t -nmę.
Nuo šiokio ar tokio dr. Za

charino atsakymo į šiuos klau
simus, t priklausys, ar pralotui 
S Olšauskui bus leidžiama gul- 

i į ne kalėjimo ligoninę, ar 
nebus leidžiama.

12 asmenų mirė nuo. 
. nuodingų gėrimų 

Omahoje
OMAHA, Neb., sausio 5. — 

Nuo praeito penktadienio iki 
šios dienos čia mirė dvylika 
asmenų, gėrusių nuodingos but- 
legeriškos degtinės. Policija su
ėmė du butlcgeriu, įtartu dėl 
pardavinėjimo Nuodingų svai
galų.

Skerdyklos plėtimas
ŠIAULIAI. — 'Miesto savival

dybė jau krinti metai kiek 
pajėgdama tobulina savo sker
dyklą ir per tą laiką jau daug, 
padarė. Iš didesnių šios vasaros 
darbų galima paminėti šiuos: 
1) Pastatyta tvartai gyvuliams 
laikyti, (13,400 lit.), 2) nese-. 
nai baigta modemiškai įrengti 
kiaulių skyrių. Iš pieninės nu
pirktas garo katilas šildyti van
deniui kiaulėms plikyti, šiomis 
dienomis katilas bus pastaty
tas ir skyrius pradės veikti. 
Vienas skyriaus vidaus įrengi
mas kaštavo apie 21,000 lit. 
3) Pastatytas svarstyklės gy
vuliams sverti. Svarstyklės kaš 
tavo 3,000 lit.
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa.

Kaunas—Pittsburghe

pel- 
gy- 
ur- 
pa-

nj veikimą ir girdamas sovietL 
ją ir raudonos literatūros drau
gijos pasisekimus Torontu mies
te. Ant galo, “artistas” savo 
pasakojimus pabaigė, kurie pa
sakojimai buvo žemiau kriti
kos ir prasidėjo šokiai, šokiams 
griežė visai menkas orkestro 
sąstatas; muzika neturėjo.jo
kios harmonijos: smuikas, pia
nas, dūda ir bubnas!

Jau laikas Sūnų Dukterų 
draugijai iššluoti iš savo drau
gijos visą raudonos politikos 
šlamštą, nes tas atsilieps labai 
skaudžiai ateityje draugijos au
gime. Geros valios žmonės ne
skaitys sau už garbę būti na
riais raudonu purvu suterštos 
draugijos.—Gynėjas.

V

kiti^“kontita”... G kore&pdn- rle, Amerikoje reagavo į “Nlau 
tui kas lieka : žodžiais tą dalyr jienų” pastabą ‘ ' apie politinį 
ką nufotografuoti, ką čitj. ir Lietuvos užgatvėnių;“mqnĮ!i:’.'į J 
darau, nežiūrint, kad čia į’ tad ■ \ _
kas taip’ reaguotų, kaip neku-:'Bs. As., T6-Xir-3Q. " , ' *

ji. ... ...j.;...»■■ .... ,..J ,»», j, ^'-4-

. t ' •« • t . . n ■ ; Y 1 ' ’l

Sveikatos Dalykai
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Lietuviai ligoniai, jįąs 
kitų tautų gydytojus

Dr. A. M ont vidas 
lietuvius ligonius ne- 
į savo tautos gydyto-

Važiuojant Banksville road 
(keliu) link Bridgville, Pitts- 
burgh’o miesto išmatų pelkėje 
yra apsigyvenę bedarbiai, skai- 

- čiuje 300 žmonių. Vieną popie
tį drauge su Stasiu Bakanu nu
vykome apžiūrėti, ir jei galima 
butų kuom pagelbėti, nutarėme 
kreiptis į lietuviškąją visuome
nę.

Bedarbių apgyventoji vieta 
^vietomis kalnuota, kitur 
kės, duobės. Nelaimingųjų 
venamieji namai— iškasti 
vai, arba lentomis sukaltos
stogės. Landynių gyventojai 
—bedarbiai savo apdarų išvaiz
da daro šiurpų vaizdą, nes visi 

. apskurę ir pusnuogiai. Pažvel
gus į juos darosi liūdna, kad tie 
pasenę ir netekę jėgų darbo 
žmonės, sukrovę kitiems mili
jonus, patys lyg kurmiai įsika
sę žemėse turi pusbadžiu gy
venti.

Kadangi iš bedarbių veidų ir 
apsiėjimo galima buvo spėti 
juos esant ateiviais, pasisten
giau su jais įeiti pasikalbėji
mai!. Iš jų patyriau, jog čia 
esama visokių tautų ir kiekvie
nos tautybės asmens turi atski
rai savo kolonijas; tokių atski
rų kolonijų su tam tikrom ri
bom apskaičiavau penkias; pas
kutinioji kolonija — tai lietu- 

, vių kolonija apgyventa kalno 
paskardy ir pavadinta “Kau- 

Lietuviai savo vargingu 
nesiskiria nuo kitų 
gal • kiek savo šva- 
ir patogesnėmis lin- 
Užklausus kiek lietu-

Iš Buenos Aires
(Musų koresp.)

Vilniaus Seimo paminėjimas

Ištyrus jų padėti su drau- 
Bakanu kreipėmės i ‘lietu- 
visuomenę, kad jie pagel- 

ištiktiems (jei 
lietuviams.

Charakteringas apsireiškimas 
visuomeninio Argentinos lietu
vių gyvenimo įvyko oruodžio 
14 dieną 1930: buvo minėta 25 
metų sukaktuvės Didžiojo Lie
tuvių Seimo Vilniuje.

Minėta, tai minėta, bet kaip 
minėta ir kieno minėta? O čia 
tai ir yra paties kurjozo pas
laptis ! s

Šį istorinį faktą praleido vi
sos organizacijos, o konsulatas 
tuomi nesirūpina, nes jis užim
tas gfelbėj irųjį klebono bizniui 
ir tam panašiu “veikimu”.

Atsirado mažas Seirijų dzū
kelis p. Vladas Matukonis, ku
ris nusamdė vieno gažegų res
torano rūsį ir paskleidė plaka
tus, kad bus jau ne tik tancul- 
kos, kaip kad kitais nedėldie- 
niais, bet’ ir D. V. Seimo minė
jimas. Plakatus jam pagelbėjo 
pagamint jo draugai, kurių jis 
turi daugiau, negu kas many-

Rašo
Liepti 

sikreipti 
jus butų idiotiškas dalykas.
Kad ir visai nepatriotiškas lie
tuvis tuoj norėtų žinoti kodėl 
ne. Lietuviai gydytojai yra 
baigę tokias pat mokyklas ir 

kvotimus, 
gydytojai, 
yra buvę 
negu di- 

Tai darosi

nas .
padėjimu 
bedarbių, 
resnėmis 
dyr.ėmis.
vių čia esama ir kuo jie mai
tinasi, atsalome paaiškėjo, jog 
lietuvių (daugumoj maineriai) 
yra apie 20, maitinasi įie tuo, 
ką suranda miesto išm&tų jar
de.
gn 
vių
Lėtų nelaimes 
ne visiems bed.) 
Atsirado šiam darbui pasišven
tusių poniučių visos Nortsidie- 
ties—p.p. Bakanienė, Domijo- 
naitienė, Pocienė, Sargienė, ku
ries ne tik pačios aukavo, bet 
ir pas kitus biznierius parinko 
maisto ir drapanų.

Gerbiamieji Pittsburgho lie
tuviai, kurie šiandien esate ge
resnėj ^padėtyj, negu tie varg
šai ‘lindynių gyventojai, nepa
mirškite nuvykti pas juos ir 
kuom galima juos pagelbėkite.

—Paul Burgis.

Toronto, Ont
Balius

Gucdžio 31 d. Sūnų Dukterų 
pašai pine draugija surengė sa
vo metinį balių. Buvo pasta
tyta du veikalai; “Karo aukos” 
ir “Knarkia paliepus”. Abu 
veikalai suvaidinta patenkina
mai, artistai savo roles atliko 
labai gerai; tiktai kapitono 
tarnas savo rolėje buvo koks 
tai keistas ir perdaug bailus. 
Kadangi S. D. draugijoje yra ir 
komunistinės;dvasios narių, tai 
jie padarė nėva surprizą, pa
statydami scenoje du komunis
tinės agitacijos pasakojimus. 
Pirmame pasakojime “artistas” 
be jokios logikos išreiškė labai 
daug visokių purvinų 
kurios galėjo patiktai 
munistams ir publika 
.švilpusi tą “artistą”,

minčių, 
ko-vien 

butų nu- 
bet

dangi visa publika buvo S. D.
' draugijos nariai, tai negi kri

tikuos patys save, todėl kentė 
ir laukė tos purvinos pabaigos. 
To negana, geros valios publi
kos nelaimei dar tuomi purvinu 
pasakojimu nepasotino visų ko
munistų norų 
du /‘artistai”, 
klausimus, o 
raudono melo
damas visą lietuvių visuomenj

Paskelbtame laike rusis pri
sikimšo publikos. Popierinės 
lietuviškos vėliavukės, tirštai 
apkabinėtos ant kanalizacijos 
ti'iubų, puošė svetainę. Publi
ka šoko, kiti viršuj gere.

Muzika duoda signalą ir Se- 
nor Matukonis, pasilipčjęs ant 
cementinio piedestalo, pradeda 
prakalbą:

—Drauges ir draugai! Prieš 
25 metus, t. y. 1905 metuose, 
Lietuvos žmonės iš visų kaimų 
susirinko Vilniun.
padare 
spaudą.
jo, bet Ipes vistiek padarėme 
Seimą.
noruoja istoriją, o mes ot ir mi
rime musų nepriklausomybės 
atgavimą!

Publika karštai nuplojo; or
kestras užgriežė Lietuvos him
ną, viso publika sustojo, vyrai 
nusiėmė skrybėles ir buvo, taip 
sakant, 
tas. Po himno, c 1 a r o, vėl pa
plojo, o viduryj šokių ir pabai
goj, vėl himną pakartojo.

Na, ir kas čia blogo? Rodos, 
viskas “orait”, bet komentarai 
tuoj pasipylė visose lietuvių 

•grupėse.
—Tai jau didesnės šiderstvos 

ir būt negalėjo.
— Orkestras giežė “valenci- 

ją”, o mums sako, kad tai him
nas.

—Tai lenkai savo mozūrą t 
grieže.

—Publikoj lietuvių kaip ir ne
buvo, tik lenkai ir “kaklai” bu
vo susirinkę.

Estą bien! Taip ir reik mu
sų “vadams”: kaltas ne tas, 
ką rengė, bet tie, kurie tą is
torinį faktai ignoravo.

—Išeina, kad jau 25 metai, 
kaip Lietuva nepriklausoma.

Oiga, amigo: teoretiškai 
25, o praktiškai 13.

—Bet, žiūrėk, Matukonis 
mCty bien pasireklamavo.

Tokių ir panašių, komentarų 
išgirsi 
tuviai

Susirinko, 
revoliuciją ir atgavo 

Ruskiai mus persekio-

Dabar čia visi tyli, ig-

susikuopimo momen-

kaip ir kitų tautų 
Didžiuma lietuvių 
geresni studentai, 
džiuma kitataučių, 
ne tik medicinoj, o ir kitose
mokslo šakose. Tik tas kuris 
varinėja beprasmį kerštą pats 
prieš savo tautą, gali šalintis 
lietuvių gydytojų, advokatų
darbininkų, laikraščių ir vis
ko, kas tautinio. Nesakau,
kad kiekvienas lietuvis gali 
patikti kitam lietuviui ir vi
suomet jį patenkinti. Lietuvis 
lietuvį kartais ir užmuša ir 
apvagia. Bet lietuviams tokių 
šposų iškerta ir kitų tautų 
žmones. Neapkęsti savo tau
tos, kerštauti jos nariams — 
lai jau nepilnapročio žmogaus 
elgęsis.

Iš kitos pusės bent aš nema
tau reikalo agituoti lietuvius, 
kąyT jie visuomet kreiptųsi į 
savo tautos profesionalus ir 
biznierius. Tokia agitacija yra 
pažeminimas. Žmonės prade
da manyti, kad jie teikia ko
kią paramą, kokią auką savo 
tautos profesionalams ir biz
nieriams. Aukų ir paramos 
žmogus reikalauja lik nelai
mėj, o musų profesionalai da 
yra sveiki ir dirbti gali. Jtižios 
paramos jie nereikalauja. 
Amerikonų kalbą netoli visi 
žino, ir jei ne .lietuvių apie- 
linkčse, tai kitur pasidarys 
pragyvenimą. Daugelis lietu
vių gydytojų jau ir dabar 
praktikuoja vien tik tarp ki
tataučių. Jei savo tautos pa
cientų neužteks lietuvių (ap
gyventose kolonijose, nerta 
abejonės, ir visi lietuviai gy
dytojai išsikels kitur. Jeigu 
ligonis gali kreiptis į ne savo 
tautos daktarą, tai kodėl dak
taras 1 negali gauti kitų tautų 
'ligonių? Taip sakant, vienas 
kito pagąsdinti negali. Jei li
goniui nepatinka savo tautos 
kuris gydytojas? suprantama, 
jis privalo kreiptis kitur. Jei
gu aš nenoriu kurio lietuvio 
ligonio, liepiu kreiptis į neg
rą, kinietį, žydą arba kur jam 
patinka. Jeigu į mane ar kitą 
lietuvį gydytoją kreipiasi lie
tuvis tikėdamasi teisingo ir 
gero patarnavirho .ir tuo la
biau, kad jis gali aiškiai, su 
manim ar kitu lietuviu susi-* 
kalbeli, tuomet nė jis, nė aš 
jokios labdarybės vienas ki
tam neteikiame: aš patarnau
ju, jis užmoka. Nė aš, nė kiti 
gydytojai nereikalaujame, kad 
musų ligoniai butų musų nu
sistatymo, eitų arba neitų į 
bažnyčią, butYj arba nebūtų 
bolševikai, socialistai, katali
kai, demokratai, rašytųsi į 
musų kliubus ir draugijas. 
Bet lietuviai ligoniai yra kei
sti: jiems geras tik tokisylie
tu vis gydytojas, kuris yra j'ų 
partijos, jų yieros ir jų orga
nizacijos narys. Kaip greit jie 
užuodžia, kad turi savus įsi
tikiu i liuis ir nepritari viso
kiems idiotiškiems tamsuną 
užsispi rimams, taip greit jie 
ima tave niekinti. ir boiko
tuoti. Nuėję pas svetimtaučius 
•gydytojus jie visai uesiintere- 
suoja jų pažvalgohiis ir pri
vatiniu gyvenimu. Katalikai 
lietuviai kreipiasi į žydus, 
pratęstomis, bedievius; bedie
viai ir radikalai į katalikus, 
klmniečius, fašistus. Viskas 
tvarkoj, bite tik gydytojas ne

/
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lietuvis, bet jei Ii eiti vis, jis <tii-1 
' ri būti mano pįįUjpš ir.. yip-J 
i ros. Ne dėl ko kito, o dėl ši-į 

tos priežasties 'daugelis lietu-1 
vių ligonių kreipiasi į svetini-1 
taučius. Tūli lietuviai gydyto
jai todėl ir taiko, kaip žmo
nės sako, būti < be nugarkau
lio: veidmainiauja, pataikau
ja visokioms pacientėj kvaily
bėms, vietoj pasirodžius sa
vistoviais, inteligentiškais 
žmonėmis. Kuomet visokie 
durniai pradeda gydytoją mo
kinti, į kurią bažnyčią eiti, ko
kiai partijai priklausyti, kaip 
manyti ir jis jiems pataikau
ja, jo vertė pet ir durnių aky
se nupuola, 6 protingieji mato 
jį esant tik pigiu grašiagauda. 
Kas juo gaip; pasitikėti ir svei
katos reikaluose? Jei jis nėra 
sąžiningas sau, kaip jis gali 
būti sąžiningas kitiems?

Atmetus visus, kitus argu*- 
mentns, kode! lietuviai turėtą 
reikale kreiptis ar n^okreiptis 
į savo tautos gydymus, vie
nas dalukas yra po^ityvis — 
tai susikaffiėjimas. ISj ligonio ae^pla,iams. 
pasakojimo ir’rtjmkaiho jo iš-j 
klausinėjamo :galipia y r a *“ 
įspėti daugelį Kgąs ‘kurią-* kib
iais budais negalima butą su
rasti;. Nprs į AmėKį'feš lietuviai i 
jau pramoko^ ^iek-tiėk anglą' 
kalbos, didelė didžmbaa višgr 
negali su gydytoju vtinkamai 
susikalbėti.- Dr. Arfhur By- 
fieid savo rašin^jr/“Gaise His- 
tory Taking” -gŽfcžt'ai 
kia, kadi “.l.it' iš ^vious tiiat 
the examiner (gydytojasi A. 
M.) mušt be ėoiįversant yM'th 
the language ",oįf.' the patiest”.
Toliau jis sako! “If a pliyši

—i Algimąntas.

M f

vienas

būtinas

lietuviams
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t" ’ f Pacific ahd Atlantic Photo 1 
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Pirūiutinio Jungtinių Valstybių 
prėžidento Jurgio Vašingtono 

, 500 
augštumo. Aviatoriai 

kadi tas obeliskas 
labai pavojingas

paminklas Washingtone, 
.pėdų 
.skundžiasi,
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dąžnai„ nusiveda ką ar kitą taip pat augštai 
mokytą žmogų kalbant ame
rikono gydytojo ofise, yra 
kuo pasilinksminti.

žmonės 
draugą arba giminę, neretai 
vaiką; ‘ arba mergaitę perkal- 
jėjimui. Viena, šitie perkal- 
jėtojai ne -visuomet moka ge
rai išversti vieną kalbą kiton, 
antra, ligonis dažnai sartmati- 
jasi viską išpasakoti ir atsa- 
<yti, ypač apie Veneros ir ly
tines ligas.

Kadangi tinkamas sveika
tos ištirimas ir ligos išspėji- 
mas netoli visuomet reikalau
ja nuodugnaus ligonio išklau
sinėjimo ir aiškaus išpasako- 
jimo, ir kadangi ne 
geras gydytojas šito dalyko 
neaplenkia, tad yra 
reikalas Kreiptis tik į tokį gy
dytoją, su kuriuo gali aiškiai 
susikalbėti. Esama ligų,^ku
rios tuoj matosi ir kurias be 
pasikalbėjimo su ligoniu gali
ma ištirti, bet tokių nėra 
daug. Taigi gerai anglų kal
bos nežinantiems 
prisieina kreiptis į savo tautos 
gydytojus ne kad juos parė
mus, o kad sau gerą padarius.

Nors aš mėgstu z juokauti, 
kad Amerikos lietuviai jau 
išmoko angliškai kalbėti, vie
nok klausytis juos kalbant 
yra tikros komedijos. Išimtis 
gerai kalbančių yra, vienok 
ji menka. Net nemažas skait
lius Amerikoj augusių lietu
vių vaikų, kurie augštesnių 
mokslų nėra ėję, labai pras-

cian hn-ngs liis shingle i n a 
.comnutnity where a foreign 
itpiigiie prevails, it is almost 
Siue cyua noū to know that 
tongue.” Jis aiškina, kad tū
lo^ ligoninės ir įstaigos turi 
įparueŠusios įvairiose kalbose 

bet .gydytojui pri- 
naiijiį' klausiinij xpa- 

kla ušt i i r „čia jau bloga. Be to, 
ir ligonis negali j abi tinkamai, 
suprantamai atsakyti. Ne vi
suomet galima gauti reikiama 
vertėją. Pas gydytojus eidami

Perdaug rūgščių da 
i ro liguistumą - at- 

sikratykit jų!

žino> kad net ir amerikonams 
nėra lengva susikalbėti su 
amerikonais gydytojais.

Kada girdi lietuvį saliunČi-

.. Rūgštūs skilvis, nevirškini
mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuoj aus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir-

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiękose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

(Apgarsinimas)

“ Kultutas” žurnalo kaina labai pigi>. Amerikoj 
Užsakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Adresas:

rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
kritikai, rašytojai ir kt.

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su viršum didelio formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ”
viekėjai, mokslo žmonės,

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok jį kam 
Lietuvoj, juo labiau, ..kad 
metams — tik 3 doleriai.

“KULTUBOS” z.,
Šiauliai, Anšros ffilTnuania

nuo

Del platesnių informacijų kreipkitės i
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NAUtfiĖNOŠ Piattrea Depe.
. ;j 739 Halsted. Chfogo, III.
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Naujienos padarė sutartį su atsakomin- 
ga apdraudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokes- 
tysmetams,

■'. . šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo
gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites. >

. ■ » • • , f į *• • . ' s . A ’ T ’ ' - *1 *

2716 —- AJuodo arba -kitokios spalvos (failus atlaso suknele- —
madoj juoda tinka jaujai ■ i* suaugusiai■ motetais Sukirptos

-rtteros 3'6. 38. 4Ov 42, 44 it 46 colių pcr;Wtfoi- 
5 Noririį ar dali/'
giaa virš nurb©tų pavyzd?i^, 
prašome iškirpti“ paduotą blan+- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėįi mierą ir/kiš
kiai parašyti7sūvo vardą, pa
vardę ir adresą; Kiekvieno pą^ 
vyzdžiu kaini- M centĮį. Galį, 
tna prisiųsti ’tiiiiiRus ąrbn pas^

1739 So. Halsted St. 
CHICACO, ILLka-

mu. Laiškus'... t

So. Halsted 'št.. Clrfcifio, W ■.'
visur, kur 
susiein'a:

ir ve išeina jau 
vienas duoda 

kitas išguldinčja 
šviesoje, purviu-

“pro’1’,
tik kėli liė- 
vieni

-4............   ..A....
i. (Vaidas it pavardė)

\ • • •• v-
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Bedarbiu šelpimo Reikalai
■ .................................................................................. ...... I

durims Įtaisyti geresnę-jutry- 
na ir raktą., norėjo draugas pa
sakyti. EI, vyrai, ncslgruskit

—i--- ———
“Mni bruder 
everiting..

“Kodėl taip prastai kalbi lie
—. s
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BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos :v nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Sausio 5, 1930
Gavome maisto nuo musų 

geni draugų:
Malinauskienė, Archer Avė. 

— daug doughnuts ir vištėnos.
Mr. Stockus, 52nd & Morgan 

St. — 1 erate kiaušinių.

nė, Jucienė, Adomauskienė, M. 
Kubilius, Strogis, Mitchell, • Po- 
vilaiticnė, Zuss, Daujotas, Za
visčiutė, Ona žymontienė, Bud
raitienė, Z'abarauskienė, Gildą, 
Petraitis, Stetkicnė, Mankaus
kienė, Steponaitiene.

Duota drabužių :
t

M. Gregdienė (Baby’s shoes); 
Ant. Lingvenas (Overcoat, vest 
and coat) ; Ona Gildą (Dress and 
undenVear); Mank a u s k i e n ė 
(Dress); Petraitienė (3 dresses 
and slip); Ona Žymontienė (2 
aprons); Budraitienė (Dress) ; 
J. Stankus (Coat) ; Zabaraus- 
kienė (Stockings); Jucius 
(Baby’s shoes).

Duota sandvičių:
žiekienė, Jucienė, Adomau- 

skienė, M. Kubilius, Strogis, 
Mitchell, Povilaitienc, Zuss, 
Daujotas, Zavisčiutė, Ona žy- 
montienė, Budraitiene, Zabarau- 
skienė, Gildą, Petraitis, Stet- 
kienė, Mankauskienė, Steponai
tienė, Vaivadas, Sudeikis, Dap
kus, Gerlokas, V. • Petrauskas, 
Neutout, Zikaitis, Bauba, Ple- 
kis, Cirvinskas, Machenis, Bu
lis, Shide, Butkus, Gedville, Ka- 
sutis, Sukantis, Panadaitis, Ra- 
kauskis, Skrabutis, Gendras, 
Ant. Kudirka, Jakubauskis, Au- 

- gustinas, Svipa, Lauraitis, Ces- 
navičia, Danta, Stankus.

Duota maisto:
Stankus, Danta, Shide, Ma

chenis, Neutout, Gerlokas, Vai
vadas, Cirvinskas, P. Milius, 
Dapkus, Puišis, Drelis, žiekie-

> Gavome drabužių:
W. Buchinski, 11853 Michi- 

gan Avė., davė rūbų ir čcve- 
rykų.

Tautveris,—mergaitėms suk- 
nes ir skrybėles.

PETBAS BALSYS, 3759 §o. 
Halsted St., BŪTINAI ATSI
ŠAUKITE /į Bedarbių šelpimo 
ofisą tuojau. Suradau, Jums ad
resą, kurio prašote.

— J. ž.

Musų Vargai
- _ .

(Vieno veiksmo)

Vieta: Bridgeporto Furoiture 
Kompanijos “beismonte”.

Laikas: nuo 9 iki 11 ryto.
Dekoracija: trys klibanti sta

liukai, kelios kėdės. Pasienis 
nustatytas visokiais “aisbak- 
siais”.

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

Veikianti asmenys:

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

mus

. B. š. K. pirmininkas. Visuo
met šypsantis. Lėtas, ramus, 
rimtas, niekuomet nepyksta. 
Kalba įspūdingai, apgalvotai.

Bedarbis-sandėlio prižiūrėto
jas: Paniurusiai žiuri per virš 
akinių, šiurkštus, be ceremo

THE BR1DGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai
J. PETRAUSKAS, Sav.
3312 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 1162

V. BAGDONAS 
EXPRESSING 

Mes perkraustom pigiai 
3336 S. Halsted St.

Tel. Yards 3408 - 
ir Calumet 3399

nijų.
Investigatorka: Labai rimta, 

visuomet su knyga po pažasčia, 
interesuojantis šelpimo darbu.

Smagi pagelbininkė: Daug 
kalba, vikri; nešykšti dalinant 
porcijas.

Užmiršusi rezignuoti sekre
torė: Atėjusi mažai dirba, bet 
stovi nuošaliai ir žiuri; žiuri 
ir stovi... •

Tiek mažai _____  ,__
vięns kitam per galvas, stokit 
| eilę, matot, negaliu vienas 
apsidirbti.. (Rūbų dalinimas ei
na sparčiai).

(Įeina vikrioji pagelbininkė, 
nešina duonos glėbį ir neraiky- 
tų kilbasų): 0, jus mano sve
teliai, kiek čia jūsų prisirinko! 
Ai bečiu, ne. vienas esate Išal
kę,, sušalę (Komitetas skubiai 
daro užkandžius, išskyrus pir
mininką, kurs rašo). Kaip man 
girila, gaila jų!.. Jau gal nė 
vienos tautos nėra taip nu- 
skriautos, kaip musų žmonės... 
Vyručiai, moterėli, eikit čia 
arčiau, ot taip — valgykit, ger
kit kavų, sušilkit (Visi gardžiai 
valgo). - Skambina telefonas. 
Prieina pirmininkas.

Pirmininkas: Alio! Taip? La
bai gerai, labai gerai! Prašau 
lukterėt momentą (Atsigręžęs 
j publiką): Vyručiai, darbas 
kvepia! (Publikoj bruzdėjimas, 
perstoją valgę, nutyla. Nekurie 
užmiršo net susičiaupti)'. Ar 
randasi čia, kur moka, gerai 
valgius virti? — Taip! (Išeina 
visų priešakiu jaunas, aukštas, 
tvirtas vyras. Užvydo žvilgsniai 
ji lydi). “Ar gerai moki savo, 
darbą? — “Moku virti, kepti, 
taip, kad net pačiam klebonui 
ausys linktų valgant, 
butų .iš ko 
Turiu gerą darbininką. Kiek 
tamsta atlyginsi už jo darbą? 
Ką? Kaip tai? Nieko?? O iš 
kur’jis nusipirks sau šį tą? 
Kuo jis už butą mokėsis?... 
Vis gi nors šiek tiek gal tams
ta mokėtum... Ne? O tamsta 
vadiniesi lietuvis! Reiškia, no
ri naudotis iš kitų nelaimės... 
Nieko iš to nebus! Tamstai 
darbininko ųcturiu. Good bye! 
(Nusiminęs, eidamas prie sta
lo) : “Kaip aš nekenčiu tokių 
žmonių... Nė vieno bedarbio 
neduosiu taip begėdiškai išnau
doti!“

(Publika vėl vąlgo, bruzda, 
kosti. Komitetas.; išdalina kiek
vienam po duonos kepaliuką ir 
šiaip produktų. Per publiką iš
lenda ir atsistoja prieš rašantį 
pirmininką mažas, žvalus, švie
siaplaukis, visas skarmaluose 
paskendęs berniukas, kurį laiką 
stovi nepatėmytas. Prieina už
miršusi rezignuoti sekretorė ir 
švelniai glosto vaiko galvutę):

Ką tu pasakysi, vaikuti? —

aš 
aplenket

(Atydžiai 
iš tikrųjų

Publika

kad tik 
. — “Good. Alio! 
darbininką.

Vericose Gyslos 
Išgydomos

juokiasi pirmininkas, “Gerbia
mosios, sakykit, kiek skirti pi
nigų maistui pirkti? Kasžin 
kad taip dešimtinės ar užtektų ‘

Investigatorka: Aš žinau kur 
skerdyklose pigiai parsiduoda 
maisto. Už dešimt dolerių pil
nai bus visko" praleisti sekma
dieni šeimynoms (Apsirengia 
abidvi su pagelbininkė ir pra
sišalina. Pirmininkas dar pęr- 
sergsti):

“Pirkit ekonomiškai; jei 
kiekvieną dieną leisime po de- 

greit subankrutin- 
» *
Ne- 

visko, 
(Iše.i-

pagelbininkė: 
pripirksime

šimtinę, tai 
sime!”

Smagioj i 
sirupinkit,
dar ir grąžos parnešime 
ni')..

(Pirmininkas sėdasi užrašų 
tvarkyti. Moterys šnekasi tarp 
savęs. Vaikai, kas snaudžia, 
kas rėkia. Vyresnieji tyli. Už
danga pamažu leidžiasi...)

’ Emilija D.

Pasiilgimas myli 
mosios

—-
- Kad mylimą paregėčiau 

Apkabinęs pabučiuočiau, 
Pabučiavęs pamyluočiau

Kaip laimingas tada jausčiau, 
Kada mielą prisiglausčiau. ; 
Kiek tai butų ten ramumo, 
Saldžių žodžių ir linksmumo!

Bet ne taip, turbut, man 
/ [lemta,

Mano ta dalis praklenta: 
Vien tik ašaras man lieti, 
O mielosios neregėti...

Nemanykit, čikagiškės, — 
Ne dėl jūsų čia rašy£a. 
Tik dėl lų jaunų bernelių, 
Kur paliko be mergelių.

Adomas Mažeika.

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214\S. Halsted St.
Tek Victory 2477

ARSKISPETE
Mes parduodam r'skaodus ir radios\ 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
T<1. Yards 5069 ’ ,

Vaikai išbliškę, murzini, žin
dukus Įsikandę. Kiti jsikabinę 
motinoms j andarokus; paaugę 
berniukai ir mergaitės; vyrai, 
moterys; pageltę liguistos iš
vaizdos^ Stori, ploni, silpni, 
tvirto sudėjimo, ištižę, sulinkę, 
paliegę; jauni, viduramžio, se
ni; visai susenę; daug kalbanti; 
tylus. Lėti — likimui pasidavę, 
be atsparos; ramus, ironiški, 
visuomet neužganėdinti; pilki, 
suvargę, suodini: jų vaizdas 
primena, žiemos ašaras “icicle” 
aptrauktas šarma palangėj.

Pašalinimas padidėjusių, negražių 
gyslų kojose be vartojimo peilio yra 
užtikrintas įčirškinto metodu. Aš 
suradau ši metodą virš dvyliką metų 
atgal ir nuo to laiko nuolatos ir sėk
mingai jį vartojau.. Nėra skausmo, 
nereikįa gulėti. , x

Jums bus smagu matyti kaip šios 
negražios gyslos išnyksta, kad. nie- 
kaa daugiau nebesugryšti, palikdamos 
kojas švarias ir švelnias kaip kūdi
kio. Atdaros žaizdos, sutinimai, 
skaudėjimai, ir nuovargis išnyksta 
gyslas išgydžius.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

Ruptura Išgydoma

nemokino...“ /
“Ar turi motiną?“ — “Tu

riu. “ —/‘Tėvą?“ — “S,u boba 
pabėgo,.“ — “Kaip tu žinai?“— 
“Mama sakė“ (Visį juokiasi). 
—“Ar didelis tavo broliukas?“ 
—►“Man ligi pečių“. — “Kodėl 
sykiu neatsivedei?“ — “Kad 
neturi šiušių“ (Smagioji’ pagel
bininkė atnešė iš sandelio porą 
bačiukų): “Bėk, vaikeli, apauk 
broliuką ir ateikite sykiu. Nu
pirksiu aš judum kojinių ir 
šiaip ko truks, bėk, mažyti“ 
(Berniukus vikriai išbėga).

Smagioji j/agelb. (Publikai): 
“Na, vyručiai, vienuolikta va
landa pasibaigė. Gal laikas na
mo.. Palikit moteris su vaikais, 
pas kurias buvo investigaciją 
padaryta, duosime maisto namo 
neštis ant kelių dienų (Vyrai 
nenoromis skirstosi).

Užmirš, rezig. sekretorė (su
renka nuo užkandžių likusią 
duoną): Gal kas iš .tamstų dar 
negavo duonos namo neštis? 
Prašau pasiimti (Atskubina 
moterėlė, tarbelę pas-iglemžusi): 
Gal man, širdelė,, duotum, 
dar nieko negavau, 
mane..

Ųžm. rez. sekret. 
žiuri j moterį): Ar
tamsta nieko fiegavai?

Senuti: Nieko, pupyte, nie
ko! Tik porą ryšelių Įdėjo į 
tarbelę ir tiek.. ;

U. R. sekretorė: Iš tikrųjų 
tamsta negavai duonos?

Senutė: Sakau, kad negavau, 
dar mat aš dėl niekų eisiu me
lą sakyti, dūšią žudyti.

(Užmiršusi rezignuoti sekre
torė vikriai ištraukia iš tarbe- 
lės duonos kepaliuką, kuri mo
teris bando neduoti, ir juok
damosi sako): O kaip tamsta 
tą vadini? Aš pati įdaviau j j 
tamstai, o sakai, kad ffegavai. 
Tai, ot negražu taip netiesą sa
kyti. Jei bus reikalinga, gali ir 
daugiau gauti, bet taip tai 
nereikėtų.. Kaip dabar bus su 
tamstos dušįa.^?

Senutė: z‘Kas čia do griekas ? 
Toks mažutis, susitraukęs pa- 
grindukas..“, lyg susisarmati- 
nus lig ką senutė bando teisin
tis. Kitos tarp savęs šnibždasi.

Pirmininkas " (kreipdamasi * Į 
komitetą): Sakykit, ką mes da
rysim su pasilikusiomis? Kiek 
tomisto pirksime, po kiek duosi
me? (Komitetas* žiuri į publi
ką.. Publika ’ ■> žiuri į komitetą. 
Tuo liuku sugrįžta išbėgęs ber
niukas, vedinas dar kitus tris 
vaikus). . .

Užmirš, rezig. sekret. (links
mai rodydama vaikus smagia
jai pagelbiriinkei): O, aukščiau
siasis! Net keturiese atėjo!
—Tai nieko, bus ir daugiau,

Kaip aš šiandien nelaimingas, 
f Ir ant širdies rūpestingas: 
Gaila prigimtos šalelės, 
Gaila mylimos mergelės.

Kad aš bučiau kaip paukš- 
■ [telis, 

Kuriam ore yr’ takelis, — 
Lėkčiau meilę atgaivinti, 
Mergužėlę pamatyti.

Nors aš panų daugel matęs, 
Bet su jomis nesus’pratęs; 
Man nė kalba jų netinka, 
Nes jų širdis apsirinka. ■

Kiek linksmybių aš turėčiau,

■lllllll

Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI S A V O 

. ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE.
KAINA ŽEMA,—SUSITAIKIN- 

, SIM. MALONĖKITE PAŠAUKTI 

ENGLEWOOD 5 840

M. J. KIRAS * 
RE AL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6894

Veiksmas

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St.
Tel. Canal 1678 ir 1679

Marozas Bake Shop
Mes kepam gardžią duoną ir keksus 

C. L. MAROZAS, Sav.

4330 S. California Avė.

The Vilią Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatotn į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė

Sandelio .prievaizda: Vakar 
kažkas įslinko sandelin, paėmė 
paltą, garbi torių, skalbinių ir 
išmarša.vo kaip ponaitis. Jei 
pamatysiu ir pažinsiu, nuvilk- 
siu kad ir ant gatvės, ir atiduos 
siu kitam. Padarysiu sarmatą 
už negražų darbą.

Vienas iš bedarbių: Reikia 
įtaisyti durims geresnę dupli- 
kaciją.

Kitas bedarbis (nustebęs): 
O kas tai per daiktas ta tavo 
duplikacija? Metai kaip kartu 
gyvenava, pirmą syk girdžiu 
tave taip kalbant.

Pirmas bedarbis (susisarma- 
tinęs): Duplikacija* tai yra, ot.. 
dup.. Ar manai, kad mums ne
galima pasiskaityti iš knygų ir 
laikraščių, kai nieko nedirbam, 
a?

Sandelio prievaizda: Reikia

Tai yra mano reguliaris $35 gy
dymas. Be peilio, be skausmo, be 
išlikimo iš darbo. Šimtai liudijimų 
išgydytų, patenkintų pacientų ran
dasi mano raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. PanedSly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.
...............__________________ Iii i ■ t  ■■■■,—> 
, „..........................Į   _..............................s Į _

IŠMOKIT DEZAININIM4
/L Dezaininimas ir siuvimai 

dresiu moka didele alg*. 
MMy Jus galite iimokti iiojge- 
ĮpjK' rai apsimokančio užsiS- 
Hifln mimo i trumpa laika. Di- 

plomos išduodamos. Ra- 
TyU lykite dėl nemokamos 

knygelis.VA MASTER COLLEGE 
J<*» F. Kasnicka,

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street 
■IIIIIIIIIIIIIIH^

Svarbi Žinia
Dovanos Naujiems 

Depozitoriams
UniversaJ State Banko Direktoriai nutarė duoti dova

nas visiems depozitoriams, kurie naujai atidarys 
taupymo sąskaitas, arba perkels savo pinigus iš ki
tur, padidindami savo sąskaitas. *

Dovanos bus duodamos prasidedant nuo 10 d. šio mė
nesio 1931 m. ir baigiant su 10 d., vasario, 1931 m.

' i

Paskirtos dovanos yra brangios ir reikalingos, būtent: 
.šilkiniai lietsargiai-parasoliai vyrams i? moterims, 
geros rųšies gražus elektrikiniai laikrodžiai, ir geros 
rųšieš cameras — paveikslams nuimti aparatai.

Nepracliskite šios nepaprastos progos įsigyti puikias do
vanas, atsilankydami asmenišką! ir jų vertę patik
rindami.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Streęt

Kampas 33rd Street

NAUJIENŲ ŪOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 

TIK TRUMPAM LAIKUI
NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS SKAITYTOJAMS^NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS SKAITYTOJAMS^kurie 
dabar užsirašys NAUJIENAS sau, savo draugams bei giminėms

Visai Dykai Knygų
Mėtiniems Prenumeratoriams'už ....

Pusei Mėty už

SEKAiMO

No.
24
25

20
28

Grupė I. $2.50 v
KAINA 

J. ViėkoSkos Tikri Juokai .80 
Dr. Karaliaus Barbora U ta
pyk a arba kliofitorlus Ir Jė
zuitai ------------------------------- .75
Marijos Konopnickos Pagal 
Įstatymus — ------------------- .70
Erkmano Satrijono Laikrodi
ninko Atsiminimai — .20

Viso --------------------------- $2.50

Grupė II. $5.00
32 Emile Zola Darbas (Roma

nas) -- ---------------- -— 1.00
A. Nemojewskio Revoliucijos 
žmonės --------------------------- .30
V. G. Karolenkos Makaro Sap
nas —--------------------------- -— .20
"Socializmo Minties Blaivu- 
viimas” ------------------------ 1,00
Dr. A. J. Karaliaus Nuosavy
bės Išsivystymas .........  50
J. Laukio Moteris Ir Jos 
Vieta žmonijoj -------  .20
La Fargue Labdarybė pir
miau ir dabar -------------  .20
T. J. Kučinsko 16 Kristų™ .20
Liepuko Peklos Kančios —.20
J. Viškoškos Gyvybė ------ .20
Aukso Veršis vieno veiksmo 
komedija --------------------- i- .20
Br. Vargšo Gadynės Žaizdos .25 
M. Grigonio Geriaus Vėliaus 
negu niekad komed. ■»------ .25
J. Gurausklo Salaputris 
Komedija 
Viso z -—

33
30

' 40
51
02
05
67
71
73
75
78
70
08

30
30
40

$5.00

Grupė III. $2.50 
KI. JurgeHonlo Mįslių Kny
ga ---------:--------- -------------- 1,
V. Garfiino Karės Laukuose 
(kareivio atsiminimai) .........
A. J-tis Kaip Žmonės su 
Ponais kovojo      . 
Frank Harrlso Pasakojimas 
Apie Jėzų  _____________  .

1.00

.35

No. 
57

70

18
42

48
52
04
00
72

7
8

31

37
40
53
55
60

08
84

KAINA 
J. Alleno Kaip žmogus Mą
sto ------------- .-X------------- -------- 20
Kl. Jurgelionis Gliudi-Liudi .50

Viso S2.S0

Grupė IV. $5.00
D-ro Gralėuno Sveikata__2.50
Dr. A .J. Karaliaus' Pasikal
bėjimas Amerikono su Grlno- . 
rlum ------------------------------------20
S. K.jKVukowskaJa Ohinfja .40 
John M. IVorks Kas yra Taip 
O kas ne Taip ?____ X._____ .75
Šarūnas Gruodžio 17 dienos 
Perversmas _____________ 20c
Karlo Kautsklo —Kas yra 
Socializacija ________ ___ .... .20
W. Sbakespeare’o Mochbeth .70

Viso S5.00

Grupė V. $5.00
A. Janulaičio Airija ____ .25
S. Matulaičio—Dvi kelionl į 
Tolimą Šiaurę___________
Ar OlSevsklo —Pasaka apie 
Kantrią Aleną___________
L. Tolstojaus—Pragaro Art- 
gljimas________ 1_________
Oliver Schrelnerio Sapnai — 
Dr. E. Loeb Kultūra Ir 
Spauda _____ ____________
Dr. A. J. Karaliaus Moraly
bės Išsivystymas_________.50
& Šeštoko —r Kas Išganys 

audi? __ i________ _____
Milukijada 
žmogiški

,30
,15 7
.30

____ „____a,____ >75
— Dzūko Virš- 

_______  Nuopelnai ir Juo
desnis už Pragaro Pavydas .15 
Kl. Jurgelionio Deklamato- 
torius ____________________ .75
J. Kurzemewsklo—Medicinos 
Daktaras______ ___ ;________  .20

NAUJIENOS CHICAGOJE ir 
KITUR METAMS $8.00

$2.50
No.
03

41

54
61
03
80
82

?2 
35
44
70
04 
05

00

07
00

00

KAINA 
Kar-H. Ibseno — Siaurės ____

žygiai ‘ 4 velkam. Tragedija .35

Viso sa.oa

Grupė VI. $2.50
Žemaites Raštai Karės Metu 
Kaina ________ .75
Simukas ir Magdutė Graži 
pasakaitė __________________ .15
Dr. A. J. Karalius Pagavi
masis pas Įvairias Tautas .50 
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šingi “šventam tėvui”, bet politikoje jie papos autori
teto nepripažįsta.

Žinodama šitą žmonių nusistatymą, tautininkų val
džia ir šiaušiasi prieš.papos bandymus padėti diktatū
ros “skriaudžiamiems” krik-demams. Ir juo ji smatkiau 
šoka į ak j Vatikanui bei jo nuncijui, tuo didesnio pri
tarimo ji randa plačiojoje visuomenėje.

Bet kuomet čia mes kalbame apie Lietuvos valdžią, 
tai reikia turėti omenėje ne Smetoną su Tubelįu,. o tik
ruosius dabartinės Lietuvos valdovus: armijos karinin
kus, kurie stovi už valdžios nugaros. Jie yra ta jėga, 
kuri neleido Krupavičiui paversti tautininkų diktatūrą 
savo įnagiu ir kuri dabar skatina tautininkus neapsi
leisti-'Vatikanu. Ir klerikalams dėk to turi būt. ypatingai 
pikta, nes* jie įtraukė armiją į politiką.

TAUTININKŲ KOVA SU KLERIKALIZMU Apžvaigaį

NUSIVYLĘ DIKTATŪROS 
GARBINTOJAI

Del Mussolinio kalbos, kurio
je jisai kaltino Wallstryčio 
krachą dėl ekonominių Italijos 
bėdų, fašistuojanti “Vienybe” 
pastebi:

“Tai kas nauda iš diktatū
ros, jei savo ‘gabumais’ i 
italų negali apsaugoti nuo 
to, kas nutinka už 3,000 my
lių visai kitoje valstybėje.” 
Tikra tiesa, bet kam tuomet 

reikia niekinti diktatūrų prie
šus?

APIE 1905 METUS

Kauno “Socialdemokratas
rašo:

“Minėdami 1905 metų įvy
kius ir patį Vilniaus Seimą, 
mes esame labai tolimi nuo 

- to, kad tų laikų laimėjimus 
dėtume vien Lietuvos Social
demokratų Partijai. 1905 
įlietų revoliuciniai įvykiai 
Lietuvoje, tiek Tryškiai iškė
lę nepriklausomos demokra
tinės Lietuvos reikalavimą, 
tik dėlto galėjo tiek energin
gai išsivystyti, ,kad revoliu
cija virė pačioj Rusijoj. L. 
S. D. Partijos nuopelnas Lie-' 
tuvos liaudžiai buvo tik tas, 
kad musų Partija mokėjo 
suprasti tuomet pribrendu
sius gyvenimo reikalavimus, 
mokėjo juos suformuluoti, 
parode gaųa pasiryžimo iš- 
propaguoti 'dienos' obalsius 
plačiose miniose, mokėjo jas 
organizuoti kovai ir turėjo 
pakankamos drąsos ir suge
bėjimo atsistoti revoliucinės 
kovos priešaky ir visą laiką 
jai vadovauti.”'

CENZŪRA LIETUVOJE

atviriau kalba vai.

tautininkais kovos

Iš Kauno ajėjo žinia apie naują susikirtimą Lietu
vos valdžios su kataliką dvasiškija. Prieš kai kuriuos 
kunigus valdžia ėmė vartoti represijas, padėdama vie
nus po policijos priežiūra, kitus nubausdama ištrėmimu 
iš Kauno. To negana. Valdžia dar iškėlė protestą Vati
kanui prieš nuncijaus Bartolini kišimąsi į Lietuvos vi
daus ir užsienių politiką.

Tame nėra nieko netikėtino. Pastaruoju laiku ki- 
virciai tarp tautininkų ir klerikalų ėjo be paliovos. Jie 
ypač paaštrėjo nuo to laiko, kai valdžia nutarė užginti 
politiškas klerikalų organizacijas mokyklose.

Amerikos korespondentas, kuris pranešė aukščiaus 
paduotą žinią, sako, kad valdžios kova su klerikalizmu 
kilusi iš pro-lenkiško katalikų bažnyčios nusistatymo. 
Pampos Piąus XI diriguojami Lietuvos vyskupai, ęsą 
verčią K&uno diktatorius užmiršti Vilnių ir taikintis 
su Lenkija. Bet, mums atrodo, kad šita korespondento 
interpretacija yra greičiaus valdžios įkvėpta, negu pa
remta bešališkais faktais.

Tiesa, kad Vatikanas guldo galvą už Lenkiją ir Pil
sudskį: neseniai “Naujienose” buvo rašyta apie papos 
suteiktą Lenkijos diktatoriui palaiminimą. Ir tiesa, taip 
pat, kad Lietuvos vyskupai ir kunigai, jei tik galėtų, 
tuo jaus padarytų uniją su Varšuva. Bet kad Lietuvos 
klerikalų partija jau dabar atvirai stotų už atsižadėji
mą Vilniaus ir sąjungą su Lenkija, tai yra netikėtina. 
Klerikalams tenka atsižvelgti į savo pasekėjų minias, 
kuriose jie patys demagogiškais tikslais per metų me
tus skiepijo nacionalizmo dvasią. Juk anąmet, krik
demams valdant Lietuvą, Kauno davatkos net kiauši
niais apdaužė papos atstovo butą, kuomet Vatikanas 
priskyrė Vilnių prie Lenkijos bažnyčios.

Už susitaikinimą su Lenkija 
liaudininkai, negu krikščionys.

Svarbiausioji tos klerikalų su 
priežastis veikiausia yra kitokia.

Tautininkų valdžia yra labai silpna; jeigu ji iki 
šiol šiaip-taip išliko gyva, tai tik dėlto, kad nėra kas ją 
nuverstų. Liaudininkai nenori versti, kadangi jie jau
čiasi persilpni vieni ant savo pečių nešti valdžią. 1926 
metais jie buvo prispirti dėtis į koaliciją su socialde
mokratais (nes to reikalavo žmonės), bet jie gavo “šal
tas kojas” toje koalicijoje (dėl ko ir perversmas galėjo 
įvykti!) ir dabar jie bijotų iš naujo daryti tokį'pat 
eksperimentą. O blokuotis su klerikalais liaudininkai 
negali po to, kai Krupavičius gruodžio “pučo” metu 
cyniškai ištiesė ranką perversmininkams, ir dar labiau 
po visų tų nešvarių bylų, kurios diskreditavo klerika
lus liaudies akyse. Bijodami versti tautininkus, liaudi
ninkai yra susirūpinę, kad ir kas nors kitas to nepada
rytų. To dėka tautininkų valdžia ir laikosi.

Bet klerikalai nestygsta. Jie ne už dyką talkinin
kavo Smetonos partijai, kuomet ši darė “operaciją” de
mokratinei valdžiai. Krikščionys tuomet buvo tikri, kad 
tautininkai turės neilgai trukus užleisti jiems savo vie
tas. Kuomet gi išėjo kitaip ir tautininkai ne tik nenusi
leido jiems, bet juos net ir iš valdžios išspyrė, tai kle
rikalai pradėjo kovoti prieš tautininkų diktatūrą, ^šios 
kovos eigoje ir įvyko tie dalykai, apie kuriuos praneša 
telegrama iš Kauno.

Tai yra dviejų partijų kova dėl galios valstybėje.
Nėra jokios abejonės, kad klerikalų partija yra ne

palyginti galingesnė, negu tautininkų. Bet ji nėra pa
kankamai galinga demokratiniu budu valdyti kraštą. 
1926 metų rinkimai į Seimą parodė, kad “bedieviai” 
yra už juos stipresni. Kadangi pasidalinti grobiu su 
tautininkais jie negalėjo (nes vienų ir antrų apetitai 
yra labai dideli!), tai dabar jiems nieko kito nebelieka, 
kaip šauktis pagelbon Vatikaną. Voldemaras čia jiems 
pramynė kelią, pasirašydamas nelemtąjį konkordatą su 
“apaštališku sostu”.

Bet čia klerikalų nelaimė yra ta, kad Vatikano ki
šimąsi į vidujinius Lietuvos reikalus uz^una tautin 
žmonių jausmą. Ne tik dėlto užgauna, kad Vatikano 

•simpatijos Varšuvai yra visiems žinomos, bet ir dėlto, 
kad Lietuvos žmonės iš viso nenori svetimiems ponams 
tarnauti. Numetę rusų ir vokiečių jungą, atsigynę nuo 
lenkų puolimų, jie šiandie nori būti nepriklausomi savo 
šalyje. Poterių klausime Lietuvos žmonės dar nėra prie-

savo mani- 
be grynai 
reikalavimų 

nuosakiai iš- 
’atin^s *san-

Vietoje vedamojo straipsnio, 
“L. žinių” 287 num. įdėta “Ke
leivinių traukinių tvarkaraštjs”. 
Tai reiškia, kad cenzorius pra
rijo editorialą, ir redakcija tu
rėjo tą vietą, kuo nors užkišti.

“Į 1905 metus Lietuvos 
Socialdemokratų Partija, vie
nintelė tuomet politine parti
ja Lietuvos visuomenėje, 
įžengė, palyginus, gerai pa
siruošusi. 1904 metų pabai
goje ji j,au turėjo paruoštą, 
o 1905 metų pradžioje -iš
spausdino ir plačiai paleido 
po visą Lietuvą 
lestą, kuriame 
darbininkiškų 
buvo pilnai ir 
-Vystyti demoki
tvarkos griaucia^prądedant 
valsčium ir baigiant visa 
Lietuva. Lietuvai buvo rei
kalaujama demokratinės san
tvarkos, demokratines res
publikos pavidale su Steigia
muoju Seimu Vilniuje. Ma
nifesto gale buvo išdėstyta 
kovos taktika už nepriklau
somą demokratinę Lietuvą.

“Tas manifestas buvo par
tijai jau visai pribrėndęs rei- , 
kalas. Pradedant 1901 me
tais ir iki pirmosios rusų 
revoliucijos, L. S. D. P. su 
dideliu atsidėjimu ir pasiry
žimu kure visam krašte, sa
vo partines organizacijas ir, 
prieidama 1905 metus, jau 
turėjo jomis nutiestą beveik 
visą Lietuvą kartu su Vil
niaus gubernija. Organizaci
jų tikslas musų partijai bu
vo ne tik revoliucinio veiki
mo kieti, gerai paruošti 
branduoliai, bet buvo kartu 
politinės ir revoliucinės są
monės židiniai, kurie nuolat 
veikė dar ramų, palyginus,, 
musų kaimą ir ruošė jį nebe
tolimiems žygiams. Ruošė' 
gyvu žodžiu, ruošė šimtais 
tūkstančių atsišaukimų, laik
raščiais, socialistiniai-revoliu- 
cine literatūra, savo: pavyz
džiu.”

Skaitytojų Balsai

Senas Vincas
• J» ' M

Jau pradedant ankstybu pa
vasariu, imta rengti Lietuyos 
miesteliuose, ir bažnytkiemiuo- 
se masiniai mitingai ir de
monstracijos, nepaisant to, kad! 
'kunigai, praloto Antanavičiaus 
vadovaujami, kurstė žmones iš
davinėti socialistus caro >žan
darams. Kai rudenyje kilo Rur 
sijoje visuotinas streikas ir ca»- 
ras buvo priverstas išleisti ma
nifestą, prižadėdamas žmonėms 
laisvę, * tai sdcialdėmokratų7 su- 

!agituotos minios stojo atviron 
kovon prieš carizmu. Tose ap
linkybėse buvo sušauktas Vil
niaus Seimas, kuriame dalyva
vo apie 2,000 delegatų iš visos 
Lietuvos.

Baigdamas, “S.” sako:

(Praeitį prisiminus)

Buvo laikai, kada Senas 
cas dirbo kartu su . socialistais. 
Bet bolševikiškos bakterijos 
sumaišė jam galvelę ir jis da
bar beveik atvirai sako, kad 
'Grigaitį reikėtų nukryžiavoti.

Keistų žmonių pasaulyj yra 
daug, — visų jų nesupaisysi'. 
Nors Senas Vincas dabar pasi
darė ir *gana keistas, tačiau 
gal kai kam bus įdomu apie jo 
praeitį išgirsti. Kalbesiu, kaip 
kai kurie sako, “ąsabiškai”.

Well, well, Vincuk, ar jau 
užmiršai, ką sakydavai, pirma, 
kai dar buvai socialistas? Man 
rodosi, kad yra gyvenime ir 
toki^ dalykų, kurių negalima 
greitai pamiršti. Tačiau jei ta
vo atmintis labai susilpnėjo, 
tai aš truputį pasiknisiu po 
praeitį; Ar kartais, Vincai, ne
prisimeni tuos laikus kada sir
gai Škotijoj ? Tai buvo baisus 
laikai, ar ne? Neturėjai nieko, 
—■ nei pavalgyti, nei kuo kam
barį pašildyti. Na, ir kas tada 
tave sušelpė, ištraukė iš tos 
nelaimės ? -Visokie. Bimbos, Mi- 
zaros ir Pruseikos tau nebuvo 
žinomi. Jie dar gal kiaules te
beganė. Apie kokį nors bolše
vizmą tu, žinoma, negalėjai nei 
sapnuoti. Tuo laiku tu buvai 
socialistas. Tų sakydavai: “So
cialistų aš neužmiršiu, kol ^gy- 
•vas busųr;. jų idėjoms aš vi
suomet ištikimus pasiliksiu.”

Tu tada buvai- labai susijau
dinęs, nes tave šelpė socialistai. 
Jie dėjo savo sunkiai uždirbtus 
penus ir; šilingus, kad tave iš 
nelaimės ištraukti. '»•> Ir . ačiū 
jiems, tu atsiginei nuo bado ir 
šalčio. - . ' *

O štai kitas dalykąs. Ar at
simeni, Vincai, tiios laikus, ka
da mes tave “Kovos” adminis
tratorium rmkorie? i Tada U 
buvai biednas Jakštys. Del vis-

Vin-

[Atlantic and Pdtfitic Photo]

Vienas galingų Indijos kunigaikščių, dalyvaujančių Londono 
konferencijoj, Alwaro Maharadža (kairėj), kuris stoja už ap
ribojimų despotiškos Indų valdovų galios. Dešinėj — lordas 
Decies.

Antradienis, sausio 6, 1931
valdžios Vil- 

turtus, musų 
aštuonis me- 

kankino už

glemžė Lietuvos 
niun sugabentus 
gimnazistus ik> 
tus ' kalėjimuose
Vilniaus Lietuvos miestu vadi
nimą. Begėdis tik gali sakyti, 
kad jam teisingumas rupi.
Antanas K. Rutkauskas, M. D.

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
iuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis ne ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro Šveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

ko pasklaidyk to laiko “Lais
vės” numerius. Tas laikraštis 
tiesiog sąkė, kad tu administra
toriaus vietai tiek tetinki, kaip 
ožys daržininko pareigoms eiti? 
Prisimink tai, — tat juk ne
sunku. O gal tu jau jiems at- 
leidai, nes jie tave savo sal
džiais liežuviais paveikė.

Prisimink, Vincai, ir tuos 
laikus, kaip mes socialistai ta
vo brošiūras platinome ir šiaip 
visokiais budais remėme. Iš 
musų tu gavai desėtkus’ dole
rių, o nuo Maskvos agentų ar 
gavai bent penkioliką centų?

Prisimink ir tą laiką, kada 
rašydavai “Naujienose”, ir kaip 
tave tritino “Kovos” spaustu
vėj ? Kai atvyko Kapsukas, tai 
vis draugas Pruseika, draugas 
Vidikas, draugas Šukys. Ma
nęs, sakydavai, niekas nepažįs
ta, niekas nenori žinoti. Visi 
pamiršo Seną Vincą." Tas bun- 
čius tada iš tavęs niekus darė.

Dabar tu sakai, kad reikia 
Grigaitį nukryžiavoti. Už ką? 
Ar už .tai, kad jis pasiliko išti
kimas socializmui ? Ar už tai, 
kad mes, socialistai, šelpėme 
tave, gelbėjome, kuomet tave 
buvo ištikusi nelaimė? Kada tu 
skendai, tai* socialistai — ir tik 
socialistai — padavė tau ranką. 
Na, ir kaip tu jiems dabar at
simoki? Visokių Bimbų, Pru- 
seikų ir visų jų veidmainių šta
bo primokytas tu savo purvina 
ranka kerti jiems per veidą. 
Taip gali elgtis tik labai nede-i 
kingas sutvėrimas.

v t •
Dabar tu pedliavoji “Vilnies” 

šorus ir renkį-’jai prenumera
torių. Jie. siunčia tave tik.tada, 
kai karvutė užtruksią. Pirma 
su visokiais'maršrutais važinė
ja visokie Pruseikos ir Bimbos. 
'Kai jie nieko nebegali išspaus
ti, tai siunčia tave. Ir tu, žino
mą, pelnai tiek, kaip Zablockis 
ant muilo. ' .

' Priegtam proletariškomis a- 
kimis žiūrint, tu. tik esi “kūli
kas”, nes farmeriauji. Ko gero,, 
visokie komisarai greit pano
rės ir tavo vištas bei y gaidžius- 
“sukolektyvizuoti”. \

Šiam kartui tegul bus gana. 
Jei. reikalas bus, tai aš. ir kiti, 

, kurie pažįsta Seną Vincą dar 
iš škotįjos, galėsime ir plačiau 
pakalbėti. —Frank Ląvinskas.

Ganus Europiskas 

PAIN-EXPELLERIS 
Jung. Valstijose

Mesi
imu nuo Neuri&o, 
Imo, Reumatizmo,

nesą bonką 
ikaro vaizba-

gėlimų užmušėjas, dabar kiek-

Kada lenkų 
angliška 

fanatikai drįs- 
tarpan su savo

ruko nebijo”.

Paimkite blojriausį ii visų senę 
■koturna — Reumatizmą, arba 
NeuraltL *' Neuralgiją, Mėšlungį, 
Gahroe Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, {suėdanti į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių 'tolinu-

Chicago ir kitur, tuose protes
tuose. ir lietuviams dalyvaujant, 
sudarė lenkams negeistinas ap
linkybes net Jungtinių Valstijų 
valdžioje, Wzashingtone. Jau 
Penn’a. senatoriai Davis ir 
Reed, ir Maryland valstijos 
kongresmanas J. Russell Leach, 
ukrainiečių atstovui N. J. Vo- 
loskui prijausdami parūpina ati
di j enci jas net su Prezidentu
Hoover, idant lenkų žmonišku
mo netekusius “prosze panūs”, 
od- morza do morza imperialis
tus, įsigalėjusius smurtininkus, 
net lenkų seimo atstovus kali
namus, kurie Pilsudskio užma
čiomis priešinasi, parodžius jų 
darbų šviesoje...
šovinistams užsidarė 
spauda, tai tie 
ta eiti lietuvių 
propaganda.

“Gerbs akys
Tas lenkas gerb: Jurewicz, be 
abejonės kilęs iš Lietuvos kaip 
ir Pilsudskis, bent jo pavardė 
tai liudija, gana daug žino apie 
lietuvių srovines rietenas, na, it 
pasirinko, social-demokratų, ir 
vienkart kultųringiausį, įtek- 
mingiausį lietuvių dienraštį, 
musų tautinių jėgų suskaldys 
mui. Kad gerb. Jurewicz tiktai 
“Zgodoje” tilpusių Lietuvos su 
Lenkija draugingai veikiančias 
paveikslu buvo paskatintas sa
vo raštą į “Naujienas” rašyti, 
galima labai abejoti. Gali būti 
kad tasai lenkas dar Jan Pa- 
dereWskiui, propagandos reika
lams daugelį milijonų delėrių 
surinkusiam,-jau; buvo tos len
kų propagandos rėmėjas, ir 
visko, ką toji propagandos or
ganizacija veikė, jam (Jure- 
wicz’iui) gerai buvo žinoma. 
Kaš jam tą visą lenkų naudai 
ir vokiečių bei franeuzų spau
doje tilpusią medžiagą parūpi
no, jeigu į “Naujienas’* rašyti 
paskatinamą gavo tiktai “Zgo- 
dbje” draugiškumo paveikslėlį 
pamatęs ? Mes žinome, kad Jan 
Padere.wskio propagandai su
rinkti šeši milijonai dolerių te
ko1 Amerikos angliškiems laik
raščiams.1 Kad; tas pat buvo da
roma su prancūzų' ir vokiečių 
spauda, tųi ar gi reikia abejo
ji? Aš.‘ kalį)u neorganizuotų 
lietuvių vardu, kokiu yra di
džiuma Amerikoje, lietuvių vir 
suomenė eis' kartu su baltgu- 
džiais ir ukrainiečiais Vilnijos 
lietcrviiį atidavimo reikale. Ki
taip ir būti negali. Lenkai ne 
valdys kitų tautų • tom pasene- 
jusiom pąsakom, /kad Jogaila 
turėjo'lenkę moterį, ir Lenkiją 
vaklė, tai ir dabar išgama Pil
sudskis gali lįętuyiųs, it Vytau
tas, lėnfąmš parduoti? Tautų 
apsispredimo laikais,. amžiu
je, thi nereikėtų • rr svajoti. 
Lenkų'-šovinistams,f net papras
tas pador umojau»ma s yra nu
marintos. oĮęp it'piktoji musė 
žmogų gilia if vienkart meili- 
'hasii Per Šimtmečius lietuvius 

korespondento parodjrtiLSU kru- ne tik skriaudę, bet ir smaugę 
viriomis rankomis. Kuomet uk- (Keistutį1}, skandinę (Birutę}, 

turtus atiminėję, ir dabar, vos 
dešimtis metų sukako kaip pa- Galima gauti “Naujienoje”.

Del Lenko Balso
Jerome W. Jurewicz “Naujie

nų” No. 307, 1930, gruodžio 
31 d., viešai išspausdintas laiš
kas, -imane net dilgina, lietuvio 
garbės įžeidimu., Kur buvo 
gerb. Jurewicz, kuomet lenjtai1 
smurtu ‘ užgrobė trečdalį Lietu
vos su musų Vilnium? Per de
šimtį metų lenkai nedrįso'He^ 
tuvių -spaudos. vartai A sayai 
propagandai.. • Dabar, - kuomet 
Ukrainoje,! it rakaliai ukrainie
čius žudydami, buvo Amerikos

rąįniečių masiniai protestai
New York’e, / Philądelphi>je,

i&įiu amus.

pvtų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Tcdns dairas nebus jums per- 
šnffikus, jokis šokis nebus jums 
įertigas. Jus jausitės begaliniai 
KistiprSįusiu ir pajaunėjusiu, tur 

rėdomi laisvą nuo skausmų kūną 
r lanksčius, liaunus muskulas ir

Karta patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkąro 
vrisbaženkliu veikia — da * 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
ipsarginančias vaistais, kad tuo 
judu sumažinti skausmą.

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Marąuette Park
TUBUCJO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tek Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WALTCHES B/.OS. CORP. 

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar • užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

“KULTŪROS” No. 11 tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. Gaugite “Nau
jienose”

“KOVA”, Lietuvos social
demokratu užsieny leidžia
mas laikraštis, šį laikraštį 
leidžia iš Lietuvos išvažia
vę politiški emigrantai. Pa
vienio numerio kaina 10 c.
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Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

SUSIRINKIMAS

TheEngiishCoiumn Advokatai
Vagilių

Lietuvės Akušerės
Marąuette Murmurs

Graboriai
9252

Akių Gydytojai
CHICAGO, ILL

Telefonas

Cicero 3724

JUOZAPAS VENIS

4, nuo 6 iki

ROZALIJA GALlttSKIENĖ Įvairus Gydytojai

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Lietuviai Gydytojai

Praktikuoja 20 metai

lubos

Tel. Crawford 5573
3201

voginėjimu ir parda 
išplėštų vertingų da

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Rado Lavrence Avenue 
Banko vaitus išvogtus

Šiais metais automobi 
liai muša dar pikčiau

tęam 
Grove

jour- 
next 
from 
wisli

prie 
duodu

Billee 
artist 

Holly-
Olis
Vasalle—Pan

J. P. VVAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Vidikas- 
Lulevičienė

Kūnas pa-
S. Union

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

In the ab-
T. noisema- 
to Johnny

— 7 iki 9 vakare 
Ketv

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

Valandos
Nedėliomis ir šventad. 16—12 dieną.

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

virš vMarshall Drug store, arti 47 St

Virš tūkstančio depozitorių 
didžiame susirūpinime grūmėsi 
vakar dieną ties durimis Law- 
rcncc Aveli tie National Bank, 
kurio seifuose rasta visi va ui
tai išplėšti ir pinigai bei bran
genybės išvogtos. x

Areštuotas John E. Malloy, 
kasieriaus asistentas, kurs pa
sisakė 
užpiipl 
banke;-laikę kol išpiešė banką, 
liepę jam vau Mus atgal uždaryti 
ir ji išsivežę į Mihvaukee, kur 
paleidę grįžti namo. Bet at
rodo, kad vogimas buvęs žino-

Prižada darbo dėl 100,000 dar 
bininkti 40 savaitėms

OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Grosi Avė. 
Tel, Yards 4317

kad buvę banditai ji
Naujų Metų vakarą

3 ir 7—8 ; Ned

Minios akyse apvogė
Marshall Fields vežimą

Pereitą savaitgalį užmušta 
10 žmonių

Pagavo 7 automobilių 
vagilius

Ofisas ir Laboratorija: * 
l...'. netoli Morgan St, 

2-,. __  13—12 pietą ir
vakare

Šimtai policijos saugo 
biznius nuo bombar

davimo

Musų patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10
Nėdėliomis nuo 10 iki 12

vo darbas ir be to išvogtos 
knygos, kuriose buvo depozi
tai registruoti, taip kad nega
lima susekti, xkiek (turto iš
vogtą. ,

Chicagos programa
1931 metams

jOseph j. grisk 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 »

Am. 6515 So. RockweU St. 
Tel. Republic 9723

VALANDOS: 
nuo 
nuo

6—P—1-5-31 eatęlo Ižąonngžn 
Lenkų parapijonų “re

voliucija” nepasisekė

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras k^sdie nuo 8, v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Apie 150 stambesnių Chica
gos manufaktūros, transporto 
ir wholesale įmonių apstatyta 
skaitlingomis policijos sargybo
mis, kaip pasekmė pereito su- 
batvakario bombardavimo, kui 
milžiniškos pajėgos bomba 
sprogo Canada Dry, Gingcr Ale 
dirbtuvės prieangyje.

Per pastarąjį mėnesi įvyko 
5 stambus bombardavimai, ir 
visi prie lodavimo platformų. 
Kaltininkai nežinomi, bet spė
jama, kad arba komunistai sto
vi užpakaly, arba šiaip kokie 
unijų nesusipratimai galėjo pri
versti prie bombų.

Highway policija pagavo vi 
sų gengę jaunų vagišių, kuri; 
pereitus metus užsiiminėjo au 
tomobilių 
vinėjimu

Graboriai 
‘4*<**»**w«i**'«*»****w,*^*w**—'**»Ym**'**'*i**,>****** 

S. D. LACHAVICH 
LIETUVIS GRABORIUS

J * J GRABG)RJŲ; A 
i i Didysis iOi 

4605-07 S.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Lęavitt St. 

TeUfonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

trečiadieny, 
po pietų 

nulydėtas į Tau-

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bld* į 
One North La Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso TeL Šute 2704: 4412

Robcrt Randolph, Chicagos 
komercijos asociacijos prezid. 
išskaitliavo, ką Chicago nuveiks 
ateinančiais metais. Svarbiausi 
darbai busią:

Sukeldama $5,000,000 Chica- 
ga aprūpins savo bedarbių šei- 
nas.

Namų, viešųjų ir privačių 
statyba sieks į $300,000,000 ir 
suteiks darbo dėl 100,000 dar
bininkų kokioms 40 savaitėms.

Pradės statyti subways (po
žemius) ir suvienys kelių li
nijas. 'z

Pastatys trečdalį namų Pa
saulinei Parodai.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Užėjus ant Chicagos nepa
prastai tirštam “londoniškam” 
rukai, savaitės gale automobi
lių nelaimės nepaprastai paki
lo. Užmušta lygiai 10 žmonių, 
kurių tarpe ir jaunas lietuviu
kas Juozas Venis, 14 m. 3534 
Parnell avė. Nelaimė įvyko prie 
47 st. ir Union avė.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St, Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

ermitage Avė.
Td. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tai. Lafayette 0727 
SKYRIUS

.1410 So. 49th Cl, Cicero
‘ Tel. Cicero 3794 <

j -SKYRIUS
Auburn Avė. ' Tel. Blvd. 3201

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2336 
Ofiso valandą 2 iki 4, 7 iki 9* 

Nedėlio j . pagal sutartį-

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

AKUŠERKA 
3'103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

' Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervųotumo, skaudamų 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir. toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.1
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be- 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Sutvarkys rytinius , g^lžke*- 
litis'p keturias sistemas ir pa- 
lengvins sušisiekimį Chįcag’os 
prekybai, kuri siekia metams 
po $13,000,000,009: ’ ‘

’ Baigs Illinois vandens kelius, 
atidarant naujas susisiekiiho 
linijas. • : U.,

Chicago pakils kaip naujas 
susirinkimų centras,ir tam rei
kalui svečiams prirengtajau 
20,000 Vietų.

Bus sutvarkytos tos 417 val
diškų įstaigų Cbok eounty, ku? 
rios dėl netvarkos ir dupli'įca- 
eijų išaikvojo šiemet 156,000,- 
000 be reikalo.

Kova su raketeriais ir geng- 
steriais bus privesta ligi per-> 
galės ir miesto apvalymo ’nuo 
kriminalo. ’

Mokyklų taryba šiems me
tams numatė statybą ant $27/ 
.000,000, kas duos darbo de] 
12,000 darbininkų ir parengs 
vietos 25,000 vaikams.

Pasaulio Parodai jau paskelb
ta statymas trijų naujų namų, 
leurie kainuos nuo $10,000,000 
ligi $15,000,000.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
S u bato mis nuo 9 iki 9

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namą Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutahį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždarytu

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

Kampas North Avė. ir Damen Avc.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Btunstvick 4983
Namų telefonas Btunsuvick 0597 ' 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Retai girdėto apsukrumo pa
rodė Chicagos gengsteriai pe
reitą pirmadienį, apiplėšdami 
Marshall Fields pinigų vežimą 
prie pat durių didžiausioji Chi
cagoj namo “Merchandisc 
Mart”. Dviejuose automobiliuo
se devyni plėšikai privažiavo 
kai tik tuo laiku, kada pinigų 
vežimas rengėsi vykti į banką 
su pinigais, du banditai iššo
kę pribėgo prie raito policinin
ko ir akies mirksny ji nugink
lavę nusodino nuo arklio; kiti 
7 banditai privertė atidaryti 
vežimą ir pasigrobę baksus su 
pinigais, sėdo į savo automo
bilius ir nuvažiavo visu smar
kumu. Pinigų, pasirodo, buvo 
visai nedaug.

šimtai darbininkų ir pirkė
jų nustebę žiurėjo į tą keistą 
sceną ir kol spėjo suprasti, kas 
čia darosi, plėšikai jau važia
vo sau.

Savaitės gale- įvyko triukš
minga “revoliucija” lenkų Ma
rijos Magdalenos parapijoj, 
8400 Saginaw avė., kur keli 
šimtai lenkų susirinkę mušė 
varpais, degino žvakes, meldė
si, verkė ir grasino kam tik 
mokėjo, gindami savo kunigą 
Kowalewskį, kuri kardinolas 
Mūndclcinas prisakė iškelti už 
kamebdoriaus sumušimą.

Apie 50 policistų su nakti
nėmis lazdomis turėjo karšto 
darbo tikinčiuosius lenkus at
aušinti, ir 10 areštavus, revo
liucija pasibaigė.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 pie
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. ,

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

C" ' ‘ *
10Ž5 W. \ith St., i

Valandos: nuo 10 
nuo 6 iki 7:30 vai.

X Tel. Canal 3110 
'Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

pavardės: ()kieniew 
ski, Horozinski, Lerchenstein 
Bartowiak, Ciesiohvievicz; dvie 
ių dar nežinomos.

Patarnauju laidottivėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

TeL Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRltlS:

1439 S. 49 Court, Cicero, I1L
Tel, Cicero 5927 .

CHICAGOS 
ŽINIOS

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Ofiso telefonas Virelnia 0030 
Rez. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 Iki 4 ir
6 iki 8 vakaro. Nedfiliom nuo 10 Iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

host of the Murodns at a New 
Year’s Eve party held Rt his 
homė in Berwyn. 
sence of Stanley 
king honors went 
Macas.

The basketball 
neys to Downcrs 
Friday to play the team 
that locality. Those who 
to see the game can inake ar- 
rangements at Buddy’s Statio- 
nery Shoppe.

Happy days are here again 
for the Maroons have renew- 
ed an established custom of 
yestcryear. Every Friday nite 
is a bowling frolic at tlie 
Wcstern Recreation Alleys, 
63rd and Weštern Avė. 8 P, 
M. Bovvlįng is lots of fun. 
Let’s all coine Out; life is too 
short and too sweet to indulge 
in idle hoųrs. —Royce.’

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
X Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
susirinkimas įvyks antradieny, 
sausio. 6, 3224 Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Yra 
rengiamas bedarbių sušelpimui 
vakaras, reikės pardavinėti ti- 
kietus. .Malonu butų, kad atsi
lankytų i šį susirinkimą dides
nis skaičius žmonių, — komi
teto narių ir pritarėjų.

Bedarbių (Šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

Antanas Žymantas.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
j L Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. 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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
^Rcz. Telephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
‘ W ii metre 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

A. K. Rutkauskas, M. D 
44^2 South Mestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31tb Street 

po pietų, 7—8 vak.

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

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 dieną. 2:30 valandą iš 
ryto, tapo Sužeistas automobilių 
nulaimėj, 1931 m., sulaukęs *14 
metų amžiaus, gimęs Kenosha, 
Wis., rugpitičio 20, 1916
Paįiko dideliame nuliudime mo
tiną Petronėlę, tėvą Pranciškų, du 
dėdes — Kazimierą ir Juozapą 
Janušauskius ir dčdynas — Si- 
mana ir Veroniką Kulikauskius 
ir gamines Amerikoj, 
šarvotas randasi 3610 
Aye.,' Yards 7364.

Laidotuvės įvyks 
sausio 7 dieną, 1 vai 
iš namų bus 
tiškas kapines

Visi a. a. Juozapo Venio gi
minės, draugai ir pažįstami esat, 
nošįrdžiai' kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą, 

i •
Nuliūdę liekame, 5

Tėveliai/ Dėdės, Dėdyna^ 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
4139. \

4729 South Ashland Avė, 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS v < 
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. 
yakato. Nedėl. nuo lO^iki 12 v. dUną 

Phone Mithvay 2880

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos:-nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect -1930,.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus- 
imą, gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas, 

ateikite čia Ir persitikrinkite, ka 
litų A per daugeli metu ir iigydl 
įai. OFISO VALANDOS: Kasdie

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 5 dieną. 5:4 5 valandą ry
te. 1931 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Šilalės vals.. Taura
gės apiskr. Paliko dideliame nu- 
liudime\sųnų Albertą. 3 dukteris 
— Bronislavą. Josephiną ir 
Prancišką, seserį Elzbietą Druktei- 
nienę ir gimines. Lietuvoj — 2 
seseris. Kūnas pašarvotas randasi 
958 W. 36 St.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
sausio 9 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
rcn bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Rozalijos Gaiinskie- 
nės giminės, draugai ir pažįstanęi 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-z 
kinimą.

Nuliūdę liekame.

Sūnus, Dukterys, Sesuo 
ir Giminės.

Daktaras
** k’ ■■ •

Kapitonu
Specialistas iš

GYDO VIS.
NEŽIŪRINT KAIP UŽL__ ___________________ __  ______________
Spedališkai gydo ligas pilvo,, plaučių, inkstą, ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, ” 
mus nugaroje, kosėjimu 
Jeigu kiti negalėjo jus 
jis jums gali padaryti.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

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

Namų Tel. Jiyde Park 3395

I Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag- 
netic blankets ii 
t. t. Moterim ii 
merginom patari 
mai dovanai.

; FRANpfšKUS JASUTIS -

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 dieną, 6:15 valandą ry
te. 193 1 m., ^ulatfkęs 18 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, III.. Pa
liko dideliame nuliudime tėvą Kle
mensą. seserį Josephiną, brolį 
Juozapą? dėdes ir dėdienes — 
Antaną ir Julijoną Jasučius, Joną 
ir Eufemiją Vitkus, čeputienę, 
pusbrolius Jasučius ir Čeputį, pus
seseres Jasutaites. Vilkaites' ir Če- 
putaites ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 3300 S. Wa|lace 
Street.

Laidotuvės įvyks ketverge, sau
sio 8 dieną, 9 vai. ryte iš. namų 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Franciškaus Jasučio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

r nwissie,
įgr Seno Krajaus

S LIGAS VYRU IR -MOTERŲ 
[SENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju. geriau ir pigiau, 
nc8u todėl, kad 

jįĮtbą priklausau prie gra- 
išdirbystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

jjMgpy 3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

PRANEŠIMAS 
Pbone Boulevard 7042 

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

Pagrįžo į seną vietą

That, which we call home 
imbeds itself so firmly iii our 
liearts and minds that wher- 
ever wc niay roam, memory 
eventually turės us irresist- 
ably back. Thus' the Marąuet
te Marokus hcartily welcome 
back to the fold, two, vvho 
have strayed from the flock. 
Browne Rusgis, the f irs t presi- 
dent of tlie chib arid 
Bennett, the talented 
have returned from 
wood, and Ariel !Washington 
for the Yuletide, and have 
decidcd to tarry awliilc. Wel- 
comc home! 1

The joy of the Maroons, 
occasioned by the return of 
the prodigals was marred by 
the sudden illness of Stanley 
Valentine. The witty nomad 
from tlie rauks ’of the merry 
men submitted to an opera- 
tion for appendicitis, and is 
now resting easily at the Ger
inau Deaconess Hospital. His 
cliarming wife, Amiette, keeps 
silent vigil a t his bedside, and 
hclps ward off playful visitors 
who wax merry and smokc 
cheap cigars.

Stanley Godlewskiį was the

K. G ŪGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

'vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška ^Koplyčia -Dovanai- 

- Turiu automobilius visokiems reika-' 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

_ __ ĮvairŲsGydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Vai.: 1 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avc.

Telefonas Republic 7868
Ofisb ir'Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6’600 South Jfrtesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

(VASILIAUSKAS)
, ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos 
Utarn., Subatos vak.

PėtnyČios vak.
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liui atiduoti paskutinį patarna

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mrs. Mare Jurgelio 
nienė serga

Jau visa savaitė kaip serga 
p. Marė Jurgelionienė, “Nau
jienų” Administracijos bendra
darbė. “Naujienų” >bendradar- 
bįiJ ir kai kurie iš Bedarbių 
šelpimo Komiteto p. Marijai, 
kaip nenuilstamai veikėjai, pa
siuntė gėlių ir linkėjimų kuo- 
greičiausiai pasveikti.

Juozo Giraičio laido 
tuvės

Pereitą pirmadienį po pietų 
įvyko laidotuvėc tragingai mi
rusio a. tą Juozų Giraičio, ku
rį Naujų Metų vakarą užmušė 
miesto valdininkas Dwyer ant 
Westem avė. i 
pervažiuodamas automobiliu.

Apie pusę po pirmai grabo- 
riaus LiuleviČiaus koplyčia jau 

į buvo/ apstota minios žmonių. 
\Noix koplyčia pusėtinai didelė, 

didelė dauguma netilpo vi
duty Su vargu pavyko įsi
skverbti, pamatyti kas viduj 
dedasi. Įėjus pradėjo adv. Bra- 
čulis sakyti prakalbą, kuriam 
šiaip taip baigus, atėjo iš Ma
sonų organizacijos 12 narių, vi
si uniformose: ant juodų fra
kų balti prikaiščiukai ir vienas 
su cilinderiu. Priėjus prie gra
bo, tas stf cilinderiu pradėjo 
prakalbą, kuri buvo labai tiks
liai pritaikyta mirusiajam at- 

Po jo dar po kelis žo- 
pasakė keli kiti Juozo

vimą. . s
Grabas iš p. LiuleviČiaus kop

lyčios tapo išlydėta^ į kapus 
kaip pusė po dviejų po pietų, ir 
keturiose, atvyko į vietą. Lydė
tojų, nežiūrint, kad diena bu
vo nepaprastai drėgna ir ro
kuota, buvo ilgiausia eilė au-’ 
tomobilių, kurių suskaičiau į 
150 mašinų. “ Reiškia, aplamai 
lydėtojų buvo apie 600 žmonių.

Kadangi diena tokia drėgna 
ir lietinga,* tai kapuose buyo 
neišpasakytai šlapia. Velionį į 
duobę leidžiant dar sykį vie
nas įš Masonų atstovų pasakė 
prakalbą ir Dr. Drangelis pasa
kė keletą žodžių, dėkodamas 
velionio vardu už paskutinį ap
silankymą.

Juozas prigulėjo dar prie Lie
tuvių Ratelio, tai ir to Ratelio 
nariai dalyvavo laidotuvėse su 
sąvo ženklais, reiškiančiais lie
tuviškas tautines spalvas.
• Įspūdis buVo labai slegiantis; 
atrodė, kad ne tik tie šimtai 
žmonių, bet ir pati gamta aša
rojo dėl gero žmogaus nelai-

ir 63 st. kampo, I mingos mirties.
’ . T aIaAILabai gražaus įspūdžio darė 

graboriaus p. LiuleviČiaus ap
siėjimas, kurs, atrodė, lyg bro
lis brolį rėdo į tolimą kelionę. 
Matyt, Juozas turėjo plačias 
pažintis, nes kapuose buvo be
ne visi mano pažįstami biznie
riai, ir ne vienas grįžo atgal į 
savo biznį šluostydamas ašaras, 
palikę draugą šaltoj žemėj ilsė
tis, — ne vienas manydamas: 
Tave, Juozai, lydžiu šiandien, 
bet tu mane nebepalydėsi 
toj... —Pustapėdis.

Town of Lake

i’y-

du Oxford Providęnt Building 
and Loan Association, mieste

mintu 
džius
draugai, ir tada Masonų atsto

jai, visa dvylika paėmė grabą 
nešti j vežimą. Matomai Juozas 
buvo tos organizacijos narys, 
tad jos nariai atėjo savo bro-

SpuTkos paminės šimto metų 
sukaktuves

Prabėgo šimtas metų nuo įsi
kūrimo pirmos Spulkos Suvie
nytose Valstijose. Būtent 1831 
m. sausio 3 dieną tapo suor
ganizuota pirmoji spulka var-

Vakaras
Bedarbiu

SUSELPIMUI
, ’ 4 *

Frankforth, Pennsy
Ačiū pasekmingam ' spulkų 

gyvavimui per šimtmetį, ir lie
tuviai, lyg atskira šakelė, sky
rium nuo kitų tautų, atplaukę 
iš Lietuvos ir per tris bertai- 

■ nius šimtmečio nieko net ne
girdėję apie spulkas, apie su
virs trisdešimts metų pradėjo 
organizuotis po įvairiais tautiš
kais vardais Skolinimo ir Bu
da vojimo Bendroves, Spulkas, 
ir ačiū tam šiandien jau su
virs dešimts milijonų dolerių 
sukasi po spulkas. Reiškia, gry
nai lietuviškoj kišenėj lufim 
$10,000,000 Dėdes Šamo dole
rių. Bet tai yra tik dar pusė 
kibiro, o lengvai galėtų būti ir 
visas kibaras, jei lietuviai dau
giau dėmėtųsi savo x finansais, 
jų taupumu, saugumu ir nuo
šimčiais.

Vargiai rasis po žvaigždėta 
Suvienytų Valstijų vėliava pa
naši įstaiga kaip spulkos, kur 
butų tiek saugumo, butų gali
ma gauti toks nuošimtis, kur 
visi galėtų taip pasidalinti už
darbiu ir kur butų pačių dar
bo žmonių valdoma.

Pažvelgus atgal į pradžią pra
eito šimtmečio, kada įsikūrė 
pirmoji spulka Oxford Provid- 
ent, kuri bhvo kelrodžiu ir lie
tuviams ir prisiminus, kiek nau
dos iš to turime, šiandien ir 
mes lietuviai su pasididžiavimu 
galime sakyti, ir turbūt neap
siriksiu pasakęs, kad lietuviš
kose spulkose nėra pražuvęs nė 
vienas taupomas centas.

Tam viskam geriau įvertin
ti Town of Lake apylinkės dvi 
spulkos, Vytauto B. & L. Assoc. 
ir Lietuva B. & L. Assoc. pa
minėjimui spulkų šimto metų 
sukaktuves ir pagerbimui abie
jų Bendrovių įkūrėjų, kurių 
kaikurie jau ilsisi šaltoj žeme
lėj, o kiti dar tebegyvena ir 
laimingai tebepadeda mums ro
dyti kelius, yra rengiamas kon
certas su prakalbomis, ketvir
tadienį, sausio 8 d., 1931 metų, 
Krenčiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood str. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro.

Įžangos tjkietus galima gau
ti veltui abiejų spulkų raštinė
se, Vytauto B. & L. Associa- 
tion 4559 So. Paulina st. ir 
Lietuva B. & L. Association 
4600 So. Wood st. ir pas abie
jų spulkų direktorius. Progra
mas bus labai gražus, dalyvaus 
A. Daukšio kvartetas, ponia V. 
Peržinskienė, Vaičikauskienė su 
dukrelėmis, ponios Vaišvilienė 
ir Dargienė. Kalbės Lietuvos 
konsulas A. Kalvaitis, adv. J.. 
Kučinskis, J. P. Evaldas, Illi
nois spulkų Lygos prezidentas 
F^ank J. Petru ir kiti.

Abiejų spulkų direktoriai 
kviečia visus lietuvius apsilan
kyti,'koncerto, dainų ir prakal
bų pasiklausyti. Tikietų reika
laukite veltįui.

F. T. Puleikis, 
4629 S. Washtenaw Avė.

.............................. ,,
Kensingtone, J. Ūselis;
Susivienijimo. Ūselio duktė 
jšedviliene suteikė. devintines 
savo tėveliui. Patogesnės cpe- 
nos negalėjo gauti, nes buvo

—..........  .—................. . ;■

narys pusė, vyrų ir .moterų.Daug 
priklausyti,

savo 
<nos negalėjo gauti, nes 
užimtos. Kūčių dieną ji supra
šė gimines ir pažįstamus ant 
pamaldų į Visų Šventų parapi
jos bažnyčią, čia buvo atlik
tos pamaldos už velionį. Katali
kai laukė su džiauksmu Kris
taus gimimo dieną, bet duktė 
Šcdviliene apgailestavo 
velio Jokūbo Ūselio, 
dėkinga giminėms ir 
miems už atsilankymą 
jos tėveliui paskutines 
bos. ' x

kam j ; yxa proga
Šiais metais -Kliubo susirinki 
m ai bus laikomi kas trečią se 
rėdą vakare, toj pačioj svetai

tas 
kas

galės eiti ar važiuoti kur 
norės.

Kliubo rašt. K. D. D.

Antradienis, sausio 6, 1931
-( Si-tnat Liet. Namų' Sau. ant Bridge- 

porto laikys metinį, susitinkamą trečia
dieny. sausio. 7 d., 7:30 v? v., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj. Visi nariai 
malonėkit laiku pirbuti, nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptaki., taipgi, bus raportas iš metinio

CLASSIFIED ADS.

savo to
ji labai 
pažįsta
nti,duoti 

pagar-

■* . I

Oras gražus, nelabai šalta, 
gera sportauti gatvėmis. Dar 
yra ir bedarbių. Susivienijimo 
nariai; nesiduokite save su
spenduoti, o paskui išsibraukti 
iš Susivienijimo. Be draugijos 
atsitikus nelaimėj prastai, o 
kuomet miršti žmogus, kuris 
netur susitaupęs pinigų, su to
kiu <uri vargo giminės ir pa
žįstami. Geriau tokiems lai
kytis prie, Susivienijimo. Nors 
blogi laikai, minoms neužilgo 
pagerės. Pavasarį pradės ge
riau ei,ti' darbai. Nereikia nu
sigąsti, tas krizis amžinas ne
bus. Kaip jis atėjo ir priteis.

—‘Korespondentas.

f

Vietos lietuvių Komos kata
likų vadas kunigas' Vaičiūnas 
Naujų Motų dienai, ,paskelbč 
tarpo visų kitų sveikinimų, vie
ną dekretą, sakydamas pamok
slą, kad: jo ekšelenęija Munde- 
leinas įsteigęs ir pašventinęs 
vieną ligoninę moterims, ir vi
sos moterys turinčios be jokio 
išsisukinėjimo važiuoti ton gar
nio dovanų laukti, ir tos dova
nos kaštuosiančios tik $50.00.

Tad nuo šio laiko, kuri mo
teris vengs susitikti su garniu, 
negaus “grėkų išrišimo”! Tai 
matote, kas dedasi šiame vargo 
pasaulyje bedarbės Metu. Vie
toj duoti naudingus patarimus, 
kaip esančius kūdikius svei
kus, tvirtus piliečius, išauklėti, 
tikintieji privalo veistis be sai
ko ir po $50.00 nešti į ligoni
nę. Jiems niekas neapeina, 
bus toliau, bet tik daugiau 
kųz gimtų ir daugiau iš to 
nio butų.

Keistas biznis didinant žmo
nės vargą. Kodėl kunigas Vai
čiūnas nemato, po kiek' jo pa*' 
ties giminės vaikų augina, bet 
mat turtingesniems viskas va
lia, kad ir su maža vaikų jiems 
dangaus durys ligi galo atdaros. 
O kada vargšai daug suplyšu
sių, murzinų vaikų prigimdo, 
tai 
vėj

kas 
vai- 
biz-

Cicero
Padengimų čia nestoka

Didelių, mažų, blogų ir gerų. 
Vienas didžiausių parengimų 
bus Kaukių (maskiiį)' balius, 
sausio 10 dieną, šeštadienio va
karą Lietuvių Liuosybės sve
tainėje. Rengia šios apylinkės 
didžiausias Kliubas, Raudono
sios Rožės. Tas Kliubas suside
da iš dauguma čia augusių jau
nuolių, visi yi^a šaunus ir veik
lus, tai į savo “parengimus su
traukia daugybės publikos, net 
svetainė lūžta, yra perankšta 
jų parengimams.’

Tame Maskių baliuj bus daug 
brangių dovanij' Visi rengia
tės, o laimėsite’ ir laimėję nesi
gailėsite. Del persitikrinimo' te
mylite didelius apgarsinimus.

Kvieslys.

MVMKll.lU bus in- 
doinu išgirsti stovį;' taipgi privalote ap
simokėti savo mokesčius.

N u t. rašt. S. KuneviČia.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks sausio 7 d„ 8 vai. vakare, A. 
Bagdono svet., 1750 S. Union Avė. 
Malonėkite visi atsilankyti laiku. nes 
turim svarbių nutarimų aptarti ir už
vilktas duokles prašom užsimokėti.

i A.' Zalangenas, nut. rašt.

Kriaučių lokalo 269 A. C. of A., 
metinis susirinkimas įvyks seredoj, sau
sio 7 d., 7:30 v. v., Amalgametų Cen
tro name, 333 S. Ashland Blvd, šiame 
susirinkime bus daug svarb’ių reikalų 
aptarti, tad malonėkite susirinkti laikui.

— Valdyba.

VAKARAS BEDARBIŲ 
SUSELPIMUI

Bus rodomi žingeidus paveikslai iš Lie
tuvos. Rodys Jonas K. Milius, suba- 
toje, sausio 10, 1931, Mildos svet., 
3142 S. Halsted St. (3 lubos). Pra
džia 7:30 vai. vakare. įžanga asmeniui 
50c. Maloniai kviečiame atsilankyti į 
šį vakarą, pamatyti gražius paveikslus 
iš Lietuvos ir prisidėti prie sušelpimo 
bedarbių. Bedarbių Šelpimo Komitetas.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
metinis susirinkimas įvyks septintadieny 
sausio (January) 11 d., 1931 m.. Lie
tuvių Auditorijos svetainėj, 3133 So. 
Halsted, St„ 1 valandą po piet ant pir
mų lubų. Būtinai atsilakykite į šį su
sirinkimą, nes turėsit progą išgirsti ra
portą iŠ pareitų metų biznio apivartos, 
taipgi bus’ rinkimas 5 teustistų sekan
čiam terminui ir ateidami susirinkiman 
atsineškite atvirutę kaipo ženklą, kad esa
te loto savnihkas-kė, nes be atvirutės 
nebūsit įleidžiami į susirinkimą.

Kapinių Valdyba.

^ ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gackite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų ipaimant Vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamėš sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.
THE SIKTY THIRD 8 ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų lauk arba raly k:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE, 

672 West Madison Street.

Business Service 
 Biznio Patarnavimas

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Ran $6.50 
už toną «n pristatymą vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lamp $8 až toną eo 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

<401Boulevard 6520 Res. Yarda
NORKUS & CO.

Peitrauatom rakandus, pianus Ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.
, 1706 W. 47th St

, CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogas 
vsokies rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai sutaisomi.

THE BRIDGEPORT

F.
504

SELEMONAVIČIA, savininkas 
W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

tėvelis nenori tokių ir gat- 
susitikti.

Ciceruotis.

/•

Roseland
Kaip stovi R.S.L.DrN. Bendrovė

Lietuvių Moterų Dr-jos ” ApŠvieta.,> 
metinis susirinkimas įvyks antradieny, 
sausio 6 d., 1931 m., 7:30 vai. vaka
re, Sandaros svetainėj,. 3236 S. Halsted 
St. Visos narės susirinkite laiku.

Sekretorė.

Financiai

/

Bus Rodomi Žingeidus
Paveikslai iš Lietuvos -

Rodys Jonas K. Milius

Kensington

SUBATOJE, .

Sausio-Jan. 10,1931
Mildos Svetainėje

3142 So. Halsted St.
(3 lubos)

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
Įžanga asmeniui 50c.

I ■*

Rengia
BEDARBIŲ ŠELPIMO KOMITETAS

X\ .... 4. ’ J

Kliubų ir Draugijų Susivie
nijimo metinis susirinkimas į- 
vyks sausio 9 d., 7:30 vai. va
kare, 341 Kensington Avė. šis 
susirinkimas bus vienas iš 
svarbiausių. Jame bus rapor
tų, pranešimų ir bus svarstoma 
nauji reikalai Susivienijimo la
bui. Visi nariai, narės ir ku
rie norite prisirašyti būtinai at
silankykite. Nariams bausmė 
50 centų už neatsilankymą.

Valdyba, buvo bizi per kelias 
dienas. Ji buvo užsiėmusi su 
Krištopničio paskolos davimu. 
Jai buvo daug darbo kol per
žiurėjo popieras, pagaliau atli
ko tą šukų dąrbą, paskola }- 
teikta V. Krištopaičiui $1500 
ant trijų metų. Perimti visos 
popieros ir padėtos į saugiąją 
šėpą. Krištopaitis narys susi
vienijimo, jam susivienijimas 
padarė gero, paskola įteikta be 
komišno, bet ir susivienijimui 
bus saugu, įvesta į saugią vie
tą pinigai, o prie to ir nuošim
tis geresnis, negu banke.

Raudonos Rožes Kliubo metinis 
susirinkimas

. - Įvyko labai skaitlingas. Iš
klausyta įvairių raportų. Kalė
dų parengimas buvo labai sėk
mingas. Išrinkta komisija dę) 
sudarymo planų baseball loši
mui. Basketbąll jau veikia.

Bedarbiai. nariai liko paliuo- 
suoti nuo mokesnių ant 1931 
metų. Tą turėtų pasekti ir ki
tos draugijos. Nutarta sureng
ti ir kitą gražų parengimą ga
vėnios laįke, tai bus savo rų* 
šies seniams Įparė. Tai suma
nymas p. - Ben , Tumavičiaus. 
Kliubas turi užganėdinti savo 
narius. Taip pat jaunuoliai tu
ri savo Kalėdų ir Velykų šo
kius, augesni arb& vadinami se
niai ten neturi ką veikti, tad 
tas gavėnios parengimas kaip 
tik atatiks. Lauksime ką komi
sija suruoš.

Metinė atskaita parodė, kad 
Kliubo turtas siekia virš $18,- 
000; narių yra trys. šimtai su 
viršum. Tai graži armija ir su 
dideliu kapitalu. Taip gi nutar
ta dalyvauti talkoj kitų paren
gimuose: Viet. Vyčiams, Lietu
vos Seserims, Baltosios žvaigž
dės Kliubui. Tas paprotys labai 
gražus remti vieni kitus.

Užbaigai pranešta, jog Kliu
bo narys Jonas Ąraugelis su
tiko nelaimę; sužeistas randa
si Oak Park ligoninėj-. Nariai 
bei draugai privalo lankyti.

Rašt.

Kadangi kaikurie pradėjo ru- 
goti Bendrovės valdybą už ne- 
šaukimą šėrininkų susirinkimo 
įr už heveiltlumą, ir taip ko
kie panašus x užmetimą i yra 
skleidžiami prieš valdybą, tu
riu tiek pareikšti, kad visai 
bereikalingai yra daromi užme- 
tinėjimai valdybai. Kaip yra 
žinoma, tai Bendrovės knygos 
yra uždarytos. Tai svarbiausia, 
šėrininkų' yra nutarta Bendro
vę inkorporuoti, tai tas darbas 
yra ir dirbamas. Niekas nega
li užginčyti, kad per ilgai nu
sitęsė, tai ne vienos valdybos 
kaltė, čia reikia ir su advoka
tu ir su valstybe susidurti.

Advokatui Gitgiui reikalingi 
priduoti visi dokumentai dėl in
korporavimo, reikia pristatyti 
net puo gegužės mėbesio. Taip 
gi prisiėjo porą sykių taisyti, 
ir gal dar prisieis, nes viskas 
turi būti sutvarkyta pagal val
stijos patvarkymų.

Taigi dar biskį kantrybės ir 
viskas laiku bus prirengta, ir 
kaip tik turėsime visus reika
lingus \ dokumentus, taip . greit 
bus sušauktas visuotinas šėri
ninkų susirinkimas.

P. Ražanskas, Sekr.

Bridgfport Naujienų Skyrius persikėli 
į naują vietą 3653 So .Halsted St. čia1 
galima užsisakyti Naujienos ir priduoti 
skelbimus į Naujienas.

Sykiu čia randasi didžiausias lietuvių 
knygynas Aušra — galima gauti viso
kių knygų. 4

AUŠRĄ,
3653 So. Halsted St.

North Side 
metinis susirinkimas įvyks 6 dieną sau
sio 1931 th„ 7:30 vai. vak., Association 
House, 2150 W. North Ate. Malonė
kite nariai skaitlingai ^tši lankyt i į susi
rinkimą ir užsimokėt užvilktas mokės
is. Knygų peržiūrėjimo komisija iš
duos raportą iŠ kuopos turto stovio. 
Taipgi turime kitų svarbių reikalų ap
tarimui.

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

S. L. A. 226 kp.

Kp> Valdyba.

Piliečių Brolybės Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 6 d.^ 8 vai. vakare.

Malonėkite visi at-

Lietuvių
Amerikoj
antradieny,
Mark White Sųuare Parko svet., ant 29 
ir S. Halsted St.
silankyti, nes yra svarbių nutarimų ap
tarti, taipgi kliubo vienas narys yra mi
ręs F. Versila ir užsilikusias duokles 
prašom užsimokėti. .

A. Zalangenas, prot. rašt.

Jau buvo minėta laikraštyje, 
kad seniausias lietuvis mirė

Vakarinės žvaigždės Kliubo 
metinis susirinkimas įvyko ne
skaitlingas. Iš raportų pasirodė/ 
kad metines susirinkimas bus 
vasario 15 d.; bus sulošta vei- 
kaliukas “Pėdė Atvažiavo”, vie
tinėmis spėkomis^ ir tame -vaka- 
re bus priimami nauji nariai 
iki 35 m. veltui, kaip vyrai, 
taip ir moterys.

Kliubo turtas siekia vjrš $4,- 
000; narių yra* apie šimtas ir

■ -t 
•IŽrti

PINIGAI
K

Mes afcolinam nuo "650 iki $800 
Neimam komiso 

Nuofimtis mokamas ant neiimokltoa 
* w sumos

Finance Corporation 
of Illinois

' Po valrtijo. vrieiiura 
3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

rakandus, Wikon kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį radto ir viską kitą mano 4 
kambarių apartmente. Parduosiu su di
deliais sau nuostoliais. Viskas kaip 
nauja. ■ Ateikite tuojaus.

3040 W. 62nd St.

Personai 
ARmenu Įriįko

IEŠKAU geros šeimininkės. Turi 
turėti mažiausia $1,0'00 pagelbėti man 
biznyje. Ne senesnės 40 metų ir be 
vaikų. Aš esu 40 m. amžiaus, ne ve
dęs. Platesnes žinias suteiksiu laišku.

TONY SMITH 
c/o Abe Siegel

224 Front St„ Fargo, N. Dak.

Situation Wanted
Darbo ležko

IEŠKAU darbo prie namų ar kito
kio darbo, už mažą atlyginimą. Esu 
60 metų amžiaus. I. Ližaitis. Telefonas 
Canal 1088.

Atvyko Amerikon
Tarp Lietuvių pasažierių. kurie at

vyko į New Yorką gruodžio 29 d., 
Scandinavian-American Linijc 
“Oscar II” yra sekami:

Mrs. Antanina Valuckienė, 
Miss Marcele Valuckas, 
Mr. Jonas Valuckas 
Mr. 'John Putsen, 
Miss Viktoria Balčiūnas, 
Mrs. Magdalenė Stoncewicz, 
Miss Marija Olyniec, 
Miss Marjanna Malec;

laivu

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos Nauja Serija pra

sideda sausio 2 dieną. Įstokite į Spul
ką kolei dirloi, kad nustojus darbo ne
reikėtų stoti į eilę dėl blįudelio sriubos.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sausio- 7 d., 7 '*A z'1-s--------
Liet. Auditorijoj, 
narių, nes 
tarti ir bus 
kuris įvyks

7:30 vai. vakare, Chicagos 
” 5 Prašali pribūti visų 

randasi svarbių reikalų apk
renkami darbininkai vakarui, 
vasario 1 d;

Rašt. J. Balčiūnas.

K. J. Macke & Co. (K. J. Mačiu
kas), Real Estate ir apdraudos įstaiga 
drauge su Dollar Savings, Building & 
Loan Association, Lietuvių Spulka per
sikeis į naują vietą po antrašu 6812 S. 
Westem Ąve., Chicago. Kviečiam na
rius, draugus ir kostumtriUs atsilankyti 
į naują vietą. / i K. J, M.

Kviečiam na-

K. J, M.

Specialistas gydyme chroniška ir nauja li
trų. Jei kiti negalėjo jumis i&gTdyti, atšilau- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
tnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino ifiegzaminavimo—kas jums yra'galutino ISerzaminavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nup 10 ryto iki 1 po pietų

20 St.

po 
Nede-

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per .

S. L Fabian & Co.
809 West SSth St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečiui ir Bonus. 
Skolinant pinigas ant Namų. 
Parduodam ir Umainom visokį turtą* 
Inšiurirram namus ir viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Nptariališkus raitus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MBS GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris indų plovė
ja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.

Business Chances
________Pard ąvimąi Bizniai

PARSIDUODA PAUKŠČIŲ 
STORAS

geras biznis dėl žmogaus, kas supran
ta biznį, aš gavau į mainus ant narna, 
parduosiu už $300, gali pirkti su tro- 
ku arba vieną štorą.

7842 S. Racine Avė.

GERA proga automobilių mekani- 
kui savo šapą įsigyti už prieinamą 
kainą. Visi įrengimai up to date. 
Kreipkitės į Naujienas, Box 1256. 
1739 S. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Numal-žomž Pardavimni

Paul M. South & Co.
REAL ESTATB 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųiies. 
Nėra skirtumo apieliukės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage

paumavima*.

4425 So. Fairfield Avė.
. TfL Lufmtte 0455




