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Lietuvoj Teismas Nuteisė 
Kalėti 10 Komunistų

Tarp nuteistų keturi 
esą buvę Lietuvos 

Seimo atstovai
Associated Press telegrama 

iš Vilniaus, sausio 13 dienų, 
praneša, kad Lietuvoj tapo ii-

Sovietai koncentruo
ja savo kariuomenę 

Kinijos pasienin
' TOKIO, Japonija, sausio 13. 
— Gauti Čia pranešimai sako, 
kad sovietų Rusija koncentruo
janti savo kariuomenę į Man- 
džiirijos pasienį. Spėjama, kad 
raudonoji armija mobilizuojama 
dėlto, kad Maskva nepasitiki, 
kad Kinai nesulaužys Chaba- 
rovsko 1929 metų sutarties, ku
ria Kinų Rytų geležinkelis bu
vo pavestas beveik visiškai Ru
su kontrolei.

Pranešimas sako, kad Man- 
džurijos kariuomenė taip 
koncentruojama į Rusijos 
na. Tie pranešimai tačiau 
kas nepatvirtinti.

pat 
sie- 
kol-

30 žmonių žuvo- per 
sniego audras Ja

ponijoje

praeitos 
rytinėse 
ne ma
žiausių

TOKIO, Japonija, sausio 13. 
— Praneša, kad per smarkias 
sniego audras, kurios 
savaitės gale siautė 

Japonijos dalyse, žuvo 
žiau kaip 30 asmenų,
tarpe yra dvidešimt žvejų, ku
rie prigėrė ties Somaguno pa
kraščiais. Moji apygardoj rado 
šešis žmones negyvai sušalu
sius. Ečigo provincijoje audros 
nuvarte daugiau kaip 1,000 sto
gų, o Gošoagaros geležinkelio 
linijoj, šiaurinėj Japonijoj, au
dra išmetė iš bėgių traukinį.

8 asmenys su motorine 
valtim žuvo per audrą

OSLO, Norvegija, sausio 13. 
— Manoma, kad aštuoni asme
nys, kurie vakar buvo moto
rine valtimi išplaukę jūron, žu
vo, smarkios audros užklupti. 
Vieno jų kūnas buvo išgrieb
tas iš vandens.

3 banditai pabėgo su 
$25,000 banko pinigų
ST. CHARLES, Mo., sausio 

13. — Trys ginkluoti plėšikai 
šiandie čia puolė Union Sav- 
ings Trust Co. ir pabėgo ' su 
$25,000 banko pinigų.

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugumoj debesiuota; šalta; 
stiprus žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 23° ir 28° F.

šiandie saulė teka 7:16, lei
džiasi 4:42. Mėnuo teka 3:54 
ryto.

giems kalėjimo terminams- nu
teisti keturi buvę Lietuvos Sei
mo .nariai. Kiekvienas jų nu
teistas kalėti aštuonerius me
tus. . -

Kili šeši asmenys nuteisti ka
lėjimo terminams nuo dv^jų iki 
ketverių metų/ /

Visi jie buvo kaltinami dej 
komunistines darbuotės. -. >

Darbo pasaulyje
VOKIEČIŲ GELEŽINKELIE

ČIAI LAIMĖJO TRUMPES
NĮ DARBĄ

13.BERLYNAS, sausio 
z '

Arbitražo teismo sprendimu, 
Vokietijos geležinkelių dhrbi- 
ninkai dabar vietoj 54 valandų 
savaitėje dirbs 48 valandas. 
Sprendimas paliečia 220,000 ge
ležinkelių darbininkų.
RUHRO ANGLIAKASIŲ AL
GŲ SUMAŽINIMĄ 6 NUOš.

PASKELBĖ PRIVALOMĄ
BERLYNAS, sausio 13. — 

Ir anglies kasyklų savininkams 
Ruhro krašte, ir angliakasiams 
atmetus valdžios arbitratoriaus 
nuosprendį, kuriuo kasyklų dar
bininkų algos sumažinamos 6 
nuoš., darbo ministeris Steger- 
wald paskelbė, kad, einant Vo
kietijos konstitucijos 48-tu' 
straipsniu, arbitražo nuospren
dis yra abiem šalim privalo
mas.
BELGŲ MAŠINISTŲ ALGOS 

SUMAŽINTOS 5 NUOŠ. -
* ■ "

BRIUSELIS, Belgija, sausio 
13. — Bendra samdytojų ir 
darbininkų komisija nutarė me
talo statybos mašinistų algas 
sumažinti 5 nuoš., pradedant 
nuo sausio 15 dienos.

Sako Tradewind nu 
krito Į vandenyną 

ties Azorais
NEW YORKAS, sausio 13.— 

Garlaivis President Garficld 
praneša gavęs šitokią žinią, iš
siųstų iš San Miguel radio sto
ties, Azoruose;:.

“Girdėt Trądewind aeroplaną 
nukritus į vandenyną1 apie dvi
dešimt mylių nuo San ’Miguel 
salos Mosteiros smailumos. Vi
si laivai prašomi daboti ir, ką 
pastebėję, pranešti šiai sto
čiai.”

San Miguel sala yra arčiau 
Portugalijos krantų, negu kuri 
kita didesnė Azorų grupės sa
la. Ji yra alpie 800 mylių nub 
Portugalijos ir apie 150 mylių 
į rytus nuo Fayalo salos, j ku
rią Mrs, Beryl Hart ir Įeit. Wm. 
MacLaren, Tradevvind mono
plano lakūnai,* skrido iš Ber
mudų. Jei monoplanas nukrito 
vandenynan arti San Miguel 
salos, tai tas reikštų, kad' la
kūnai buvo pro Fayalo salą 
praskridę. • ’ / ‘

r

Neramumai Indijoje 
‘\ 

LONDONAS, sausio 13. — 
Praneša, kad' Punoj, Indijoj, 
kur yra įkalintas indų nacio
nalistų vadas Mahatma Gandhi, 
kilo dideli neramumai. 50, tūk
stančių indų minia kaująsi su 
policija, bandančia riaušininkus 
išsklaidyti. Visos krautuvės ta
po uždarytos.' . ' .

J
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Sausio 3 dieną miręs Francijos maršalas Joffre, “Mamos didvyris”, paguldytas karo mokyklos 
koplyčioje Paryžiuje. [Paveikslas nuimtas sausių 6 dieną, Bartlane sistema atsių.staš iš Pary

žiaus į New Yorką, o iš ten telefonu perduotas į Ghicagą.]

Sovietų vyriausybė 
užsisakė Šveduose 
daug karo medžiagų

STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio 13. -— Iš ištikimų versipių 
sužinota, kad Švedų Kruppo fa
brikai gavo iš sovietų Rusijos 
didelį karo medžiagų užsaky-. 
mą, viso už 14 milijono do
lerių.

Kruppo fabrikų valdininkai 
tačiau nugina, kad užsakymas 
pareinąs ne iš Ru8ijosj>Jt>ėt iš 
Pietų Amerikos kraštų. .

Vokiečiai statys sovie
tams didelį chemijos 

fabriką
RYGA, sausio 13. — Į Rygą 

atėjo iš , Vokietijos trisdešimt 
krovinių vagonų, gabenančių į 
sovietų Rusiją mašinas naujai 
didelei amonijos įmonei, kuri 
bus vokiečių inžinierių pasta
tyta ir vokiečių chemikų ve
dama. Vokiečių inžinieriai jau 
yra Maskvoje.

Baltijos spauda nurodo, kad 
naujoji įmonė galės gaminti 
nuodingąsias dujas. Ji taipjau 
nurodo, kad "per pastarus dve
jus metus Vokietija pasiuntė 
Rusijai jau keletą panašių 
siuntų. -

Anglija norinti gauti 
užsieny 500 milijonų 

dolerių paskolos
NEW YORKAS, sausio 13. 

— Wall Streets girdot, kad An
glijos vyriausybė ieškanti už
sieny 500 milijonų dolerių pa
skolos. Dalį tos paskolos ji no
rintį gaut Jungtinėse Valsty
bėse, o antrą dalį Francijoje.

Kinų juros plėšikai puo 
lė ir apiplėšė pre-' 

t kių garlaivį
ŠANCHAJUS, Kinai, 

13. 
šikai šiandie piiole ir apiplėšė 
Kinų prekybos garlaivį Hsin 
Ming. Užpuolimas įvyko, kai 
garlaivis buvo pusiaukely tarp 
Šanchajaus ir Fučau. \

sausio
- Praneša, kad jutos plė-

4 - - -

Bankininkė suimtą už 
vogimą banko pinigų

; AVA; Mo., sausio 13.—Čia 
tapo areštuota Mrs. Sallie Ad
ams, bankrotavusio Ava bahko 
prezidentė; Apkaltinta pavogi
mu iš savo banko $27;706. Jos 
brolis, F. Turner, kuris .bįvo 
W banko kasierius, taip pat -M- 
ipitas. Jį kaltiną pavogimu iš 
Ąąnkov$12,5|9.

Du Peruvijos armijos 
aviatoriai. užsimušė

LIMA, Peruvija, sausio 13. 
— Jų aeroplanui atsimušus j 
kalno šoną, šiandie netoli nuo 
čia užsimušė- karo aviatorius 
kap. Guillermo Concha ir jo 
mechanikas.

Lenkai atsiprašė Vo
kiečių dėl savo lakū

nų žygių Oppelne

Lietuvos Naujienos
Traukia tięson Šaulių [Nelaimė naujai stato* 

iždininką už išeik- moj Kretingos — Tel- . 
šių geležinkelio linijoj

iždininkų už išeik
vojimų

KAUNAS, —gruodžio 21 d. 
įvyko A. Panemunės šaulių bū
rio visuotinis narių susirinki
mas. Buvo išrinkta nauja bū
rio valdyba. Senai valdybai da
vus kasos apyskaitą, paaiškė
jo, kad šaulių būrio iždininkas 
Kazys Razukevičius neįtraukė 
į pajamas kai kurių sumų, ku
rių truko apie 260 litų. Išeik
voję.: nutarta pašalinti iš bū
rio ir patraukti tiesom

vežant

1,000 Kinų komunis
tų krito kautynėse

• ■

HANKOVA.S, Kinai, sausio 
13.<r— Oficialus J<mų kariuo
menės štabo pranešimas sako, 
kad kovoj su 1'0 tūkstančių ko
munistų, kurie pagaliau tapo 
išvyti iš žiemių vakarų Huną- 
no provincijos, tūkstantis ko
munistų buvo nukauti. z • ,

ko

Vokiečiai atmetė ver
stino darbo bedar

biams planą
BERLYNAS, .sausio 13. J- 

Vokietijos darbo .ministerija 
kartu su centralinėmis darbi
ninkų ir samdytojų /orgąniza- 
cijomis kaip vienu balsu atmetė 
pasiūlymą, kad vokieęių bedar
biai butų imami priverstinam 
darbui.

Tokį pasiūlymą buvo reich
stage įnešusios , nacionalistų ir 
ekonominė partijos, reikalau- 
darųos,. kad vyriausybė imtų 
jaunus bedarbius vyrus, ir sta
tytų juos kelių taisymo ir tie
simo, laukų šaušinimo ir kito
kių naudingų darbų ■, dirbti.

Ekspertai nurodė sumanyto-" 
jams, kad tatai pareitų vald
žiai keturis kartus daugiau, 
nekaip suma, kuri butų sutau
sota iš bedarbių apdraudos,"

Oro' pilotas užsimušė 
ieškodamas galvijų

CASCADE, Idaho, sausio 13. 
— Aeroplanas, su pbnkiais žmo
nėmis išskridęs ieškoti pately/ 
dusių kalnuose galvijų, susikū
lė, atsimušęs į West kalną./PL 
lotas Ray Fisher užsimušė, vie
nas pasažierių skaudžiai užsiga
vo, o trys kiti išliko sveiki. < 
; j/ •_ "-----------'•

3 britų lakūnai užsimu
šė lėktuvui nukritus
WESTWOODSIDE, į Anglija, 

saupio 13. Netoli nuo Čiam^- 
kritoį^emen britų karo aerby 
planas, ir trys jo įgulos žmo
nės užsimušė, o ketvirtas V’ 
džiai užsigavo.

škAu-
f1

■A.
A

BERLYįNAS, sausio 13. — 
Dr. Wysočki, lenkų ministeris 
Vokietijai, atsiprašė vokiečių 
vyriausybės dėl trijų lenkų ka
ro aeroplanų škraidžiojimo ant 
Ofppelno miesto tuo metu, kai 
praeitą savaitę .į ten buvo at
vykęs > Afokietijos kanclerius 
Breuningas.t ' •_ i .

Kaip žinia, demonstravusieji 
iępkų< lakūnai buvo priversti 
nusileisti vokiečių teritorijoje 
ir tapo tuojau suimti. X

................ i ’■ •....... .......

Vengrai pakorė mote
riškę už vyro ir sunaus 

nužudymą

Indianos senatas 
pats tyrinės nedarbo 

padėtį valstijoj
INDIANAPOLIS, Ind., sausio 

13. — Indianos valstijos sena
tas- vakar 42 balsais prieš 7 
nutarė* padaryti nuošavį (nedar
bo padėties Valstijoje tyrinėji
mą, taipjau patirti, ar guber
natoriaus paskirta praeitą ru
denį nedarbo komisija yra ką 
nors darius bedarbių padėčiai 
palengvinti.

Senatorius Lindley, kuris tą 
rezoliuciją įnešė, pareiškė, kad 
jis žinąs, jogei vienoj tik Ver- 
milion kauntėj yra 700 badau
jančių šeimų ir kad 125 mo
kyklą lankantys vaikai gauna 
tik vieną kartą dienoję pa vai- 
gyti. .. .

Tą pat papasakojo ir kiti se-. 
natoriai, ypačiai iš pietų Iti» 
dianos.

buvo, pa-, 
persvėrus 
ilgesnį jo 
darbinin-

■ KRETINGA. — Naujai sla- 
tomoj geležinkelio linijoje Kre
tinga----Telšiai, jau antras
šiurpulingas nuotykis įvyko.

Prieš mėnesį tapo užmuštas 
vienas darbininkas
per laikiną Akmenės upės til
tą lokomotyvą. Tiltui griuvus 
tapo nuspaustas vienas darbi
ninkas.

Gruodžio 18 d. negyvai tapo 
užmušti du darbininkai ir tre
čiam sunkiai sužeista kairioji 
ranka. Ties Kretinga atvežė; 15 
—16 m'tr. ligio bėgių, kurie 
buvo perkrauti ant 2-jų plat
formų. Keturi darbininkai juos 
iškrovinčjo. Vienąs bėgis rei
kėjo apsukti. Bėgis 
keltas aukštyn ir 
skersai platformą — 
galą reguliavo trys
kai, o trumpesnį vienas. Bėgis 
pasprūdo, krito ir parbloškė pe 
savim ant, žemės darbininkus; 
dviem užkrito ant galvų ir vie
nam ant rankos. Nuo smūgio 
vienam darbininkui net smege
nys ištryško, o antram sulau
žė veido ir galvos kaulus.

Užmuštieji darbininkai vieto
je liko negyvi: šalnys Juozas , 
35 metų ir antras Buršys Mar
tynas 24 m. amžiaus, abudu 
Kretingos valč. gyventojai.

Kaip kalbama dėl šios nelai- . 
mės yra kaltinamas dešimti- 

ąes ęinant statybos tai
syklėmis, tokius sunkius bėgius 
gįir^nnotį ne ^tun.^bmip- 
kai, bet msSiauslši 
ninku.

•4**^ iIUlU

SZOLNOK, Vengrija, sausio 
13. — Kalėjimo kieme čia šian
die buvo pakarta -moteriškė 
Marie Kardos,/nuteista mirties 
bausmei už. savo vyro ir sū
naus nužudymų. Ji buvo viena 
keturių dešimčių moterų, ku
rios praeitą pavasarį ir vasa
rų buvo grupėmis teisiamos už 
vyrų žudymą arba padėjimą ki
toms savo vyrus žudyti, ir vie
na trijų pasmerktų mirti.

Sako Italiją ir Turkija 
susitarusios pasida

linti Sirijų
' JERUZOLIMAS, sausio : 13. 

— Beiruto laikraščiai sako, kad 
neseniai Italija ir Turkija pa
dariusios šlapią sutartį pasida
linti tarp savęs Siriją. Einant 
sutartimi, atsitikus karui tarp 
Italijos ir Francijos, ir Itali
jai karą laimėjus, Italija pasi
ims pietinę Siriją, o Turkija 
gaus šiaurinę.

Militarinis Lenkų 
šnipas, nuteistas 

Vokietijoje
LEIPCIGAS, Vokietija, sau

sio 13. — Augščiausio .teismo 
čia tapo nuteistas dešimčiai 
metų baudžiamojo kalėjimo len
kas Adam Biedrzynski, lenkų 
sienos valdininkas, kaltinamas 
šnipavimu ir galvažiidingu pa
sikėsinimu.

Biedrzynskis buvo vokiečių 
žvalgybos suimtas Neuhofėne, 
prieš tai įvykus susišaudymui, 
kur antras lenkų valdininkas 
buvo .nukautas. Kaltinamasis 
pats prisipažino, kad jis atkar- 
totinai bandęs gauti militari- 
nių informacijų Vokietijoje.

Du Argentinos ugnia 
‘ kalniai ėmė veikti

Partizanų riaušės Ko
lumbijoj; 3 užmušti,

- 20 sužeistų
KARTAGO, Kolumbija, sau-, 

šio 13. — Ryšy šu 'įvyksian
čiais šią Savaitę miesto rinki
mais vakar čia įvyko kruvinu 
muštynių tarp konservatorių ir 
liberalų partizanų. Trys asme
nys buvo nukauti,' o dvidešimt 
kitų sužeisti. - ■■

' Tinkama porelė , 
a-..?- ■ >į- ' ■ t

OKLAHOMA CITY, Okla., 
sausio 13, — Vakar žiu vienas 
Aaroji/Fretž, 91 metų amžiaus 
našlys. Vedė Bertlią Ęckėrt, 
metų mergaitę.

Ryšy šu 'įvyksian-

v.
- ■ r

“Marijos Kavalieriai” 
baido tikinčiuosius

žerti. Kalvarijoj yra plačiai • 
pagarsėję įvairiais išsišokimais 
vienuoliai marijonai, vadina
mieji “Marijos kavalieriai”. 
Pastaruoju laiku prieš Naujus 
Metus šie “kavalieriai” iš saky
klų plusta pažangiuosius laik
raščius ir juos skaitančius pi
liečius. Maža to. Jie dar pasi
kviečia žmones į savo kamba
rį ir užsirakinę duris, liepia 
prisiekti, kad daugiau nebe
skaitysiu pažangių laikraščių, 
o ypač “žemaitį”. Priešingu at
veju prigrąsina pas tokius “ne
tikėlius” nevažiuosiąs lankyti 
ligonį, o mirus nepriimsią į ka
pines ir net į bažnyčia neįlei
siu*

SAN ANTONIO DE LOS 
COBRES, Argentina, sausio .13 
— šioje' apygardoje pradėjo 
veikti du vulkanai, j60 mylių 
atokume f nuo vienas antro. Iš 
kraterų verčias į pakalnės kai
mus karštas vanduo ir dum
blas. Praneša, kad viena 15 me
tų mergaitė ir jos brolis žuvo. 
Taip pat žuvo avių ir lamų.

Mėsos ir gyvulių eks
pertas didėja

Pirmas divorsas dėl po 
litikos Turkijoje

TORBALŲ Turkija, sausio 
13. — Turkų' moterimsgavus 
politines teises; “dėl politikos 
jos ima ir su savo vyrais skir
tis. čia prasidėjo pirma tokia 
byla. Fatima Hrtnjm kreipėsi j 
teismą *del išsiskyrimo dėl to, 
kad, sako ji, vyras išvijęs ją 
iš namų, kam pastaraisiais mie
sto rinkiniais ji balsavus už 
naują liberalų partiją, kuomet 
jos Vyras,, Išmėto pašos rėmė
jas, balsavęs už liaudies parti
jos kandidatus. / ž

šviežios mėsos išvežta iš Lie
tuvos užsienin pernai per vi
sus metus už 19 milionų litų, 
o šiemet tik per 9 mėnesius 
jau už 12 milionų litų. Kiaulių 
išvežta pernai per visus metus 
už 29 mil. litų, o .šiemet per 
9 mėnesius už 28 mil. litų. Ark
lių išvežta pernai per visus me
tus už 11 mil, litų, u šiemet 
per 9 mėnesius už* 9 mil. litų. 
Tiktai galvijų išvežta pernai per 
visus metus už 14Vž mil. litų, 
p šiemet per 9 mėnesius tik 
už 6,8 milionus*Titų.

■F
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U Trečiadienis, sausio 11, lysi

KORESPONDENCIJOS
Tower Hill, III

Mirė senas farmeris

čia

šis mažas miestukas randasi 
apie penkios mylios nuo Pana, 
UI. Gyventojų jis turi mažai, 
dirbtuvių jokių nėra, išėmus 
farmas. Miestelyj randasi ke
lios krautuvėlės ir paštas.

Apielinkėj randasi ir keli lie
tuviai farmeriai. Neseniai
mirė farmeris Kazimieras Vaiš- 
nis, kuris prie pat miestuko tu
rėjo 200 akerių farmą.

Velionis buvo 83 metų ąm- 
žiaus. Amerikoj išgyveno 16 
metų. Paėjo iš Kvedęrių kai
mo, Pakrojaus valsčiaus, Šiau
lių apskričio. Paliko moterį ir 
sūnų Anufrą ant farmos. Vie
nas jo sūnūs Antanas gyvena 
Lietuvoj, duktė Francus Vaiš- 
nis Chicagoj. Yra dar ir kita 
vedusi duktė Katherine McGre- 
gor.

Velionis liko gražiai palaido
tas vietinėse amerikonų kapinė
se. Į paskutinę kelionę paly
dėti susirinko daug draugų ir 
pažįstamų.

Nabašninkas Vaišnis buvo 
ramaus budo žmogus ir visų 
mylimas, kurie tik jį pažino.

Tegul bus jam lengva šios 
šalies žemelė.—W.

’siųr dantų ; nosis buka truinA 
pa, liežuvis. susideda iš keleto 
šmotų; ausys trumpos; visas 
plikas, apart kojų, papilvės ir 
kaktos; kartu vyriška ir. mb? 
teriška lytis, žydas tą karvę 
yra pirkęs.

Įdomus veršis, bet ką su juo 
padarė— nežinau. Laikraščiai 
neturi savo apmokamų reporte
rių, kurie žinias suteiktų. Jie, 
rodosi, lyg. slepia tokius apsi
reiškimus. žmones visaip kab 
bėjo. Sakė, buk Kaune ištirs, 
jei atras žmogaus kraujo, tai 
ieškos kaltininko, bet tokios 
kalbos apsistojo ir kuo užsi
baigė “veršis su žmogaus 
va”—negirdėt. •

gal

pašte, 
apskr.) tarnavo 

jaunas Gediminas

kad tuo bu-

; i„„.. -.i ««™ x* : ' ’v- V

ant švento- ko Riauba. Bsf tegul jie pel- 
inkima, pa- no nuošimčių, o jus geriau su-

Fort Whyte, Kanada
Apsivedė

Laikai mainosi, mainosi ir 
žmonės. Prieš kiek laiko i mu
sų kolonija atsikraustė M. R. 
su dviem mažom mergaitėm. 
Reikia pasakyti, kad R. išgy
veno apie penkerius metus su 
moteria nevedęs ir neturėda
mas jokio laisnio.

Bet pablogėję laikai privertė 
ji apsivesti su visomis ceremo
nijomis. Dalykas buvo toks: 
sumažėjus darbams jis tapo at
kistas iš dirbtuvės. Priegtam 
jis nugirdo nelabai malonią ži
nių: dirbtuvės formanas pareiš
kė, kad R. negaus darbo tol, 
kol jis formaliai neapsives. Pra
dėjo ir kiti gyventojai piktin
tis. Kad išvengus visų nema
lonumų, R. ir nutarė apsivesti. 
Vedybos Įvyko gruodžio 29 d.

Manau, kad dabar visi nesu
sipratimai pasibaigs, o darbams 
pagerėjus fcrmonas vėl duos 
jam senų j Į. darbą.—N. S.

Šiaulai
Šiaulių 

Laisvamanių 
kušio, 1930 metų 
28 d.,

miesto ir apylinkės 
susirinkimo, Įvy- 

gruodžio mėn.

U C I J A 
laisvamaniai, 

apsvarstę savo susirinkime esa
mas Lietuvos sąlygas laisvama- 
nybei plėsti, ir matydami daug 
visokių kliūčių esant, tam kil
niam ir idėjiniam tikslui siekti, 
kuri visad esam pasiryžę siekti 
ir vykdyti tik kultūringomis 
priemonėmis, o ne. klerikališkos 
akcijos pavyzdžiu, kurie savo 
siekimus vykdo nuolat .keldami 
nekultūringą akcijų prieš lais
vame nybę, valstybėj santvarką 
ir šiaip prieš visokius, geros 
valios žmonių, interesus.

Be to,* žinodami, kad, beveik, 
visose kitose valstybėse laisva
manių organizacijos visais at
žvilgiais turi daug geresnes 
sąlygas, kaip pas mus. Todėl, 
būdami tos nuomonės, kad Lie
tuvos valstybė jokiu budu ne
sutiks atsidurti tuo atžvilgiu 
žemiau kitų, ne mažiau kultū
ringų, valstybių ir bus . lojali 
laisvamanybės sveikam augi
mui ir plitimui Lietuvoje, Dėl 
to, vienu balsu nutarėm reika
lauti :

i. Lietuvos laisvamaniai rei- 
kalauja sau lygių teisių valsty
bėje su kitomis draugijomis 
bei organizacijomis ir nori,'kad 
butų pašalintos visos varžan
čios laisvamanybę ^kliūtys ir

Lietuvos

laiduotos normalinės tos idėjos 
skleidimo sąlygos. Be to., nor*, 
kad kuogreičiausiai - butų pa
ruošti ir išleisti tinkami įsta
tymai, kuriais butų leidžiama:

a) Civilinė metrikacija,
ir b) Laisvų kapinių steigi

mas.
•2. Norim, kad visų rųšių mo

kyklose butų panąikinta, kaip 
katalikų, taip lygiai ir kitų ti
kybų dogmos ir priverstinas jų 
dėstymas. Nors dėl to gat ir 
nutruktų santykiai su Vatika
nu ir pasinaikintų sutartis su 
šventikais,— konkordatu vadi
nama, bet iš to tik pasidžiaug
tų visa pažangioji Lietuvos vi
suomenė. Nes visi aiškiai ma
tom, kad ■ veikimas \ sutarčių— 
konkordatų varžo krašto sava
rankiškumą ir daro neigiamą į- 
taką, kaip i kultūringą vaikų 
bei jaunuomenės auklėjimą, 
taip ir Į pažangiųjų ir šiaip 
žmonių dvasinius interesus ir Į 
ramų tautų sugyvenimą.

3. Griežtai protestuojame 
prieš visų tikybų organizacijas, 
o ypač prieš visų kategorijų 
katalikiškus kunigus ir jų pa
sekėjus dėl jų kišimąsi Į poli
tišką šalies gyvenimą, ir aist
ringą troškimą monopolizuoti 
krašto valdymą, ■
du turėti absoliutišką teisę ir 
galę aprėpiant visas žmonių 
gyvenimo ir santykiavimo sri
tis, drakoniškai naikinti visa 
tai, kas pažangesnio ir moks- 
mgesnioyjų tarpe gimsta.

4. Laisvamaniai visad būda
mi šalininkais blaivinimo dar
bo, kaip prieš vartojimą svai
giųjų gėralų, taip lybiai ir už 
visokeriopą žmonijos blaivini
mą. Tačiau negalim rimtai 
žiūrėti į grynų katalikų varo
mą Lietuvoj blaivinimo darbą, 
kurie įsteigę Katalikų Vekimo 
Centrą, paėmė i savo rankas, 
dar anais jų viešpatavimo lai
kais, tą “blaivinimo”, monopolį 
ir šiandien, organizuodami vi
soj valstybėj 'visokius katali
kiškos “blaivybės” skyrius ir 
komitetas, plačiai varo ir ne
atitinkanti blaivinimo tikslams 
darbą. Todėl, nėra - abėjonėš, 
kad tie jų skyriai ir komitetai 
yra ne. kas kita, * kaip nitu jos 
katalikiškos politinės ir dogmi
nės organizacijos, tik “blaivini? 
mo” skraiste pridengtos.

Blaivinimo darbą, musų ma
nymu, vertėtų perduoti rim
toms organizacijoms bei specia
lioms draugijoms, tik ne kata
likiškoms.

5. šios rezoliucijos nuorašas 
nusiųsti:

1. švietimo Ministeriui,
2. Teisingumo Ministeriui,
ir 3. Vidaus Reikalų Minis

teriui,
ir paskelbti, persispausdinimo 
budu, Lietuvos ir užsienių 
žangiojoj spaudoj.

Išvežė viršininką
• •

Pavasarį Bartihinkų 
(Vilkaviškio 
viršininku s

Leveckis. Smarkiai girtuoklia
vo ir leido pinigus. Valdžia ap
žiurėjus: knygas, surado virš 
10,000 li^ų trukumą. Jo bute 
padarę kratą, rado apie 60 
amerikoniškų laiškų., atidarytų 
Jaunas, Gediminas buvo geras 
laiškų balzamuotojas.
. Viršihinkąs buvo be' jokios 
kaucijos, tad prisieis trukumus 
valdžiai padengti. Suareštavo, 
ir kur tai išvežė. Laikraščiai 
nieko apie tai “nežino”, nes ne
buvo rašyta.

S » B

Arkliauodegių darbai
) ' i ,

Jau antras ruduo, kaip
Bartininkus arkliams nupiausto 
uodegas. Piauja, palei ir kar
tais su stimbiriu, Vištytyje 
vieną vaikėzą sugavo. Geras 
pelnas vagišiams, bet gyvuliai 
neturi kur-dėtis, kai .užklumpa 
uodai, musės ir bizukai.

ąpie

riaiis, atidaro i’ sbsirinkimą, pa- 
pasakoją, ' lad vyskupas Įiępė 
nauj$ kluoną pa&udayot ir jau 
kelkit rąnkas. Pasiprašo bždso 9,000 lį imti. Kuų.- sako, 
žimogus nekvailas^ ir duoda j- 

’nešimą išrinkti pirmininkų*’ Ku
nigas pareiškia, Kad jis pirmi
ninkas busiąs ir; ,dąugiau: pieko 
pereik, žmonės feikalauja pir
mininko ;ir:/yiį§p;': prezidiumo. 
Klebonėlis kįąiįsią.:' “Ar j ųs pri- 
pažįstatp mąpę 'klebonu?” Vię^ 
nas bedieviu (tąip jį klebonas 
pakrikštijbjįpąąįškina kunigė
liu j, kad. įįs ,nebijotų, nes pir
mininkas ne kunigui, nė vie
nam nieko 'blogo nepadarys; tik 
tvarką prižįu|,esf kad keli kar
tu nekalbėtai,.. Kun. rėkia — aš 
nenorių Gęniun0(! Ant galo pa
reiškia, kad jis. neleis susirinki
mą laikyti it be policijos' leidi
mo jdms nebusią galima, (Pa
melavo? Gaįiniąi parapijonams), 
žmonės šaukiueį ^J’ei j ųs norite, 
budavokit© viepas ir kam mus 
čionai šaukiatelf

Mato, nabągąs, 
veiką, tąd į|į'i|as 
ninku r išriį^tB* j am nepagei
dauti. Kun/pasigiria, kad yra 
4,000 litų parapijos. Tūlas žmo
gus pastebi, J kad mirusio kum 
Vaiciekavičiaus yra palikta pa
rapijai 12,000 lt. Kunigas tyli. 
Išėjęs į priekį žipogus sako, 
kad per rankas ėjo pinigai iš 
kunigo į kunigą ir jis girdėjęs, 
kad yra 10,000 lt. Kun. pa
reiškia, kad yra 8,000 • lt. žmo
nės klausia: kur jie? “Banke 
ant mano vardo padėti”—--atsa- ' ' - 7 .» I

dėkite nuo hektaro reikalams, 
žmonės šaukia,; neteik dėt, iš

kad negalima, nes Vąiciekaus- 
►kas palikęs bažnyčiai, o ne .kler 
bonijai. ' žmogus išėina su 
skundu, kad jam parapija jau 
keli metai nesumoką 13,000 lt. 
žmonės reikalauja atiduot, nes 
j į s jau laukia keletas metų. Jis 
užmokėjęs, už. statybos medžia
gą klebonijai ir kunigas velka 
ir atsisako 6 metai atiduoti. 
Riauba priešinasi, kad nemokėt. 
parapija nutaria tuoj sumo- 
kėt. Paaiškėjo, kad- žydui už 
skardą klebonijos stogo yra ne
mokėta G metai. r Nubalsuota 
iri šią skolą užmokėt;

— ■ z . ■ , >
“Yra pinigų yra? ir skolos. 

Reiškia, netvarka viešpatauja 
parapijoje. Ugnis ar vanduo, 
kitaip negali būt” — pareiškė

drąsus vyrhs. ŠĮ vyrą per porą 
savaičių garbino kunigėliai iš 
ambono. Sakė “bedievis pra
kalbą sako, o katalikai klauso 
ir balsuoja, ką jis pasako.” Yra 
revizijos komitetas, bet nė jis, 
nė raštininkas, nė iždininkas 
jokio raporto neišdavė. Nieks 
nežino kiek parapijos pinigų 
pas kunigėlį randasi. Jei val
džia pasiųstų reviziją, tai pa-

aiškėtų tikra f netvarka. Para- 
pijonai pradeda kalbėt, kad 
kunigas savo bizniui trobas 
pats pasibudavotų, nes jie nė 
vieną kartą nė jokį pavargėlį 
bei- paliegėlį nėra sušelpę. Kur 
jie deda savo- pinigus, kad už 
laidojimą net po 300 lt. paima. 
Kur jųjų mišios ir visos kitos 
įplaukos su mėnesine alga.

—Perdaugis.

j.-tj <

P.a-

Lietuvos Žinios
Įdomus veršis

Vasaros metu, esant apskri
ties mieste Vilkaviškyje pasie
kė mano ausis kalbos:

“Karvė atvedė veršį su žmo
gaus gaivu”'!

—Kur tas veršis? — klausiu.
Viena moteris nuvedė mane 

pas žydą Starkovski, kuris ant 
Pilviškių kelio laiko aliejaus 
spaustuvę. Ant kiemo radome 
pulką vaikij, kurie per plyšius 
tčmija į kluoną. Paprašiau žy-* 
dą, kad a trūky tų kluoną ir pa
rodytų tiją įdomų veršį. Atra
kino. Veršis gulį, tad gerai ap
žiurėjau. Žydas Starkovskis 
man paaiškino, kad buvę apžiū
rėti jau dti Vilkaviškio gydy
tojai. Laukia vėteriųaro gydy
tojo, Ješinsko. Laukia atsa
kymo iš Kauno, gal norės pa
siųsti tyrimams.

Veršis gįrpė negyvus, pastur
galiu. Galva, kaip WbSjo žy
das ir kOg ppnašL j žm^ 
gaus. '

t
kad nepri

eidavę. Pirmi-

GREITAI PAŠALINO 
VIRŠKINIMO PAKRI
KIMUS IR UŽAUGI- 

NO' ią;,ŠVARŲ. .
Parapijoj netvarka;

Pereitą metą, kai buvo 
bonu Bartininkuose Bulvičius, 
tai su kun. Šmulkščiu -ėdėsi, < 
kaip du šuniukai. Abu sky
rium turėjo po naYną, o tuose 
namuose po gaspadinę. Bulvi- 
čiaus panelė buvo tikrai “fine”. 
Abi gaspadinės baisiai' nesutiko, 
Klebonas buvq^ apskųstas vys
kupui Reiniui. Tas liepė pa
leist gaspatlinę, Buvo, klebonui 
negalima. Ji pareiškusi: “jei 
aš išeisiu— tu (klebone) nebu
si kunigu”. Ant galo, klebo
nas Bulvičius surado ir paėmė 
jauną gražų vargonininką, ku
rį tuoj ■ apženijo. Išrodė pora, 
kaip tvora: kaip sūnūs su mo
tina. Laisvai atsiduso ponas 
klebonas, bet' tuoj gavo nuo 
vyskupo vilko bilietą. Nabagas, 
turėjo ieškot prieglaudos pas 
svetimą vyskupą.

Tarp parapijonų kova vystė
si. Vieni, rinkę ' parašus už 
Šmulkštį, kiti už kleboną Bul- 
vičių. Likusiam kun. Šmulkš
čiui prigrūdo ‘ spalių šulinį ir 
siuntinėja jupdrankiškus laiš
kus. Beje, Šmulkštys buvo ant 
“loskavos” duonos ir už pave
dimą klebonauti Bulvįčiui gau
davo valgį. Klebono gaspadi- 
nė nekentė Šmulkščio, turbūt, 
kad jis per senas ir per storas, 
tai užtaisė valgį, kad tas sene
lis turėjo “hurry uį)” daryti, 
o kad rado vartus užrūkytus, 
tai atsitiko labai prastai.

kle-

Del išblyškusių, lie- 
k siifc sifonų žmonių

Išblyškę, sudžiūvę, silpni žmones džiaug
sis sužinoję apie Nugra-Tone — vaistus, ku-- 
rlo posraininį užtektinai riebaus, sveikata 
teikiančio kraujo. Sis puikus preparatas 
padalina id kūno nuodingas atmatas, pasida
riusias dėlei konstipadjop ir kurios yra kal
tos už daurelj ligų ir nesmagumų. Nuga-Tone 
atgaivina ir sustiprina organus, priduoda 
jums geresni apetitą, nugali nevirškinimą, 
gasus, išpustus vidurius,' palengvina inkstų ar 
puslfis Įdegimą. r ar panašias ligas, paeinan
čias nuo netinkamo vidurių vallmosi.

Po to kaip jus priimsite Nūga-Tone tik 
kelias dienas, jus pasijusite geriau, jusi} mie
gas pasidarys poilsingesnle ir atgaivinantis, 
atsikėlęs, ryte jausitės stipresnis ir energid- 
kesnis. Jus gulite pirkti Nuga-Tone kur tik 
Vaistai yra parduvinfijami. Jeigu jūsų par-1 
davėjas neturi jų stake paprašykite jį- užsa
kyti jums iš savo džiaberlo.

T , (Apgarsinimas)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dęlto, 
kad pačios Naujienos 
yra nąudingoa.

Maistas nėra mai „ „
ra tinkamai suvirškintas. Štai- kodę! 
žmonės, kurie kenčia nuo gaso pilve ! it 
viduriuose, atsiraugimų, vėmimo, galios 
skaudėjimo, kvaitulių, etc., paeinančių 
nuo nevirškinimo, tankiai buąa suliė,- 
sę, silpni, mažai turi energijos įr gy^- 
vuino.

Visą? tai greipi permainomai fca,da jus 
pradedate vaitoti i paprastą išradimą, ži
nomą kaipo Pape's Dia^epsin. Kąda 
patys žmones patyria nepaprastas' paseki 
mes vartojimo šių skanių tebletėlių, jie 
jaučia, būtiną norą pasakyti tai ki
tiems. < '

Mrs. Reidą J.1 Glenn. 7031 Zoespįr 
Avė., ęieyeland, Ohio, sako: . “Aš ken
kiau per virš dviejus metus nuo skaus
mu manS pilve, gaso ir galvos skaudė.* 
jimų; bandžiau visą laiką gąutį pągel- 
bą vartodama vaistus ir trėatmciįtus. ’

“Tada, aš patyriau apie: Diipepsin t ir 
pradėjau jį vartoji. Tai buvo paste
bėtina man pagelba. Aš dabar valgau 
skanumynus be jokių blogų-, pasėkų, O 
kaip pirmiau delei totųrėjalv kęhtėtiK

“Draugai, kuriems aš pasakiau, apie 
Diapepsin, susilaukė tokids pat nagel- 
bos. Aš laimėjau 13 svarų pradėjusi 
jį vartoti.” ,! i

Visi aptiekininkai parduoda jįi; ajba 
jeigu jus norite išbandyti’ jį prieš pgr» 
kanc, rašykite “Pape’s. Diąpepsiiįiv', 
Wheeling, W. Va., dtff bandomosios dė* 
Žutės, DYKAI. ' : ‘ :

QuickReliefforStomach If ls|
... .M|n i p . H J
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kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštų Lietuvę.
'Sava meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvSjų atvejais ir 

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUT!;
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

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

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. ’ . -*: ‘

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

Už 50 £entų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 

be lailcraŠčio!
Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 

50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas .Gedimino gat. 88 Nr.

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

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET , 

Tel. Kcdzie 8902

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

7. ‘ ; TIK TRUMPAM LAKŲI . i 
NAUJIENOS duos; visiems NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, kurie 
dabar užsirašys NAUJIENAS sau, savo draugams bei giminėms

Visai Dykai Km
r,f'
f I
♦ **

,Metiniams Prenumeratoriams už .... $5.00
- $2.50Pusei Metų už

Grupė I. $2.50
■ N®. ’ ■' Ij* ■

J .

No.
57

No.
03

/

KAINA
J, Allcno Kaip Žmogus Ma
sto —_________ _______ 20
Kl. Jurgelionis GRu^li-Lludl .00 į

Viso

KAINA 
H.* — 8iau»6« Ka^
žygiai 4* veihstn. Tcagedij* .35

'■ . ; jjT--■■■, t ■
Viso --------------------------- $5.05

Grupė VE $2.50
Žemaitės Kaštai Karės Meta
Kaina ---- -- -------------, .15
SiinuknR ir Magdute Graži 
pasakaitė --------------- -------—. .15

_ _ Dr. A. J. Karalius Pačiavi- 
>. mosis pas įvairias Tautas JįO 

01 laukio — P.- Kropotkino —
Ko mums Reikia Pirmiausia .35 

03 H. Ibseno—Siaurės Karžy*
iriai .—-----------------.35

80 M. Gritouio—Katriutės Gin
tarai ----------J..... .............. 20

82 Rr. Vunršor-Milijoual. Van-
donyje ——---------------1—.—. .20.

Viso

KAJNA
ii.'. Viškoškos Tikri Juokai .80 

25 Diu*. Karaliaus .Barbora Ub-
ryka arba ItlioštoriUs ir Jė
zuitai ...........-................  75

20 Marijos Konopnlckos Pagal
Įstatymus, -u—......................... 75

28 Erkinano ftatrljono Lalkrodi-
Atsiminimai -----,20

Vis., -------- - ---- .. .. ... $2.50

Grupė II. $5.00
32 ICinlld Zola Darbas

nas)- *....-—*-....... —.....
“ 'L...

žmonSs
V; G. E_.
nas ............
“Socializmo 
vomas** . 
Dr. A. J. Karaliaus Nuosavy
bės Išsivystymas *----------- -
9, Laukio Moteris ir J__ 
Vieta žmoniini ........ .........
La Farguc Labdarybė pir
miau; ir dabar ............. .........

S į. KuMnskO 10 Kristų— 
cjiuko Fęliloa Kančios

__ Vlškoškos Gyvybė ......... ...
75 Aukso Veršis . vieno veiksmo

• t komedija ........  2C
*7.8 Br;vvargšo Gadynės, žaizdas

7Q., Mu Grigonio Gorinus Vėliaus 
negu niekad komed, ------

33 Ą
... 30
{ -40

t
02.| 05

67 
; 71
k 73

18

$2.50

Grupė IV. $5.00
D-ro "’Gruliitino Sveikata .... . 2.50 .
I)r. A .4. Karaliaus Pasikal
bėjimas Amerikono 'su Griho- 
rium'- - ---------------------------------- 20
S. K. Kriikmvsknja' Ohinija .40' 
John M.. Wnrks Kas yra Taip 
O kas no Taip ? ..........  .10 ■
fiarunas Gruodžio 17 dienos 
Perversmas _____ __ ____ _ 20c
Karlo Kautsklo —Kas yra 
Soeializaolja __ __________  .20
W. Shakespearą’o Machbolh .|5

Viso

40
41
54

(Roma* 
......... .........   1.00

Neinojcw8kio Revoliucijos
JL ......t/........   .30

G. Karolenkos Makaro Sap- 
—........................— .20
l. Minties BlaiVU' 
f > ........ 1.00

_ .50 
ir Jos

.20 ‘

.20 
,30 
.2(1 * 
.20
.20 
.25
.25
.20

48
52
04
00
72

•5.00

Grupė V. $5.00
...25

.40, 

.as;

.15 

.35
___ _ ___ r___________.00 

Dr. A. 9. Karaliaus .Moraly
bės Išsivystymas ___ _— .50
K. šeštoko — Kas Išganys * 
Liaudį?  .75
------- - Dzūko VirS-

_ ---------- ‘__ 1 ir Juo- 
detale Už Pratraro Pavydas 

jKl. Jurgellonlo. Deklamato- 
x tęrius ------

13.50

Grupe VIL $5.00
Nindas Piluaz OtakuJa*-v-Vi? 
nokiu l’salapi-ių I0ny<« SUSO 
Robinzonas Ktulzlus—Labai

HIJ 
.50
.20 
.25

Nėra "JZ™™_____ .10
BaKikowskio — Pono Felik*

- .20

. . .20
J 

. .25

, .35

7 A. Jauulaiėlo Airija.
8 s. Matulal “ 

Tolima šii
31. A. OlĮevs|k
38

.37 __r__ ____ _____________
•5.00 40 P*1. Ki dLbėb Kullųra ir

“ Spauda ____ __ _______
^<U.t53 “ - - - -

’ 55

’ 1.00 oo RUlUkilada Dzu
— ' žmogiški Nuopelnai

.35 ’ “ “
-68' . ____  _______

,20 < tprlus --------- -- ----- ----------- .75
84 J. Khrzemmvsklo—Medicinos

,25 Daktaras -- -------------------------.25

22
35
44
70.
04 
05

00 _________
_ , so AUulaukymas kotu. ---- —
07 J. Gttrausklo Suiapulris*

Komedija ' , — --
00 A. N. Astraaskio — Vyrų

Versija kotned. --------
•r 00 V. K. Račkzuako • EUfmle 

Ir Proza —-- -
Viso ----------------- ----- — 15.00

~ ‘ * Ičlp—Dyl keliopi i
laurų ...______ ____

, __.jvskio —•Pasaką apie
Kautrla Alaną __
L. Tolstojau*—Prącaro At
gijimas? i’—i:.--------—1—
Oiiyer Selireląerlo Sapnai —

Robinzonas 
Graži Apyt,, ___ ,____
Gyveninio Vaizdeliai —— 
J. A. Eredra ConclUum Fa* 
rultatis ...........——l.■  ------------

' Kas metą kunigai po Kalėdų 
ubagaują...—atsiprašau • —kalė
doja. Visko prašo ir renka są* 
vo valia ant klebonijos ir klie
rikų inkubatoriaus ąrba serųi- 
narijos, nors jau seniai ji ga-r 
tava. Užėjus blogiemš laikams, 
ir daugeliui atėjus į protą, pra
dėta nemokėt1 dėl klebonijas. 
Pįrmiaus mokėdavę nuo jnargo 
(hektaro). Naujas po BuįviČiui 
klebonas Riauba sušaukią vals
čiaus beį parapijos ? susirinki
mą^ Wt, įam užsinorėjo nalrjo 
kltiono, nes dvi. lentos išilgai 
yra įskilę ir esąs per mažąs. 
Priegtam reikią būdavot naujus 
kiaulininkus, naują cementinį 
šulinį,, brostviųę ir jos tvartus, 
žmonės šnabždasi^ kąd priešin
tis, balsuot prieš.: “Kam 
trobos negeros, lai .sau būda-

atsiprašau —kale ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNUA

OflKF KIAIPlDĄ ’
revyorkoi ; ; 

v KIAIPCVĄ

*mVMPA81UĘKlASiI,lBTlJVąp«rŠVEDU|i

DIPELIAIS^'NAUJAIS IK5-? <
WPE^^KAIS 
Švedų. ^toį^Įvį^įs

Lietuvos Pašto ir kelęĮvjtį patarnavimas 
Persitikrink svariais/', moderni^ . kais .laivais, mandagiu patarnA 

iVIMU.JR SKANIU MAISTU- '
Paranki kelionė į
LIETUVĄ

* Užsisakykit Vietas Dabar , , 
Laiaų.;l8pi0Ūkinj(ih iš

Mt L. GR1PSHPLM.* ,r.. Saujip 1F 
S.S.DROTTN1NGHOLM Saueid 3 į 
M. L. GRIPSHOLM .... Vasario 2SK 
S. S. DROTTNINGHOLM Kovo l į 
M.L. ęRIPSHOLM Kovo .28 
Infoniiucijus • ir iliustruotas' cjrkuUoiia su 
žeuilaplu z liŲtuviip kalboj, sauuaipuls, 
kreipiuutia paa' wvp arentą arbąk į ;

Swe<iish Amer. Line

t Grupe III. $2.50
>■ * 35 JirKelKmlo Mįslių Kuy.

M. I>c6* .J ——..-4— --l—

» 30 V. GarSbio Karės Laukuose? (kareivio aUitnininiai) ....
30 A. <Mls Kaip Žmonės etl 

į v , - Ponais kovojo* ........ ——...
40 Frank Harrlso. Pasakojimus-

Apie ——-------- ------ 1—

KITUR METAMS $8.00

U

-15

Milas snukis :$aiki£u- voja nąujas’V 181.N- Michig^n*,Aįye.

Daktaras

4 NAUJIENOS VISUR 
AMERIKOJE METAMS $7.00 /

Kam nemalonu bus gauti tokias, dovanas. Šis pasiulijimas. tik 
trumpam* laikui. Rašykitę tuojaus ir siųskite savo užsakymus.

NAUJIENOS
?• Į739 Sųuth Halsted Street

(J1

’ ‘ - jL

Chicago, I1L
• -r“; r ■



Trečiadienis, sausio 11, 1931,

Tarp Ghicagos
Lietuvių ,

Lietuvių Valanda
Sekmadienį, sausio 11 d., vėl 

teko klausytis lietuvių valandos 
iš ęadio stoties WCFL nuo 1 
ik j 2 vai. po pietų. Prograrrias

“Savas Pas Sava”
— sako biznieriai

r ARCHER & CAI.IFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tek Lafayette 5019

L---------------- —--------------- /
' THE BRIDGEPORT 

CLOTHING CO.
Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai 

J. PETRAUSKAS. Sav.
3312 S. Halsted St. 

Tel. 'Boulevard 1162 
!.■ ■ .................................... /

' V. BAGDONAS
x EXPRESSING 

Mes perkraustom pigiai
3336 S. Halsted St. 

Tel. Yards 3408 
ir Calumet 3399

r G. BURBA '
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
- . Tel. Victory 2477L-------------—------------

DALENO APTĮEKa' 
Receptų išpildymas —. musų 

specialybė 

4193 Archer Avė. • 
Tel. Lafayette 1155

- į -...  ■ ■ ’................- ...... ..........J

PETER BARSKIS ■ 
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
Tel. Yards 5069

l ;

| M. J. KIRAS 7 
RE AL ESTATE ' 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6894L y ,r------------J

* W. j. KAREIVA 
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą

4644 S. Paulina St. 
. Tel. Boulevard 1389 

h, !■ I I —

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE 
2839 W. 63rd St. 

Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

' J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Paskolas duodam ir ant Imu morgičių

J. NAMON & CO. . 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

The Vilija Coal Co. '
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus

3700 S. Spaūlding Avė.
Tel. Lafayette 2584

v..... ............. ' ......
. ■ * * 4 /

Lietuvių Viešbutis
■ W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St.. «
Tel. Roosevelt 3352

J. J. ZOLP
Real Estate ir laivakorčių 

agentūra

4559 S. Paulina St.
. ,. Tel Yards 014J>VV.- ■ . ■ - ~ 

Vai- 
vcda-

visais atžvilgiais buvo gražus 
ir Įvairus; matyt, kad visi dai
nininkai yra gerai prisirengę 
prie busimo radto kontestantų 
koncerto, kuris įvyl^s sausio 25 
d. Ashland Auditorijoj, 
dylų choras, p. Saurio 
mas, galingai .sddainavo
tuviais esame mes gimę*’. Taip
gi buvo gražių solo, duetų, 
kvartetų ir pagalinus /‘Ei, pa
sauli, mes De Vilniaus nenu
rimsim”-— su šia daina Vaidylų 
choras užbaigė programą. • Šio 
programai kds sekmadienis yra 
duodami lėšomis Jos. Budriko 
muzikos krautuves, taipgi ka- 
ketvcrgas iš stoties WIIFL nuo 
7 iki >8 vai.-vakaro.—Dzukas*

Town of- Lake
Spulkų šimto melų paminė* 

jimo koncerto

akordiono, bet 
patiko, po to 
Lygos vice-pre- 
Wlodarskis pa- 
Spulkų istoriją.

Ketvirtadienio vakare, sausio 
8 d. Vytauto ir Lietuvos Spul
kos buvo surengusios koncertą 
paminėti šimto metų sukaktu1- 
ves nuo pirmos Spulkos susi
kūrimo Suv. Valstijose.

Nors buvo garsinta, kad pro
gramas prasidės pusė po septy^ 
nių, bet šeštą Valandą jau visos, 
sėdynės buvo pilnos ir komisi
jai prisėjo griebtis priemonių, 
kad sutalpinus Krenčiaus sve
tainėj kelis šimtus publikos, ir 
nežiūrint geriausių norų, nebu
vo galima visų svečių besutal
pinti, ir apie puse atėjusių tu
rėjo eiti namo. Kitą kartą to
kie trukumai bus išvengti ir iš 
kalno bus? paimta didesnė sve
tainė.

Raip aštunta valanda Lietu
vos Spulkos prezidentas Jurgis 
Brazauskas trumpoj prakalboj 
pabrėžė tikslą, atidarė vakarą 
ir perstatė Vytauto Spulkos 
prezidentą J. J. Zolp vakaro ve
dėju. Gabus ir pasižymėjęs 
savo raštais bei teatrališkais 
veikimais vedėjas linksmai pra
dėjo programą ir pakvietė p-lę 
Jadvigą Brazauskaitę pagroti 
ant akordiono (italioniška ar
monika). Nors man teko gir
dėti p-lę Jadvigą pirmą kartą 
grojant ant 
publikai labai 
Illinois Spulkų 
zidentas A. J. 
skaitė iš rašto
Dainavo šv. įCecilijos vyrų cho
ras, vadovaujant p. Daukšai; 
sudainavo labai gražiai. Kalbė
jo šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas kun. A. Skripka apie 
Spulkų istoriją ir kokia nauda 
butų lietuviams, jei visi pri-* 
klausytume prie lietuviškų 
spulkų.

Ponia A. Pieržinskienė, 
akomponuojant p-lei O. Skiriu- 
tei, padainavo “Dainuok man 
dainą, o mylimoji”/ Vanagaičio 
ir dar liaudies dainelę, kas pub
likai labai patiko’ ir aplodismen
tais buvo priversta pakartoti.

Kun. Linkus sayo kalboj pa
reiškė, kad apie Spulkas daug 
ko nežinąs, bet jo nuomone, lie
tuviai daug geriau 'padarytų, 
laikydami bei taupydahri pini
gus spulkose ne kaip laikydami 
kur po karpetais.

. Apie 
punktą reiktų kiek plačiau pa
sakyti, kadangi ponia Vaiči
kauskiene su dukrelėmis yra 
lyg kokia žydinti rožė lietuvių 
daržely,, ir reikia pasakyti, kad 
leituviai neužilgo susilauks 
gražių vaisių meno dirvoj', kaip 
ponia Vaičikauskienė parodė 
sykiu su savo 12, 9 ir 6 metų 
dukrelėmis. Pati motina skam
bino’ piano, 12 metų dukrelė 
Anna grojo saxophone, ant
roji, Genovaitė, devynių metų 
griežė smuiku ir jauniausioji 
6 metų' Elena šoko klasišką šo
kį, ir dainavo. Sudarė tokio į- 
spudžio, kad nesinori atsiskirti 
nė nuo estrados paleisti. ,

Kalbėjo Keistučio Spulkos 
raštininkas J. I* Evaldas, nu
rodydamas, kad Spulkos yra 
saugiausia vieta • pasaulyje ir 
kad kuomažiausia tekenčia dėl 
neturto žydų tauta, nes žydai 
visi moka taupyti.

Skambino piano solo p-le L.

sekamų programos

[Atlantic and Pacific Photo!* : • • ‘

Janet Gaynbr, jaifta filmų ‘^žvaigždė”, išvykus. prieš Kalėdas 
i Honolulu ir ten staiga susirgus apendicitu. Jai buvo padaryta 

operacija’ .

Priežinskaite, 11 metų mažiaus 
(dainininkes p. Priežinskienės 
dukrele), taip tikusiai, kad jau 
neužilgo galės lydėti motiną 
koncertuose, akompanuodama.,

Kalbėjo. Adv. Joseph Grish 
(Grišius), tarp kitko pareikšda
mas, kad “kas taupo tam ir 
Dievas padeda”, tad taupykim, 
ypatingai jaunimas, kad ateity 
nereikėtų pirktis iš svetimų ki
šenių. Po to dar antru kartu 
padainavo šv. Cecilijos choras 
vadovaujant p. Daukšai, ir po 
jo kalbėjo Lietuvos konsulas p. 
Kalvaitis, pasakydamas, kad 
panašios spulkos kaip musų čia 
Aifierikoj yra kuriamos ir Lie
tuvoj ir kad per taupymą mes 
galimu atsistoti šalę kultūrin
giausių tautų. t j;.,.... *

Dainavo duetu ponia B. Vaiš
viliene, ir ponia L. Dargienėj 
sudainavo “Kaip gi gražus ru? 
telių darželis” ir “Gerk, gir
tuoklėli pilną”, ir vieną, angliš
kai. Išėjo labai gražiai. •

Kalbėjo Adv. Kučinskas, nu
rodė skaitlinėmis skirtumą tau
pymo, nuošimčiuose, paskolose 
ir saugume tarp spulkų ir ban
kų.

Programos •' pabaigai antru 
kartu pasirodė ponia Vaičikaus
kiene su dukterimis, nes buvo 
publikai pažadėjusi. Atėjus 
vidurnakčiui, publika pilnai pa
tenkinta skirstėsi su pakilusiu 
upu; nemažas skaičius prisira
šė ir dar žada skubiai prisira
šyti, nes dabar patogus laikas, 
kadangi yra pradžia naujos se
rijos.—F. T. Puleikis.

Daugiau Kopera 
cijos

1 -

Savas pas savą!

f

Kuomet yra blogesni laikai, 
visiems yra sunkiau biznį va- 
--------------------- ‘..............................................................................--

&.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXTXXXXXXXXXXXXX4
M________________________ ■ •______ _ MDR. B. M. ROSS i

UŽTlKIMAS LIGŲ SPECIALISTAS 
PASESEĮCMINGAI VIRŠ 30..METŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su šiuo daktaru

. Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
to, kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, jjoga
inkstų ir pušies nesveikumus, liko išgyti ri padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui sripfūmo it, gyvumo, silp
niems'Vyrams, /■ - i. \
' Žmonės turintys prastą' kraują, turėtą' ateiti ir UsigydytL pirm riėfai 

4 perdaug vėlą.• Atsiminkite, paslėpti kraujuję nuodai pagimdo paralyžių, 
* beprotybę ir smegenų pu m inkštėji m ą. Ateikite ir pasikalbekite.su daktaru 
m „ apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už gerinusį gydymą jus mokėsit ne 
"'/daugiau ------- r -.l- ■
r M *

— GYDO

:'U

negu išgalėsite, v . , .

1)K. B. M..ROSS 
35 South Dėarborn Street

kampas Monro e -St., C'rilly . Building;" Chtcago.
Imkite elevatorių iki penkto augSto.

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki

•t

* > p. m. Pagedėliais, Seredomisj jir Subatbmis valandos prailginamos nuo m 
m.' vxi. 10 a.’‘mv iki’8.'p. m.-/;,...'/.J,,. .

M 
M

M

M

?»'

NAUJIENOS, Chicago. .111.

ryti ir darbininkams darbų gau
ti., Taigi šiais laikais mes tu
rime visi labiau prisilaikyti ži
nomo obalsio: “Savas pas sa
va”.

Juo mes, daugiau koperuosi- 
me vienas su kitu, nėra abe
jonės, kad visiems bus geres
ni laikai. / ,

Bukimų visi praktiškesni. Jei 
matote “Naujienose” 'skelbimą 
kokios nors firmos, kad ji fil
iam Jaikui turk išpardavimą ir 
parduoda Spigesnėmis kainomis, 
eikite į tą įstaigą ir pirkite sau 
reikalingų dalykų, primindami, 
kad jus matėt jų skelbimą 
“Naujienose”.

štai šiame puslapy telpa kan
die musų prakilnių biznierių 
skelbimai. ? Paremkite . j uos ir 
ičįtus biznięriuM — Jtoperuoki- 
te.

J. Spitlis,- užlaiko puikią ga- 
solino stotį. Automobilistai va
žiuodami pro šalį užsukite į jo 
stoti, gausite gerą patarnavi- 
ma. ■ ■:
. .v- • ; ’ • P • < ’ I ‘'

J. Petrauskai, užlaiko dėl vy
rų visokių aprędalų, reikalui 
esant eikite pas jį.

G. Burba, senas Bridgeporto 
biznierius, parduoda moteriirts 
gražius kautus ir drescs. Mo
terys norėdamos gražiai, pasi
puošti, užeikite į jo krautuvę.

V. Bagdonas, ekspertas pėr- 
kraustytojas, jis jums visada 
gerai patarnaus prieinama kai
na. . ■' Z' . :

Daleno aptiekoje jus visuo
met gausite gerų vaistų ir šiaip 
reikalingų dalykų; remkite sa
vuosius.

Peter Barskis, senas Town of 
Lake biznierius, reikalui esant 
papuoš jums namus, kaip tik 
norėsite. Jis. parduoda rakan
dus ir radios.

M. J. Kiras,, senas Bridgepor
to Rėalestatininkas. Jei tik jums 
reikia namo arba rendubti f lu
tą; užsukite paš jį.

K

*

► ►

W. J. Kareiva, visuomet par-. 
duoda šviežius kiaušinius ir 
sviestą, patarnauja greitai ir 
mandagiai; pašaukite jį.

S. P. Kazwcll and Co., turi 
rodi estate ofisą, apdraudos sky
rių ir parduoda lotus savo,pui
kioje subdivizijoje.

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co., tai Vienatinė lie
tuvių skalbykla Chicagoje. No
rėdami išskalbti savo baltinius; 
pašaukite juos. ' . ,4

J. Ma‘ckio\vich, rnorgičių ban- 
kicrius. Kuomet reikia jums pa
skolos; kreipkitės pas ji.

J. Namon and Co.. paskolas 
duoda ir ant pirmų‘morgičių, 
reikalui esant nuvažiuokite pas

The. Vilija Coal Co., t.ai lie
tuvių kompanija kuri pardavi
nėja anglis, kada reikia anglių,' 
pašaukite juos, gausit gerą pa
tarnavimą.

W. Ncffas, užlaiko lietuvių 
viešbutį. Kada tik jums pri
reiks geros nakvynės; nuva
žiuokite pas jį. , .

čia sutninėjau visus kurie 
kasdien garsinasi' šiame .pusla
py skyriuje “Savas pas savą”. 
Prašyčiau ir kitų biznierių gar
sintos nuolat, tas jums bus nau
dinga. Nuolatinis garsinimas 
savo biznio -firmos yra naudin
gas.

— Antanas žymontas.

Išvykit Tą Šaltį

Bulgariška žolių Arbata
Saugokitės tų šalčio ligos perų!
Išgerkit puoduką . Bulgariškos Žolių 

Arbatos šįvakar.
Jų riebi sunka subudavoja jėgą ir 

pasipriešinimą jūsų kraujuję ir pagelbs
ti išvalyti jūsų sistemą nuo nuodų. 
Šildo sustingusį kraują, padidina cirku
liaciją ir priduoda naują gyvenimą.

Bulgariška Žolių Arbata yra pardavi
nėjama aptiekininkų visur už 35c, 75c, 
$1.25, arba per paštą didelio šeimininio 
didumo už $1.25. Adresuosi/ Marvel 
Product Co., ;106. Marvel Building, 
Pittsbnrgh, Pa.,** ■ • ■■ .r-!-*--..........  1 i ■ 1 ■ ..................... -

/ * . .

Garsinkitės “N-nose”

Laiškai Fašte
Šie laiška. s?h atėję iš Europos f 

Kam jie priklauso, leprul nueina I ! 
vyriausia pašto (Clark ir Adam> 
gatvių) atsiimti.. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba "Adver- 
tised Window’’ lobėj ^iuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI,’ kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikra laikų, o pas- I 
kui sunaikina. I

3 Augis Antanai >. ? Į
4 Bakutis Kazimora
G Baltrušaičiui .Vladui ■
7 Danas Alarja
8 Benas Walonty
28 Gulinski Joseph W
35 Jinušauskiene A

Kenosha-Waukegan
ATVYKSTA DIDELIS KARUŽO 

MAGIŠKAS TEATRAS 
Nepraleiskite progos pamatyti vieną iš 
puikiausių lietuviškų teatrų Amerikoj.

Sausio 14 d.
bus Šv. Petro parap. 

svet.. Kenosha, Wis.
SAUSIO 21 d. BUS DRAUGIJOS 

AUDITORIJOJ, 
Waukepan, III. 

Visi atsilankykite.

JŪSŲ PATOGUMUI
. - '. ■ z x r

“NAUJIENOS” TUKI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Marąuette Pąrk
TUBUČIO APTIEKA

' 2832 W. 63rd St.
/

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St?
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B2.0S. CORP.

52, E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS •

37 Juozas. Adomaitis
38 JurgUtavich Alex
41 Kardeikinč M
42 Kabos Jan
43 Kleska Josef '/
46 Kopuscsi Joseph
48 \Kostantinavicius R
49 Kruzis Sranjo
<52 Labanauska Walerja
55 Lipinski Leon
62 Oblikas Antanas
73 Shimkui Y
74 Slesoraitis Peter
7G Lomaris -Froncu
8) SvC-lrys Fran

Kam Būti Be Darbo? 
IŠMOKIT.’: su VAMON MAŠINOS OPU- 
KAVIMĄ. l’rtikuH llarbUH Del Moterų.
Ima tik trumpų la’luj 
išmoki i. Gerui moka. 
Praktiškos p a m o k o h. 
Mch patirtinių gauti dar
bų. Atsmaukite tuojau*. 
Pigiau su Alno Hkclbtmu

Joh. F. Kasnlcku, 
PriiK-ipala*

MASTER SCHOOL
HM) N? STATE ST.. 1OTH FLOOR
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Pabandykite
NUSIFQTOGRAFUOTI SAVO 

t ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
< KAINA ŽEMA.—SUSITAIKIN- 

SIM. MALONĖKITE PAŠAUKTI

ENGLEW00D 58 40

P; Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street
ilIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIU^

pasikalbekite.su
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujiem}” Bendro
vė. 1739 So. Halsted St.. Chicago. III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicago je — paltas

Metams
Pašei metų
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui .........

Chicago j per išnešioto jus:
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Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, nt Chicago], 
paltu:

Metams $7.00
Pusei meti| 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75
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• Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

industrinę (vietoje geografinės?)> vaiazioje. * t
Tai butiĮ daug-mąž tas pat, ‘ką skelbia socialiste. ' 
Liberalai, iš tiesų, jokio nuosakaus programo ne

turi, ir dėlto politikos gyvenime Jie -labai siįpni. Ban
dymai sudaryti atskirą liberalų, partiją Amerikoje iki 
šiol buvo bergždi.

i ' ■ •*
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Apžvalga
LIETUVA ĮĖJUSI l PRIEš- 

SOVIETINĮ BLOKĄ

AR SENATO ELGESYS TEISĖTAS?
t \

Jungtinių Valstijų senatas susikirto su prezidentu 
Hooveriu dėl federalinės jėgos komisijos paskyrimo. 
Kaip žinoma, prezidentas tris tos komisijos narius no
minavo ir senatas juos patvirtino, bet netrukus po to 
44 balsais prieš 37 senatas pareikalavo, kad preziden
tas jarp tas nominacijas sugrąžintų.

Atrodo labai keista, kad senatas nutaria preziden
to patiektas jam nominacijas patvirtinti, o paskui nori 
vėl iš naujo jas, varstyti. Ir iš tiesų, tai yra keista. Bet 
klausimas, ar senatas turi teisę taip elgtis?

Pasirodo, kad turi.
Senato taisyklės numato galimumą, kad senatas, 

padaręs taip tikrą nutarimą, galės jį atšaukti, jeigu ji
sai vėliau suras faktų, iš kurių bus matytį kad nutari
mas buvo klaidingas. Tokiuose atsitikimuose senatoriai, 
balsavusieji su dauguma, turi teisę kelti klausimą iš 
.naujo. Specialiai nominacijų patvirtinimo reikale sena
to taisyklės įsakmiai' nurodo procedūrą, kurias reikia 
laikytis, norint antru 'kartu svarstyti klausimą.

Tą pačią dieną arba dvi dieni vėliau (jeįgu sena
tas dar posėdžiauja) po 'to, kai nominacija buvo patvir
tinta arba atmesta, Ibet kuris senatorius, balsavęs su 
dauguma, .gali duoti įnešimui persvarstyti nominaciją. 
Bet jeigu ^prezidentui jau buvo .pranešta apie nomina- 
•cijos patvirtinimą arba atmetimą, tai kartu su įnešimu 
persvarstyti dalyką {turi būt paduotas įnešimas prašyti 
prezidentą sugrąžinti pranešimą.'

Šitų taisyklių senatas ir laikėsi, reikalaudamas,; 
kad Hooverio patiektos ^nominacijos į federalinę- jėgos 
komisiją !butų persvarstytos. Bet prezidentas užsispyrė 
ir senato reikalavimą atmetė, kaipo neteisėtą pasikėsi-. 
nimą susiaurinti jo “konstitucines teises”. Tuomet se/ 
natas, supykęs, nutarė 36 balsais prieš 23 vistiek 
įtraukti tos komisijos vardus į neatliktų -reikalų sąra
šą ir svarstyti apie juos dar kartą. Jeigu Hooveris ne-' 
nusileis, tai senatas gali atsisakyti patvirtinti komisi
jos algas.

Amerikos senatas, kaip matome, ' turi gana didelę 
kontrolės galią ant prezidento. Ir tai yra geras dalykas; 
nes 
ras

kitaip Jungtinių Valstijų valdžios galva butų tik-' 
diktatorius.

PASUKO Į VAKARUS?

Jau gera valanda laiko, kai buvo matyt, kad Lietu- 
užsienių politikoje kilo kažin koks krizis. 'KaunoVOS

spaudoje buvo daug rašoma apie reikalingumą susitar
ti‘su Lenkija ir* apie pavojų iš vokiečių nacionalistų 
pusės; visai neseniai girdėjome ministerio Zauniaus pa
reiškimą, kad Lietuvai gal teks pasitraukti iš Tautų 
Sąjungos. Bet dabar 'skaitome, kad Lietuvos ihusistaty- 
mo pakeitimas užsienių politikoje jau esąs įvykęs fak
tas: ji išėjusi iš sąjungos su Rusija ir įstojusi j pifiėš- 
sovietinį bloką*(žiur. Apžvalgą). • .

Tenka abejoti, ar tai butų tiesa. • '}
Visų-pirma, .jeigu Lietuvos valdžia butų šitaip savo 

frontą pakeitusi, tai Maskva tikrai butų pakėlusi didelį 
triukšmą, nes vargiai galima manyti, • kad bolševikai 
neturi šnipų, kurie jiemš^praneša apie tai, kas'dedasi 
Lietuvos diplomatų pasikalbėjimuose su kitų šalių dip
lomatais. Antra, po tokio Lietuvos žinksnio butų turė
jusios Vakarų Europos šalys ir .Amerika imti palan
kiau kalbėti apie Lietuvą; o ’tuo tarpu Lietuva, kaip 
neturėjo draugų Vakaruose, taip ;ir neturi.

Greičiausia, tai bus/propaganda, kad Lietuva taip 
padarytų, kaip kad skelbiama, kad ji jau esanti pada
riusi. . . / j

Lietuvai butų geniausia nesųsirišti Jokiais /blokai^ 
bet ieškotų draugingumo su visais, kas tik nenori ją. 
skriausti. ' x - / < r.

Pasiremdamas rupų emigran
tų monarchistų laikraščio “Voz- 
roždenija” pranešimu, “L. Ži- 
nios” paduoda sensaciją apie 
tariamą Lietuvos įstojimą į 
priešingų sovietams valstybių 
bloką. Ta žinia esanti patirta 
iš vieno didžiules valstybes di
plomato. Ji skamba taip;,

“Esą žinoma, kad kaimy
ninių SSSR valstybių tarpę 
ilgą laiką buvusi viena val
stybė, kuri nepriklausė prie 
SSSR priešininkų, o priešin
gai buvusi Maskvos įtakoje. 
Tai Lietuva. Tarp Lietuvos 
ir SSSR buvusios tam tikros 
sutartys, turėjusios didelės 

•.reikšmės, jei prasidėtų karo 
veiksmai SSSR vakarų pa-' 
sieny. Sutartys buvusioj su
darytos, dalyvaujant kai ku
rioms vokiečių organizaci
joms. Dėka toms orgahizaci- 
joms susidarę ir aštrus san- . 
tykiai tarp Lietuvos ir Len
kijos.

“Amerikos Jungtinės Val- 
.sty^s, būdamos .įsitikinu
sios, kad Sovietų .režimas 
•greit sugrius, (paskutiniuoju 
•laiku iparenkančios savo kon
sulatams ir informaciniam 
aparatui Rytų Europoje ru
sų dalykuose gerai besiorien
tuojančius žmones. Labiau
sia Jungtinės Valstybes su
sidomėjusios tuo reikalu Ry-

! / '• ’ '/ |

; :■ • ■ \ •' ' ■ ■ ■ .■ ■■ ■ t
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vgoje, ikūr <dąųgiausia ‘jaučia* 
mas SSSR kaimyniškumas. 
Dėka finansinei kai kurių 
šluogsnių jtaįai JpasJįdlę^), 
•faipogi ikai ^urių artimų 
Jungt. Valstybių konsulatui 
R^gpje; asmenų Jr ląbiįusiai- 
padedant Amerikos lietuvių 
grupėms :(? — “N.” Red.), 
šiais metais įvyko svarbus 
faktas: Lietuva atsitraukė 
nuo 'Maskvos.

“Savo atsitolinimą nuo 
Maskvos įtakos ji be ko kito 
^patvirtinusi tuo, kad atida
vusi Jungtinių Valstybių vy
riausybei susitarimų su SSSR 
tekstus, jų tarpe susitarimų 
dėl karo bendradarbiavimo.1 
Lietuva atidengusi ir savą 
mobilizacijos planą ir sutar/ 
tį apie SSSR kariuomenes 
.praleidimą ir savo veiksmų 
schemą. ' i

“Dabar Lietuvos respubli-. 
ka, jei- ne formališkąi, :taf 
faktiškai t / jau priklausanti 
prie priešbolševikiškos gran-' 
dies. Toks .dalykų stovis rei
kia manyti, dar labiau su- 
tvirtėsiąs artimiausiomis die
nomis einant • Lietuvos Lei*-. 
kijos deryboms Berlyne.” 
Jei tiesa, kas čia rašoma, tai 

atmaina- Lietuvos užsienių 'po
litikoje, iš tiesų, įvyko .labai 
didelė. Bet iš skitų šaltinių a’pie 
tai iki šiol mebuvo frieko pra
nešta. , • .• i

žinioje minima, be to, Ame/ 
rikos lietuvių “grupių” pasidaro 
bavimas, kad Lietuva pereitų :į 
sovietų Rusijos priešų bloką. 
Bet apie -tai/Čia iki šiol nebu
vo girdėt. Ir kuri amerikiečių 
grupė įgalėjo tųO užsiimti ?

J. Ascilla

Praeitį Prisiminus

sasss:

I tydarįas katalikas prieš disidentus vyskupas 
Į tarėsi sustiprinsiąs valstybę, nęs bus visų pilie
čių vieninga širdis ir siela... šiaip ar taip saky
tume, vistik turėsime pripažinti, jog Vilniaus 
vyskupo eretikų atžvilgiu butą pažangesnio,’ neg 
žemaičių' vyskupo ^imtmetis anksčiau. Lietuvos 
Reformacijos kronikose yra užrašyta: Vyskupas 
Kyška 21 liepos d. 1620 met. grįždamas lankęs 
Eirogalos parapiją, pėsčių ir jotų tarnų lydimas 
užpolė Gelavo ręformatų maldos namus. .Duris 
kirviais liepęs sukapoti, jsibriovė į vidų, kur gu
lėjo Kęstarto (bažnyčios fundatoriaus) kūnas. 
Liepė visus medinius rykus sukrauti ir padegti. 
Po 3 valandų degimo murai beliko. Atbėgusius 
gesyti tarnus ir bernus neprileido, sumušė ir 
sukruvinėjo. Varpinę liepęs šiaudais apkrautą 
sudeginti, pirma varpus nukabinėjęs ir išveži- 
nęs-. Pats laukęs lig nakties vėlumo, kol viskas 
supleškėjo. Paskiau užpuolęs kleboniją ir mo
kyklą, neradęs ten reformatų kunigo, sumušė 
mokytojo žmoną. Paėmęs visą kunigo ir moky
tojo mantą, kartu su varpais, išsivežęs su sa
vim’... Jei taip pasielgė vysk. Kyška*), kurs anot 
biografo betariant “širdies žmoniškumu visus 
prie savęs traukė”, tai ko beklausi apie papras
tus

Katrųjų kunįgai—^katalikų ar protestantų—- 
didesnįai pakenkė jLiejpvaį besi^kųsdami kaimy
nams, : bemeilydami ją ginkluotos pagelbos prieš 
Savąją tęvynę-i-suiįku -butų pasakyti, klausantis 
kataliką ir disidentų ’teisinimosi. Katalikai 
sakoąi tik dėlto disidentus spaudę, kad šie 
prieš/ tėvynę ;kyiesdavęsi Rusus ir Prusus, 
0 disidentai sąkdsf tik dėlto šaukdavęsi 
Rusų <ir Prūsų, ikad Lietuvos kunigai ne
bepakenčiamai katalikus spaudę. Negalima pa
sakyti, (kad anais laikais nieks butų nema
tęs fanatizmo <kurStytojų;z šviesesnieji žmo- 
mės m&te, 'bet persilpnu-buvo ką padaryti, nes 
fanatikus minios palaikė: {Upytės seimelis 1606 
m. <prašo, ^jėzuitus .arba iš valstybės pašalinti, 
arba juos uždaryti vienuolyne, kad po žmones 
nesiyalkiotų. tRrie ito dar ^uždrausti, kad jėzuitai 
žalingų Respublikai (pamokslų nesakytų, vesda- 
tmį musų fėvynę į sumišimus ir kraujo pralieji
mą, drausdami f karaliui, kas prisiekta (sąžinės 
ilaisvę) išlaikyti.”

“Dievo garbę iišlaikyti trokšdami” Lietuvos 
reformatai rpuldinęja mūo vieno protestantų ka
raliaus ;prie/kito: 1/702 m. žemaičių kalvynų sen
jora^ Bitneris rašo: Bėra tik Dievas ir Prūsų 
.karalius, galįs muš. gelbėti. 1709 m. caras Pet
ras išsklaidė visas jų viltis; švedų karaliuje pa
dėtas, nes tais metais caras sumušė tie Poltaya 
Karolių XII. 1716 m. Reformatai prašo to pa
ties caro Petro Didžiojo palikti rusų kariuomenę 
Lietuvoj disidentams apsaugoti prįėš katalikus. 
Be to, dar Lietuvos kalvynai įteikia prašymą 
Prūsų pasiuntiniui, kad jo karalius darytų .są
jungą su caru -prieš katalikišką Lietuvą. 1718 
m. skundžiasi Anglijai, kuri raštu pažadėjo su
kelti protestantų karalius, kad gelbėtų Lietuvos 
kalvynams. 1717 m. Liet.-kalvynų sinodas siun-’ 
čia delegaciją į Prūsų, Danų, švedų, karalius ir 
į Rusų carą, -maldaudamas gelbėti. Ir taip be' 
galof be pabaigos musų kunigai ir bajorai kasa 
duobę -lietuvių tautai, tarydamies besirūpiną 
Dievo garbę ^išlaikyti... Lygus protestantams 
yrą katalikai, kurie visokeriopomis ^priemonėmis' 
stengiasi disidentus atškalunus į/bažnyčią grą
žinti. Tais pačiais metais Vilniaus vyskupas' 
varo agitaciją, 'kad bajorai nerinktų disidentų į 
Seimą: “Didžios Lietuvos /Kunigaikštijos švie
siausias -Tribunolas davė šventą pavyzdį, -kai 
įprie šventojo teisingumo altoriaus tų nenorėjo 
pakęsti, . kurie ipatį (Dievą Skaudina atkakliai 
.protaudami (vadinąs, nekatalikai)... Negaliu už-- 
miršti nepąminęjęs karšto uolumo .Kauno pavie
to, kuris iš valdininkų disidentą išmetė, <o Vil
kaviškio paviete nek at ai ik ų\ neprileido. JJieve
saugok, kad daųggalį ponai dabar beleistumėt 
kurį iš. disidentų į seirho .posėdžius. (Seimas yj:a 
fundamentas sv. .tikėjimo ąr auksinęs bąjorų 
laisvės: leidę disidentus į Seimą, abejatą panai-- 
kinsime, nes disidentui riegal rūpėti N.jtikybos 
laikymas, vadinas ir auksinė (laisvė. Nerašau to, 
Dieve gink, iš neapykantos, Ibet kadangi/ Jšga-. 
ny toj aus musų paveikslu, noriu visus .mano vys
kupijos išganytus padarytį, idant dienoje kftta^ atsėdėti, 
likų karalystėje butų viena tikyba, ■ o su ja visų

zmones
V. Vargas migino! Vargias lenkino! 

z f

Kodėl katalikėdami lenkėjome? Kodėl lie
tuviai vien tikybos reikalą tebrangina? Kas 
lietuvių širdyse įdiegė tą vienintelį ir amžiną 
dangaus pasilgimą? {Rasit šios žemės amžinas 
vargas, nei šiandieną dar neišvargtas, nes var
gas mokina melstis. To vargo išvengdamas lie
tuvis tuoj išsižadėdavo varge palikusių. Taip 
vargo lietuviai, be vadų palikę, nuo pat Liublino 
Unijos lig baudžiavos panaikinimo (1569-1861 
fnj. ' 1

Istorija minėja, .berods, kelias nepavykusias 
lietuvių pdfctangas nusikratyti vergovės vargo: 
1418 m. Vytautas nukirtinęs ^50 pačių smurčių- 
jų lietuvių, sukilusių -Raseiniškiuose prieš ponus 
ir kunigus (“už senuosius dievus”); 1485 m. 
Leičio ar Leišio vedami buvę sukilę Merkinės 
krašte Lietuvos baudžiauninkai; sukilimo liepsna 
buvus žemaičius apsiaustus. Leičys mokėjęs 
pasiekti patį Karalių Kazimierą Jogailaitį, rei- į 
kalaudamas iš jo grąžinti laisvę valstiečiams. 
Nežinome, ką atsakė' karalius, nei kuriuo budu 
buvo sukilimas nugenėtas. Lietuvos bajorija, 
matyt, skaudžiai atkeršijo baudžiauninkams, nes 
valstiečiai beraminę save: “lengviau bus vals
tiečiams į dangų įsigauti, neg ponams, grobiu 
ir plėšimais nusldguotiems”. Grobis tas buvęs 
iš pergalėtų valstiečių sugriebtas. 1769 m. 
Šiaulių dvaruose Buvo sukilę 10,000 baudžiau
ninkų, kariuomenės veikiai nutildytų; apie tą 
.laiką buvo maištas ‘Palangoj, Kasakovskių tuo
met valdomoj. Leų^ų-lietuvių respublika per
gyveno daug 'Smarkesnių Ukrainos mužikų maiš
tų, kruvinai nuslopintų (70,000 kairiųjų ausų 
liepęs nukąpoti 1702 m. Pa'lėjo sukilusiems 
Hetmonas Sieniavski.) Bepigu buvo nenugalėti 
daug lėtesniu .lietuvių baudžiauninkų, nes ir ku? 
iiigai ėjo su (ponais prieš valstiečius. ‘Kitaip bū
ti negalėjo, nes tiek ponai, tiek kunigai yra ver
gų reikalingi.

(Iš gyvenimo Rusijoj)
Nors jau'praėjo keli metui, 

kai .palikau toli Rusijos ribas, 
kur man teko pragyventi visą 
revoliucijos laiką ir da dau
giau nei . metus jai pasibaįgus. 
Per tą laiką dau’g kas gyveni
me persimainė, bet vienas įvy
kis, kurį iaš 'nesuspėjau įpra
šyti “Naujienose.” kiek laiko, 
tam atgal, pasiliko atminty j ne
išdildomas. Dabar, turėdamas, 
daugiau liuoso laiko, mėginšiu 
pasiddlinti .savo patyrimais 
“Naujienų” skaitytojais.

Baltųjų -tvirtovė

Tolimų Rytų .miestas 'Vladi
vostokas, kuriame man 'teko, 
ilgiausia gyventi, buvo ilgiau
sias ir didžiausias punktas Ru-; 
sijos pilietinio karo, čia begyj 
4V2 metų buvo 14 mažiau ar 
daugiau kruvinų sukilimų, ir po 
kiekvieno tokio sukilimo -išdygo1 
nauja valdžia.

Iš Vladivostoko 1918 m. bu- 
vo padarytas pirmas puolimas 
ant soviėtų valdžios, kuijį bu
vo padarę buvę rusų belaisviai’ 
čekai, pritariant buvusiems Ru
sijos /santarvininkams: ang
lams, italams, franeuzams ir 
kitiems. Šis sukilimas po IKol- 
ičako valdžia išsiplėtė po visą 
Sibirą ir dalį Europinės Rusi
jos.

Į Vladivostoką rinkoši liku
čiai sumuštų Vrangelio, Dertl- 
kįno, Bermonto ir kitų re^kęip- 
mierių armijų. Svetimąaįiiįd 
mojęs Ir (palaikė : baltųjų pų^g, 
bet patys aktingai kovoj neda
lyvavo. Jų tikslas buvo siuip- 
dyti “baltuosius” su ♦‘raudo
naisiais”.,^ kaip porą šunyčių, <o 
j iė .patys tik ’ rankomis f paplo
davo . besirie j autiems. Galjųj įga- 
įe baltiųjl ;prąlaimėjo ir'puvo 
išvyti, kaip nelyginant Adomas 
|š Rojaus. /Rojus likosi faudo- 
niemsiems, kuo jie dabar ir xįį- 
džluojąsi.
v Svarbiausios

pu

dėl baltieji frięatsilaikė, — bus. 
dvi: vieną, .s Rusijos plačioji 
liaudis jau perdaug gerai žino
jo už ’ką jie , kovėsi ir, antra, 
neatsilaikius -«’jie galėjo išsi
sklaidyti ir. gyventi pas savo ' 
buvusius talkininkus. Kas kita 
buvo su raudonaisiais. Jie tu
rėjo visokiais' apsimaskavimais 
įgyti suvargusios Rusijos liau
dies simpatiją ir 'kautis . iki’ 
mirties su ginklu rankose arba 
mirti nuo ginkluotų priešų.' 
Bairriė mirties, su kuria jie 
žaidė, privertė; juos ‘būt dau
giau aktyviais. Jau' apie »vidur- 
vasaj, 1922 metais, buvo ii^ęs 
baltųjų rankose tik vienas Vla
divostokas su jo apielinkėmis,' 
kur. valdžios galva buvo degtu
kų fabrikantas Merkulov’as.

o

Raudonieji vis v platesnes ir 
platesnes užima teritorijas ir 
ikaip -skėriai .artinosi į paskuti
nę baltųjų {tvirtovę Vladivosto
ką. ' Į miestą' vis daugiau -rin
kosi pabėgėlių • iš i baltojo lage
rio ir kaip pelės -katino užtik

štos ieškojo kur pasislėpti. ®ąr; 
bai ėjo vis mažyn ir -mažyn.* 
Tūkstančiai darbinirikų ne tik 
kad darbo, bei ir .pastoges-nė.-; 
turėjo, ’^ors darbų ir buvo, 
bet (darbininkai medaudami; ąl- 
gų patys įturėjo -’mestį‘darbus^ 
ir pili ikur ikas ^išmanė. Darpi- 
rtbįiiam Išėjus iš dirpi|iwiį^:jjos 
buvo naikinamos, / o ikas jgalinia,. 
išvežama į Japoniją, kad nelik/ 
tų ibolšavikams/ Wbrikas, ku
riame ir man -teko dirbti per 
apie 2 metus buvo didžiausis

iįik Tolim4W ’Rytuoše, Ibip 
^aP'but, visame.Sjbįre., Fabri
ke dirbo apie 4,000 darbininkų. 
Jja^uaidejojti^ilM; atskirų-muvo. 
^l|ešį-ąį di?; į 4*WukShio

*)- Vyskupas geruoju sutjko vatpus .grąžinti, 3000 
auksinų sumokėti, interdiktą atšaukti, o jo tarnai gavo

.(Bus daugiau)

vo šiaip taip apmokama. Ir i da
bar, /kuomet į 'Vladivostoką. ar
tinosi sovietų ‘ armija, buvo 
‘tikri ne tik darbininkai, ibet 
'taip pat namų saviriinkai ir

fabrikas/ Taip pat taisydavo 
i garvežius, > automobilius įy kitus 
stambius >mechaniškus dalykus. 
Baltųjų valdžia mčrėsi iš kai
lio, kad bcht Tolimų <Rytų 3-se 
ąpskvičiuoše užtikrinus sau ii-1 
gesnį ipagyvėnimą, Bet ir tie 
įkas dieną vis -slydo iš po jų |ko-

Merkulov’as ir Ko. viską,- ką 
tik sugriebdami, dėjo j .armiją; 

- o darbiriinkai nors ir 'apversti

veizdai. Jau 'šeši mėnesiai kaip* 
darbiriiiikai negavo algos. Strei
kas buvo -neįmanomas, nes lbu-; 
-vo karo ’lriikas. . 'Viena iišeįtis/ 
tai palikti fribriką ir eit j miš
kus “riešutauti”. Darbininkus; 
sulaikė, nuo to žingsnio tik 
Slapta /komunistų (darbuotė, lku- 
jrios centras buvo nępertoli mm 
miesto miškuose. Jie žinojo ,ge- 
iraį -kad ijeigii idarbriinkai >mes: 
.darbus įr .išeis iš fąbriko, tai 
iš ikėlų? mllionų vertės fabriko' 
liks tik vienos sienos, —viskas,; 
kas bus galimą,’busibdltųjų^* 
vežta arba šubaikintą '.ant yie> 
•tos. ' ‘- /■ •/

Komunistų tpąsUiįtinįai istąm 
•geši uižti^yinti dorbinįnkus, lkad ‘begaudydami 'komunistus

-dėšimtęrį<>^i: ■ <Da^wkai no- 
gaudąmi pę’r ' G Mriešids a|gos, 
;praaisXblino krautuvėse Jdau- 
gUmiią kmų) už maistą ir na-* 

•pradžios

'taip pat namų
ikrąutuvniiikaį, kad darbinirikų 
•uždarbis 'niekuomet hęgdli pra
pulti. • '

'Darbininkai savo prižadą dš- 
flaikė. 

. t

Meflculovo valdžios dienos vis. 
•<j?jo irumpin ir 'viskaę, 'kas tik

— * 1 — — H. _

darbu, buvo .palikti Dievo iaį)-1 įbuvo gulima, buvo 'kraunama j 
‘laivus 4r gabenama į užsienį. 
Didžiausis (kąsnis — ltąi buvo 

‘idivų statymo ir mechanikos 
fdbfikas; ‘bet ^darbininkai -nors 
•aikftTii ir nuplyšę, bet dirba ir 
fabriko rrępaliėka. Aišku, kad 

‘ką® tori juos agitavo ir fabrikas 
galy grife diko sovietams. Dar- 
bįiifekus ♦Jie jokio reikalo išvyti 
nribuvo grilima, nes ;gali tuo. su- 
llftūžyti 'savo prisižadėjimus 
-prieš svetimšalius ir tie gali, 
•uždaryti kėlią • pabėgimui, /— 
ttuėmet da^blogiau. Ir Merkijla- 
voovdfelzia ^negalėdama sulaužyk 
»ti < darbininkų kantrumo pradė
jo ‘feškoti vbokių ‘priekabių ‘ ii 
tlĮaėjo iki 4tdkip naohališkumo,

jurpj—Jų -žuvo šimtai ir visus 
čia nesuminėsi.
Džiaugsmo ir pergalės dienos

Vieną rytą jau rudenęp, 1922 
m., musų fabriką pasiekė žinia, 
kad jau raudonoji armija ran
dasi tik tuž 7 verstų nuo mies
to. ^Viskas ant sykio sustojo.’ 
Nutilo fabrikų švilpimai, su
stojo .važinėją .traukiniai ir už- 
sidatė visos (krautuvės.

Tada visų šalių Vladivostoke 
esantys konsulai nuvažiavo pas 
raudonosios armijos konsiilatą 
Ubarevičių ar jį įprašė .ati
traukti kariuomenę 30 verstų 
mlo .miesto ir ten išlaikyti 3 
.dienas.

(Bus daugiau)

nė forma) 3Sc.

.trėresms nei Mustard PIsster.•priežastys, iko-

Fabrikas buvo ..ąąsp laidžios :iš
<

buvo

sudegino.
//'Trii Sitajp
Ua^biniiikai -savo gyvastimi gy- 
mė -nuo sunaikinimo vienintelį 
fabrfką. • Tie du tai tik lašas

mų sąvimpkąmji už butus. r^uo 
•pradžios . i-evojiučijos jau 18 
kartų vaįdžfe bįivo persimai- 
miusi, bet darbininkams vis bu-

fpudayotas Jr y.^ ' 4ąiką buvo' 
valdžios kontroliuojamas. Tai 

laivų, statymo nr įtaisymo

I Iti ■ -r’ ..." ....—

‘♦KULTŪROS” No. 12 
.atėjo. Kaina 45 .centai.

AMERIKOS LIBERALAI KRYŽKELĖJE

Įtakingiausias Amerikos liberalų laikraštis “The 
. New Republic” pradėjo rimtai svarstyti, kokią pozici
ją turi užimti šios šdlįes/liberalai svarbiaisiais -politi- 

• kos ir visuomenės tvarkos klausimais. Vienas jo ben
dradarbių, Edmund Wilson, sako, kąd pažangieji zujo? 
nes privalą, galų gale, aiškiai nusistatyti prieš kapita
lizmą, pasisakydami už prambhes šūvalsįybiriimą -ir

•“KOVA”, Lietuvos social- 
demdkratų užsieny laikraš
tis. Galinja gauti “Naujie
nose*’.

u
-suėmė unijos pirmininką ir, 
sekretorių. Po kelių dienų ka
linimo pusiau gyvus įmetė į 
vieno minį markintojo ikrospj ir

J * - - I ’

v

Tolimųjų :Ęytų

Pašalink Kosulį Šaltį, Gal- 
vagele, Rhmatizma ir Visas 

‘Gyląs ir Skausmus



ireciąaienis, sausio u, indi

Tarp Ghicagos 
* Lietuvių

North Side

................... ......... ....................... —...... .. < ......  

lais ir dėl blankų kreipkitės pas 
nutarimų raštininką Mr. A. Za- 
lagenas, 1951 Canalport avė.

Kliubo susirinkimai būna 
kiekvifeno mėnesio pirmą tre
čiadienį, A. Ęagdono svetainėj, 
4750 S. Union avė.

Kliubo korespondentas.

j?:..'.; ■ ■ • KAU JIE, VJftlCUI

Albert F. Albert trečiuoju ir
Barrett ketvirtuoju. *

"■_*. ? . ”'■ • • '/
J _ _

Automobilių žinios

Bijūnėlio Choras—Vaikų 
Draugijėlė

Jaunieji lietuviai ei 
na į politiką

■»»»»■ II I I

savarankiai galės veikti, bus 
gera mokykla jiems: ųe tik 
praktiškai eiti į savo % šalies ir 
vietos politikos gyvenimą, bet 
ir gera mokykla veikti ir vado
vauti lietuvių organizacijose.

Valdybon įeina šie čiagimiai 
jauni vyrai: Vasalle, Olis, Se
reika, Sriow, Vaidotas ir Moc
kus. —Svečias.

R#;- .... .u. ■ - r i-. r :

Graboriai
,r- .y;

Lietuviai Gydytojai

Buvo pranešta, kad sausio 
11d. įvyks pamokos Almiro sve
tainėj, 1642* Hancock st. dešim
tą valandą ryto. Nueinu ir aš su 
vaikučiais, štai ir mokytoja at
eina; atėjo ir komitetas, išima 
iš kišenės leidimą ir duoda sve
tainės užveizdai, sako “Malo
nėsite duoti svetainę’,’, bet sve
tainės užveizda atsivertė užra
šų knygas ir sako: “Taip, tams
tos turite leidimą, bet šis leidi
mas yra atšauktas per Mr. tokį 
ir tokį.. Komitetas žiuri į už- 
veizdą ir sako, “Kaip čia gali 
būti?” Užveizda dar kartą pa
aiškina, “Taip, Mr. toks ir toks 
gyvena Čia netoli jus, galite jo 
paties pasiklaust, kame daly-

Cook County Lietuvių Politinės 
Organizacijos Susirinkimas

Redakcijos Atsa
kymai

Komitetas nueina pas Mr. to
kį ir tokį pasiteirauti, kame čia 
dalykas, bet netrukęs sugrįžta 
ir paaiškina, kad skambinę ilgą 
laiką prie durių, bet niekas ne
atidarė ir niekas nepaaiškino, 

dėl kokių priežaščių tas Mr. 
toks ir toks, rado reikalinga at
imti iš vaikučių salę, kad netu
rėtų kur susirinkę gražiai auk
lėtis, ir mums tėvams suteikė 
didelio nesmagumo.

Bestovint prisirinko daug 
jaunuolių ir visi nusiminę skir- 
stėmės namo. Taigi einu ir mą
stau, kokių dar piktų žmonių 
esama, kąd net tiems nekal
tiems vaikams bando jau kiek 
galėdami įgelti ir pakenkti, kad 
kultūros darbo nedirbtų... Kur 
čia yra žmonių, kurie stengia
si lavinti vaikučius naudingo, 
Šviesaus, žmoniško darbo, dai
lės ir švelnumo, tai atsiranda 
gaivalų, kurie bevelytų
vaikus mĖtyti ant gatvės kam
pų ar smuklėse žūstant, kaip 
į jdorus žmones augant...

Sunku persistatyti tokį 
gų, kokia jo širdis, 
jaunuoliams tuo skaudžiu smū
giu energijos nepakirs, bet toks 
skundikas kada 
žinei’ atsibudus, 
tamsaus darbo.

Pereitą pirmadienio vakarą 
po 8 vai. susirinko trečią kar
tą naujoji Bridgfeporto lietuvių 
politinė organizacija, Ažuko 
svetainėj,-3303 So. Auburn st. 
Nors organizacija dar jaunu
te, bet prisirinko pilnutė sve- 
tairiėlė, ir. stebėtina, kad di
džiuma buvo jauni čiagimiai 
profesionalai, biznieriai ir kt. 
Čia pat dar įsirašė keliolika 
naujų narių.

Pirmoji žinia; susirinkimui 
tapo patiekta, . kad adv. Olis 
jau atvežė iš Springfield ga
tavą čarterį, pagal kurio orga
nizacija. vadinsis Lithuanian 
Political Organization of Cook 
County. Kitas susirinkimo svar
biausias tikslas buvo, perrinki
mas pastovios valdybos, ka
dangi buvusioji buvo išrinkta 
tik ligi kol čarterį gaus.

Organizacijos valdyba
Pirm. adv. R. A. Vasalle (Va

siliauskas) fy
Vice-pirm. Antanas Ambrose 
Sekr. Juozas Sereika 
Fin. sekr. William Snow 
Iždininkas Frank Vaidotas 
Maršalka A. Žilinskas.

Bedarbiyi; -r- i“ ‘ ‘ 
visuomet teikia paduoti savo 
tikrą vardą-patardę ir adręsą,

Rašant. laišką,

Janitorįui. Ačiū už patarimą, 
perspėsime. Viešai dėti;, neat
rodo praktiška. • . ■->.

CHICAGOS ŽINIOS
t , • , * 5, .

Lingio užnjušiko dar 
nežino

■ ------------------- ----------------------- : , ■ f .

Senas advokatas Rob. Cant- 
well, kurs pasiėmė; ginti Lee 
Brothers, įtartą Lipgle nužu-r 
dyme, pareiškė,; kad- kaltinama
sis “neužmušė” Lingle, ir žąda 
jį apginti; be to jis paskelbė 
šiurpių faktų, v kaip Brothers 
buvęs kankinamas “Slaptojo 
šeškomo” privačiame kalėjime 
laike 3 savaičių, Sunaus ginti 
atvyko jo motina iš St, Louis.

Naujas spikizių ^la- 
, virijas .

tuos

atvyko
balsų.

žmo- 
žinoma,’

nors, savo są- 
gailėsis savo

Tautietis.

Iš- 18-tos apylinkės
Lietuvių < Politikos ir Pašalpos 

Kliubas

Dvidešimtojo Wardo Liet. Po
litikos ir Pašalpos Kliubo me
tinis susirinkimas buvo sausio 
7 d. A. Bagdono svetainėj, 1750 
S. Union avė. Susirinko skait
lingai. Tvarka buvo pavyzdin
ga. Iš nutarimų knygos ir ko
misijos raporto apie praeitus 
metus pasirodė, kad Kliubas 
turėjo geras pasekmes, yra ge
rai tvarkomas ačiū valdybai ir 
narių veiklumui. Kliubas dar tik 
keturių metų, o jau turi turto 
.$17,063.49, ir Spulkoj laiko jau 
įmokėta $500. Tapo nutarta 
pradėti dar naują įmokoj imą 
po $5.00 savaitėj į Lithuanian 
Homestead Bldg,. & Loan Aš- 
soeiation, nes toks investmen- 
tas atneša geresnį nuošimtį 
kaip bankuose.

Aptarta daug svarbių dalykų 
Kliubo gerovei. Pirm. W. Bui- 
šas padarė pastabą, paraginda
mas narhis, kad imtųsi pilie
tiškus popieriife. Iš narių pasi
girdo balsai; kad jata buvo at
sitikimų, kur neturinčius pilie- 
tiškų popierių iš darbo atleid
žia, ir bosas pasako, kad kpl 
neatnešito pilietybės popierių, 
1au darbo nėra. Tai aiški pa
moka už apsileidimą; juk Ame
rikoj išgyvenąs 40 metų ir ne
būti pilietis, yra'.labai negerto

Patartina Kliubo nariams, ku
rie ,dar neturite pilietiškų pp- 
pierių, imtis., kuo vėŲau 
t i jo bus sunkiau nepilicčiąnas 
čia gyventi. Atidėliojimų neda
rykite. Del platesnių informą- 
cijų pilietybes popierių reika-

Special grand jury parėdy
mu pradėta smarkus .valymas 
miesto saliunų ir visokių- pa
tamsių kampelių; raidams va
dovauja kapit. Wjllard Malone, 
Tirinejimas' yra surištas su į- 
vairių raketerių, ir politikierių 
persekiojimu, ir tame darbe 
svarbiausi vaidmenį lošia Slap
tasis šeškomas”, tai yra tam 
tikras komitetas, kriminalų! 
naikinti. Komitetui pirminin
kauja-/ xGol. Robert Randolph, 
Chicagos komercijos asociacijos 
prezidentas. '

p. Mockus,

Ekzekutyvė Kontrolės 
Komisija

Adv, Antanas Olis 
Adv. R. A. Vasalle. 
Jos. Mockus.
Susirinkimo pradžioj 

persistatyti * ir prašyti
lenkas Sikorski, kurs kandida
tuojąs į JI wardo aldermanus, 
ir antrasis kandidatas "lietuvis, 
rodos, advokatas
kurs pasisakė turis jau ir sa
vo organizaciją, tik norį balsų. 
Abiejų kandidatų išklausius, 
susirinkimas ėjo prie savo dar
bo, kurį atlikę apie 10:30 su
sirinkusieji išsiskirstė. Kitas 
susirinkimas bus ten pat atėU 
nantį pirmadienį, sausio 19 d„ 
8 vai. vak.

Patekusiam į tokį susirinki
mą, metasi į akis reiškinys, 
kad čia publika visai kitoKia, 
kaip paprastai musų susirin
kimuose matome. Daug‘•jaunų 
vyrukų, kurie kad ir labai lau
žyta lietuvių kalba, bet visi 
stengiasi reikštis lietuviškai. 
Kita tai, kąip .jaunieji už sa
vuosius “stikina”. Pavyzdžiui, 
Wm, Snow yra jaunutis čiagi- 
mis vaikinas, ir kada jo kan
didatūra buvo apkalbama, rai 
keli jaunuoliai, iš' kampų, išėję 
pareiškė: “Aš žinau jį, jis yr 
smart, good fellow, duokit 
anam čenčių ektinti”. Na, ir 
susirinkusieji mielai jaunuo
liams tų čenčių davė. Linksma 
buvo klausytis totkęndidato į 
aldermanus, p. Mockaus, kaip 
jis kalbėjo: “Aš turiu mano 
organization ir \friends, kur 
man supportin, ir aš nekerin, 
kad man indorsuotumit, aš tik 
taikintum, kad jus, drauge, už 
man yotuotut.” Adv. Vasalle 
vakar jau nepalyginamai ger 
riau lietuviškai kalbėjo, stačiai 
smagu. klausytis. Tokios orga
nizacijos, kur patys čiagimiai ■• ■ ■ ’ * V' ; . >
T
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Mokyklų biudžetas 
$96,800,000 ;

šiems metams Chicagos.- mie
sto. viešųjųr mokyklų biudžetas 
sieks $96,800,000 ir galutinas 
jo, apsvarstymas .eina‘prie ga? 
lo. Praneša, kad. miestai gąli 
kasmet sutaupyti po $10,000,- 
000 ant mokyklųr jei išlaidos' 
butų autorizuotos pačios mo
kyklų vtary bos, .

ir z d.

Kandidatai j majorus 
nesusitaria v _

Eina gaudai, kad, kandidatas 
į.Chicagos majorus. Charles Bar- 
rett nuo Republikonų, žada nuo 
sausio 15 d. atsisakyti, tik day 
nežinią, ar Lyte naudai ąr į jo 
vietą Republikonai statys nau
ją kandidatą George Harding. 
šiailijiniai./ balsavimai parodo, 
kad Lyle “runys” pirmuoju 
kandidatu, Thompson antruoju, 
------ --------------------;.--------

t ATSIKRATĘ
KITĘ JO ’ 

b SKAUDANTI \
GERKLĖ YRĄ

PAVOJUS.

įgKAUDĄNTI ilgesnį laiką ger- 
p klė yra pavojus sveikatai Var
tokite Severa’s ApĮisepsol. Atsikrar 
t y kitę jo, greitai. Per 5Q metų šis 

bužtikimas plovimas suteikė pagęlbą 
nuo>/ skaudančius'gerklės. Plaukite 

[ su jyo kasdie. Pas apjtiekinirikus. 
F 11

ANIISEPSOL

■ Batas
Kapitonai r

5 WISSIG, Įr ' PnmmlinUrpo karo f 
IFSenaKrająua

Pajauta

GYDO VISAS LIG
NEŽIŪRINT KAIP U2SISENA
Speciališkai gydo ligas pilvo, ir pumce, usnuooijinui
kraujo, odos. Ilgas, laizdąs, galvoj j*4UsmM,; skjįis.

nuo 10 ryte iki livat tr nuo 5-8 v»k; Nedėhomtvnno'la ryt. iki

■ Pernai metais visame U. S. 
buvo registruotų motorinių ve
žimų 26,718,000; užpernai buvo 
26,501,448.

Uždarytų automobilių yra 91 
nuošimtis ir vi§ didėja; reiškia 
sportinių yra tik apie 9 nuo
šimčius, .

Apie $2,200,000,000 išleista 
visame U. S. valstijų keliams 
ir gatyėųis daryti. ,'

Pernai metais motoriniai ve
žimai suėdė 810,000,000 bačkų 
gesolino. j z

S. D. LACHAVICH
LIĘTUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd/ PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Cottrt, Cicero, m.
•' Tel. Cicego 5927X -.—o-, —

__  .. . /-  -r--------------- :--------------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Laiškai Naujienų 
Ofise

Barzdenis
Dambrauskiene, Pranė 
Eidukaitis, Rose 
Gesevičius, | P. 
Kazlauskis, Kaz. 
Legeikis, D. 
Lesh, V: .
Lapihski, Sam 
Misevičienė, Ai 
Madenis, E. 
Navicky, . St. •. 
Petraitis, M. 
Petraitis, Joseph 
šiįeikiute, Agota 
Slusz, Tį 
Shimkus, A.
Šimkus, K; 2 
Walantinas, Antosė 
Wellsr Wm. .

. ,\ •

ik

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- TjWi—ntrr 
rių. '

3307 Auburn Avė.
' -r. CHICAGO, ILL. ' ,

> ----- o-----

BUTKUS *
Undeftaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
. ' ' ' Koplyčia dykai

710 Wešt 18th Street '
" Tel CanaL3161

' ...  f ■

Lietuvės Akušerės

, Vidikas- 
Lulevičienė

AKUSERKA
H 03 S. Halsted St. 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos:'
uo. 8 iki 2 po pie

tų ir nuo. 6 iki
9 vai. vakare

MRS. ANELIA*K. JĄRUSH 
Physical Therapy 8 Midwifc 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

prie 
duodu 
electric

Specialistas gyd/me chfronlfikų Ir naujų;H 
_ j. Jei kiti negalfijo Jumis ifigydjiti, atBilan- 
kyldt pas mane. Mano pilnas* iSegzamlnavi- 
mas atidengs Jueų tikrą ligrą ir-Jel a6 apsi
busiu Jūs gydyti, sveikata jums ■ sugryB. Ei
kit pas tikrą spėcialista, kuris neklaus. Jūsų 
kur ir kae Jums skauda, bet pate pasakys 
po

8TUL,l_.
maa aūdonža juėų tįkrą listr ir • 
imsiu Jūs gydyti, sveikata Jums

ir kas jums skauda, bet pate pai .._ 
galutino išegzamlnavimo—kas jums yra

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

\ Kambarys 10,16 \
Imkit elevatorių - 

CHIČAdO, ILLINOIS'
Ofiso valandos: niio 10? ryto iki 1' po 
pietų, nuo: 5 iki 7:30 vakaro.j Nedė- 

lioj nuo 10 ryto įki -1 pę. pktų.

20

Graboriai^
jnnmj-L—" * ** ‘

Telefonas Yards 1138,

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai , 

Turiu ąutomobiliusr visokiems reika4 
lams. Kaina*? prieinama

Avenue
CHICAGO, ILL.

. , " i ........ - ■ ......... ............ i i -.. .......

W. J; ZOLP
' Pigiausias Lietuvis

GraboriusChicagoj
1646 W< 46th St.

Telefonai

. , Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonasn
Cicero 3724’

■Į^^j

■ .................J J ■ ■ ■.,

< ; T.: Lujevičius
| GRABORIUS' iR’
Į. BALSAMUOTOJAS 
f i Patarnauja laidotuvė

se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mp- 1^, %denuška - koplyčia ■r veltui.

W31O3 S. Halsted St. 
Cbicago, III.

TeL Victory-111^ ,
.............. .. . u i .Ai . .......... ■ ............. -........ .........   n.

J. F.RADZHiS
Liidptuvėse. patttnaįi- 
jtį’ geriau ir * pigiau, 
pegų1 kiti tojlel, kpd 
paklausau p;ie 

bųišdirbystės. • 
OFISAS: <

668 W. 18tl> .Strepl 
Canaį,6I74i . 

SKYRIUS:
3288 8. Halsted St. 

Tek Victory 4088

£

Phone Canal 6222

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

VaL: 1-—3 ir 7—8; Ned. JO—U2 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletoood Avė:

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
x 3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 1 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Avenue, Room-209 

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravjoletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. ĘRENZA
Ofiso v& ndos:

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

Netoli 46th St. Cbicago, 111.

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja 
gimdymo, 
massagę,
treatment ir. mag- 
netic blankets ir 
t.* t. Moterim ir 
merginom:< patari-

£ mai dovanai.

Akių Gydytojai

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo; skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystei iri toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas.sų elektra, paro
dančia mažiausias klaidas, Spetialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10- iki 8 vąl. Nedelioj nuo 10 iki 
12 ‘ vlai. po pietų.
KREIVAS AKI&< ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU Į$RADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard- 7589

.........  ■■-.I" 1 r T    —

Tel. 182$

DR. G. SERNĖR
^LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki • 12.
■ ■ .

■■ ■ Of R.'1 . /K-
' Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRJST 

Praktikuoja vįrš. 20 m. 
^^49 S. Ashland Avė. 

kampas \ 4 7 S t.
Tei„ Boulevard 6487

Lietuviai gydytojai

Gydytojas? ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

»’ ' TeUędumet 3294 •

ALDavidonis,M.D<
4910 So. Michigan Avenue 

h Tet.Kenvvųod 5107-
VALANDOS: ‘

nuo 9 iki U valandai ryte;
nuo 6 iį:i 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

„,,i ................................-........... ....... .

' įvairus Gydytojai
. Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedelioj pagal sutartį

> PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Raksčio aptiekos) po 
na 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.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3202

Ofiso telefonas Virrinia 0036 
Rez. Tel. Vau 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 vakhro. tJedSliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro

Rezidencija Tel. Midway 5512 Ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ii 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kervergai* 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas t 3102 So. Halsted S t., Chicago 
arti 3 1 tb Street

Valandos: L—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

.1 ,1.

Advokatai

K. GUGIS
ZiDVOKATAS 

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 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
z nuo 9 iki 11 valandą! ryto 

nuo 6 iki 9- valandai vakaro

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Phone Canal 2118 
■'Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKĄ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette' 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8, vakaro.
✓ Residencc Phone Hemlock 7691'

—t
PRANEŠIMAS 

Phone Boulevard 7042 

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

Pagrįžo į seną vietą 

4645 So. Ashland Avė. 
virš Marsball Drug store, arti 47 St.

DR. J. J. KOWARSKAS
“ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rcT St., Suite J 

Tel. Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 

Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedelioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGER1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'< 3424 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Įvairus Gydytojai

DHHERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo, patyrę gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir .vaikų pagal naujausips 
metodus X-Ray ir kitokius elektrps 
prietaiąųs.

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

Valandoj nuo 10—12 .pietų ir 
nuo 6 iki 7;30 vai. yakars 

, TeL Canal 3110, 
Rezidencijos telefonai

South Shote 2238; ar Randolph 6800 
, 1 r ; 1 y . ................    , ■,

4729 South Ashland Avė., 2 lubos
- CHICAGO, 1Lt.

SPECIALISTAS DŽIOVUS 
Moteriški}. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nup 10 iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedek nuo 10 iki/12 v. diena 

Phone Midway 288Q

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

1 Phone Boulevard 3697
y 3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St
kampas Micbigan Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

Tel.

. 127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Aęri Leavitt St.

Telefono^ Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9t iki 6

A. A. S L AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Rooni 1502 

CHICAfcO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randųlph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Saite St. Room 730
Tel. Central 6890 Vai. < 9-4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ava 

Tel, Prospect 3525

Paul M. Adomaitis 
-Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room • 2414 „ -

One North La Saite Rida, t 
One North La Salia St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.)

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2)100 

Rez. 6515 5o. Rocktvell St.
Td. Republic 9723
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NAUJIENOS, Chieago, III.

• e

i
Nina Miraeva, “čigonų sielą”f kuri “Naujienų” koncerte dainuos čigonų 

romansus. Miraeva yra “Petr-uškos”, kliubo artistė. \

“NAUJIENŲ” KONCERTAS 
Įvyks Lietuvių Auditorijoj sausio 18 d? 

I ■  ..................................................... ■!>! ■ I I į .1 —,1 I'- - ' ■»>»■■■■ U II ' . Į |l . .Į

. .................................................................................................................................................................. i 

ne Chicagoj gyvena). Išklausęs 
Bendrovės Direktorių Tarybos 
ir Komisijų raportų apie visą 
“Naujienų” reikalų stovį ir perr 
ėjęs naujų reikalų svarstyti, 
susįrinkimas vienbalsiai nutarė 
LEISTI “NAUJIENAS” KAS

DIEN. -‘...... ‘
“Laikas dienraščiui pribren

do. “Naujienų” pozicija, kurią 
jos Užėmė nuf> pat pirmutinių 
savo žinksnių, įgijo didžiausią 
pažangiosios visuomenės prita
rimą ir simpatiją, ir tuos tūk
stančius skaitytojų-remėjų be
giu tik penkių-šešių mėnesių. 
O tai (Juoda mums tvirtos vil
ties, kad NAUJIENOS DIEN
RAŠTIS bus sutiktas visuome
nėje tokiu jau entuziazmu, koks 
apsireiškė susirinkusių šimtų 
Bendrovės * dalininkų minioje, 
sumanius leisti dienraštį.”

TAI BUVO PIRMUTINIO 
LIETUVIŲ DIENRAŠČIO 
MARIKOJ ĮSTEIGIMAS!

Dalyvaus “Naujienų” Koncerte
Trečiadienis, sausio 11, 1931

J ^raiiL 1^.- .**Tri.-fc-.-- - ii, \ i ~ ~l ------------ --- —

I

Kas bus Sausio 18 d.?
Už kelių dienų įvyks “Nau

jienų” koncertas. Ir tai bus vie
nas šauniausių koncertų. xApie 
tai galite spręsti patys iš jo 
programo.

Kaip jau buvo minėta, kon
certe dalyvaus pagarsėję “Pet- 

šo-ruškos” kliubo artistai, 
kėjų Andreevų trio ir. daininin
kai Nina Miraeva bei G. Neli- 
devas. Andreevų trio išpildys 
sekamus dalykus: “Čiužinėto- 
jai” (valcas), “Siurprizas” ir 
“Rusų kaimas arba Tūlos.vir
tuolis”. '

Nįna Miraeva padainuos ru
sų liaudies dainą “Ai Dunia”, 

dainą “Grunką” ir 
romansus “Akys

' kareivišką 
čigoniškus 
juodos” bei “žvaigždutę”. J

G. Nelidovas yra tikrai šau
nus baritonas ir labai geras ar
tistas. Jis taip pat padainuot, 
porą dainių.

Vėliau visa grupe išpildys 
vaizdelį “čigonai prie. Mask
vos”. Tas vaizdelis susideda iš 
linksmų šokių ir dar linksmes
nių dainų.

Ir tai tik dalis programo. To
liau, kaip toj dainoj sakomą, 
bus ir daugiau. Dainuos chica- 
giečiams gerai žinoma daini
ninke Anele SalaVeičikiutė-Ste- 
ponavičiene, dalyvaus mėgiami 
chicagiečių chorai “Pirmyn” ir 
“Birutė” bei Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orkestras. Bet apie 
tai kitą kartą. Tačiau ir iš to, 
kas čia paminėta, galite spręs
ti, jog koncertas bus labai ge-, 
ras. _ ' ' .

“Naujienų” editorialas tame 
numery be kitko sako:

“Naujienose” bėgyje keletos 
dienų tap.. dienraščiu, jos taps 
pirmutiniu, lietuvių dienraščiu 
Amerikoj./.

“Musų priešai to netikėjo. 
Jie šaipėsi ir galvomis lingavo, 
kada mes, dar tik steigdami 
“Naujienas” sakėme, kad jos 
turinčios virsti pirmutiniu Ame
rikos lietuvių dienraščiu. Ką. 
jus, girdi, proletarai, padarysi
te, neturėdami bankų, nė šiaip 
jau gatavų kapitalų! Ką jus ten 
susitvarkysite ir kaip mokėsi
te, ne biznieriai - būdami, vesti

Kaip “Naujienos” 
tapo dienraščiu

žiupsnelis iš “Naujienų.” septy
niolikos metų istorijos

“Naujienos” įsikūrė vasario 
19 d. 1914 metų*. Tą dieną iš
ėjo pirmasis “Naujienų” nu
meris, pradžioj dar tik savai
tinio laikraščio. Laikraštis pa
taikė gimti labai gyvu momen
tu. Po lietuvių kolonijas zujo 
kunigai Olšauskas su Tumu, 
kolektuodami iš nesusipratusių 
žmonių dolerius klerikalizmui 
Lietuvoj stiprinti; šioje šalyje 
įvyko kruvina Kolorado kasy
klų darbininkų skerdynė, kuri 
ypatingai išjudino darbininkus 
organizuotis. Lietuviai darbi
ninkai buvo reikalingi savo idė
jinio centro ir tolęu iš pirmųjų 
dienų pasirodė* “Naujienos”, 
kurioms teko ir darbininkams 
vadovauti ir juos ginti nuo at
žagareivių, išnaudotojų.

Gyvenimas parodė, kad sa
vaitraštis yra permažas įran
kis tam dideliam tikslui. Pra
dėta nieko nelaukiant galvoti 
“Naujienas” padaryti dienraš
čiu; “Naujienų” priešai irgi 
pradėjo dėti visas pastangas 
tam planui pakenkti, tačiau vos 
24 numeriams “Naujienų” kaip 
savaitraščio sukakus, rugpiučio 
3 d. 1914 metų No. 24 -skaito
me “NAUJIENOS VIRSTA 
DIENRAŠČIU”. Nuo panedėlid 
Augusto 10 d. eina kasdien”.

Tame pačiame numery įdėtas 
toks Naujienų Bendrovės Val
dybos pranešimas:

“Nuo pasirodymo < pirmojo 
“Naujienų”* numerio, kurios, 
kaip pasižadėjusios, ėjd iki šiol 
sykį savaitėj, tepraslinko vos 
pusė metų.

“Laikraštį kuriant, jo leidė
jų — Naujienų Bendrovės — 
mintis buvo, kad ilgainiui iš sa
vaitinio . “Naujienos” padarius 
dažniau einančiu laikraščiu,o 
pagaliau ir dienraščiu. Tą savo 
mintį šiandien ji vykina gyve- 
jiiman. ,

“Pereitą subatą, rugpiučio 1 
d., įvyko visuotinas, pusmetinis 
“Naujienų” Bendrovės susirin
kimas, kuriame dalyvavo arti 
dviejų šimtų narių (Bendrovė 
turi daugiau kaip tris šimtus 
barių dalininkų, bet daugelis jų

“Naujienų” spėka yra tie tūk
stančiai lietuvių darbo žmonių 
Chicagoje ir kituose Amerikos 
miestuose, kurie trokšta gryno 
dvasios peno, nesufalšuotų ži
nių ir teisingo pamokinimo, 
kaip gyventi, kaip gerinti savo 
ir savo brolių būvį, kaip pasi- 
liuosuoti nuo sunkaus kapita
lo jungo.. / >

“Tūkstančiai jau susispietė 
apie “Naujienas”,, kiti tūkstan
čiai dar ateis prie jų trumpu 
laiku”.. 1 -

Ateinantį sekmadienį, sausio 
18 d. tūkstančiai ateis į Lietu
vių Auditoriją visi sykiu švę
sti “Naujienų” septyniolikos 
metų sukaktuves, 

i ___ ■

SLA. Pildomos Tary
bos Suvažiavimas
SLA. Iždininkas, adv. K. Gu- 

gis, išvažiuoja kelioms dienoms 
į New Yorką, kur ryto, sausio 
15 d., įvyks, nepaprastas Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios Tarybos susirinki
mas. Koks, susirinkimo tikslas, 
neteko patirti.

Susivienijimo viršininkų su
važiavimai paprastai įvyksta 
kovo mėnesyje; kuomet reikia' 
pasirašyti ant'raportų, kurie bū
na* išsiuntinėjami įvairių valsti
jų apdraudos departamentams. 
Šį suvažiavimą sušaukė' Prezi
dentas Gegužis, matyt, kokiam 
nors kitam reikalui. >

Jeigu spręsti iš tų p. Gegu
žio straipsnių, kurie eina “Tė
vynėje”, tai atrodo, kad “galan
dama kirvis” SLA. Sekretoriui, 
p-lei P. Jurgeliutei.

Plėšikų vizitas pas 
D-rą Kliaugą

Iškratę D-rą Kliaugą, jį surai
šioję, . plėšikai Rengėsi pas 
Dr. Zalatorių

Susitikus asmeniškai D-rą 
Kliaugą, teko iš, jo paties iš
girsti apie plėšikų “vizitą” jo 
ofise pereito šeštadienio vakar 
rą. ' ... ; .. -•

Apie'6:30 vai. vakaro, išlei
dęs pacientę, D-ras Kliauga, ofi
sas 1821 S. Halsted st^ kaip 
paprastai pradaręs duris į sa-< 
Vo laukiamąjį kambarį, pažiu 
rėjo ar daugiau pacientų lau

kia, bet kambary tuo momentu 
nebuvo nė vieno laukiančio. Ta
čiau .vos tik daktaras grįžo j 
kabinetą, kaip kažkas pradarė 
duris, ir angoj pasirodė du jau-' 
ni vyrai su įtartinais veidais. 
Vienas pasisakė norįs, kad jam 
pataisytų dantis ir pats ^įejo 
į kabinetą; paskui jo .tuojau 
įslinko ir antras, ranką laiky
damas po švarko skverno. Ne
reikėjo ilgai žiūrėti į tm>š “pa
cientus”, kad pažirtus kas per 
pacientai jie ^yra. Jie ilgai ir 
nesislėpė su savo tikslu: tas su 
pakįšta po skvernu ranka tuo
jau paliepė daktarui eiti į kam
pą ir nusisukti f sieną. Tai pa
darius, tuojau prasidėjo stal
čiukų. darinėjimas ir sariojimas 
po ^stalus. ' ■ i 

S
Kurį laiką pasidarbavę (vie

nas vis saugojo ir pro langą 
apačion žiurėjo) ir viską iš
vertę, y. atėjo artyn ir pradėjo 
paties daktaro kišenius kraty
ti, išversdami visus kampelius, 
ir* radę pinigais^ $65.00, pasi
ėmė; to dar negana, įtikinan
čiai paklausė, kur kiti pinigai. 
Kitų pinigų neradus, bandė pa
imti daktaro žiedą ir laikrodė
lį,, tačiau tuos paliko. Atlikę 
“kratą” “paprašė” daktarą už
eiti į jo paties* laboratorijos 
kambarį. Čia įėjus paliepė klap- 
ptįs. Atsiklauptfs, vienas paeųiė 
daktaro maršką, ją sudyaskė, 
padarė ryšius ir sudėjęs už nu
garos rankas surišo. Tada lie
pė atsisėsti ant žemės ir tuo
met kitu ryšiu suraišiojo ko
jas. To negana, atplėšę trečią 
ryšį užrišo burną ir- rengėsi 
rišti akis ir jau buvo akinius 
nuėmę, bet daktarui paprašius 
akių nerišti, jas paliko.

Tokiu budu alpsisaugoję plė
šikai pakuždomis davė dakta
rui “patarimą” tylėti ir nesi
judinti, sakydami,, kad jie da
bar eina “to. visit the other 
fellow”i Suprask, Dr, Zalatorių, 
ir išėjo į laukiamąjį. Bet tuo
jau pasigirdo, ? kaip jiedu liur 
bildėjo laiptais žemyn.5, v Nors 
Dr. Zalatorius* tuo laiku buVd 
savo ofise, bet laukiamajam 
tuo tarpu jau buvo du pacien
tai, ir matyt, banditams,, atro
dė, nepatogu “lysti. pa&ęntaiųs 
už akių* be ęilės”> nes, Bųtų su
pratę, kas jie tokie yta.

Praėjd gerokas laikas, <ko)
daktarui Kliaugai pavyko* iš-
liuosuoti vieną ranką. Sako, 
matyt, steni praktikai, iiis įiji 
*kėjo; tikrai gerai surišti. Ran^’ ‘' 
ką išUiiosavęs, daktai’ąs nuplė
šė nuo burnos .ryšį ir'^iaip taip

atnarpliojo kojas. Banditai -“vi
zitavo” pas daktarą Kliaugą ko
kias 25 minutes; jie jautėsi 
tiktai saugiai, kaip, namie.

Vienas banditas, kurs vedė 
patį plėšimo ir' komandavimo* 
darbą, sako, išrodo Jfhna pasi- 
lavirięs jaunąs vyras, ir kiek

’ ' I 't f

iš plėšiko galimą laukti, buvo 
mandagus. Kitas, ilgas, žiau
raus veido, kalni erių pasi sta
tęs ir . brauningą pd skvernu 
laikydamas, visą, laiką tylėjo ir 
lyg stulpas daugiausia nekru
tėdamas stovėjo.1

Įspūdis, sako daktaras, tik
rai ne koks, kada tave atsuka 
į sieną ir nieko težinai, ką tie 
neprašyti svečiai" ’šū tavim da
rys. Be tų $65.00 pinigais, plė
šikai pasiėmė, aukso plyteles 
vertės kokių $30.00, bet tą auk
są, iš kurio jad buvo hulietps 
dantų dalys, paliko. • S.'

Town oi Lake
Krisdamas laiptais užsimušė 

Juozas Šulcas
.A' ■■. >' w -

Užvakar Juozapas Šulcas, 43 
m. amžiaus, nevedęs,' gyvenęs, 
prie 4522' S. Hermitage A ve,V 
užėjo aplankyti savo draugus 
namuose 4500 £>. Paulina Št. 
Jam išėj lis, /'neužilgo j į rado nu^ 
kritusį laiptais ^r jau negyvą. 
Policija kūną atvežė graboriaus 
Eudeikip, 4605 '£>. Hermitage 
Ąve., -kpplyčion, kur vakar bu
vo koronerio tyrinėjimas. Kp- 
roneris pripažino, - kad mirtis 
ištiko persiskėlus galvą, kai jis 
krito laiptais.

. Velionis buvo ex-kareivis, da
lyvavęs pasauliniame kare. Jo 
artimesnių giminių nežinoma. 
Velionio giminėms prašomi atsi
šaukti pas grąborių Eudeikį, 
tel. Yards . 1741, < dėl sutvarky
mo laidotuvių.

Iš Liet Piliečių Bro
lybės* Kliubo
Metinis Susirinkimas > ■■ 

r *x r.-' ■ " - '<• ■< ■
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Lietuvių 'A Piliečių Brolybės 
Klitibas Amerikojlaikė sųąi- 
rinkįmą sausio 6 d. 1931 m. 
Mari WhiteįSąųare parko sve
tainėj. Sųsiriųkimą atidarė 
i>irmzK. Lau^iišgųutarimiį raš
tininkas perskaitė iš pereito su- 

. brinkimo nutarimus: išu konil- 
Jai knygų aprokavimo rapor- 

to paaiškėjo, kad kliubo tur
tas geram stovy 'grikiai .paau- 
go> taip finansais^ taip nariais) 

/• i. ’ S? r ' > - :
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ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pągelbą nuo jūsų diegimų 
t? skausmų. paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatn^entų.

Mes .specializuojamas sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.
THE SIKTY THIRD B ASHLAND 

j HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

Keneington Lietuvių Bendrovės Šėri- 
nihkų metinis susirinkimas įvyks tre
čiadieny, sausio 14 d., 7;30 vai. vak.. 
'Shedvill svetainėje. 341 kensingto/i Ąv. 
Nariai esat kviečiami visi neatbūtinai at- 
slankyti, nes bus išduotas raportas apie 
stovį, bendrovės ir daug svarbių' daly
kų* aptarti. Direkcija.

Brigęport.' — Draugystės* Palaimin
tos Lietuvos metinis susirinkimas įvyks 
sausio 14 d.’, 8 yąl. vak., Lietuvių Au
ditorijoj. Malonėkite laiku pribūti ir 
išgirsti įvarius raportus. Taipgi kat
rie išpildėtė draugystes aplikacijas lap
kričio 16 d., per draugystės koncertą iš 
priežasties negalėjimo būt ant draugystės 
susirinkimo< gruodžio 10. d., tai atsi- 
lankinkite į virš minėtą susirinkimą, 
busite priimti veltui. Valdyba.

", r—-:—. 1

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
metinis susirinkimas atsibus ketvirtadie
ny, ' sausio 1.5 d.. Almiras Sirnmons 
svetainėj, 1640 N. Hancock St., 7:30 
v. v. Narius meldžiu dalyvauti, nes 
daug reikalų yra.

•, ’ Seki. A. Walskis.

Ch. Liet. .Choro Pirmyn generalė re
peticija su o.rkestru įvyks ketverge, sau
sio 15 d., 7:30 vai. vak., M. Melda- 
žio- svet. Visi choristai-ės ir orkestro 
nariai būtinai bukite laiku.

Valdyjba.

per trumpą laiką gyvuodamas. 
Tai pasidarbavimas valdybos 
narių dėl kliubo. Iš ligonių ra
porto paaiškėjo - liūdna žinia, 
kad kliubas, nustojč dvejų na
rių: yra mirę F. Veršila ir* F. 
Jesutis, ir dar trys ligoniai yra 
serganti: M. Alkimavičius ran
dasi šy. Kryžiaus ligoninėj; 
A. Gelažinis serga namie, 1733 
S, Union Avė.; J. Kiselius, 2900 
S. JĖtherald Avė.; o J. Snaddon 
atsjmaldavo, pašalpa išmokėta 
$65.6b. Turto raštininkas, tai- 
pos W. Didžiulis atsimaldavo, 
pašalpa išmokėta $60.00. ’ ' •

Kurie' galite iš kliūbo narių, 
malonėkite atlankyti minėtus 
Sergančius narius. Nors nelai
mėj ištikus, bet' kliubas nenu
stoja/ energijos ir darbštumo. 
Du nauji nariai prisirašė į kliu- 
bą: p. Veršila ir Y. Rimas.

Buvo duotas įnešimas meti- 
‘hį balių surengti, bet iš blogų 
laikų, didelės bedarbės balius 
tapo atidėtas nerengti; tam la
bui tapo nutarta pO vieną do
lerį nuo nario' sifdėti į kliubo 
iždą, o ateinančią vasarą gra
žų išvažiavimą surengti. Nu
tartą, kiekvienam nariui mirus 
gėlių'vainikas bus perkamas. . 
; Brolybės kliubas gražiai tvar
kos, broliškai sugyvena, susir
gusius narius lanko, pa^elpos 
$5.00 į savaitę moka, mirusiam 
$50.0Q iš iždo ir įx> k$1.00 nuo 
nario y ir grabnešius. -Mėnesinių 
mokesčių tik, 25c, ih pagelbsti 
nariams išsiimti pilietiškus po
pierius. Ir kitokiuos atsitiki
muos prie šio kliubo apsimoka 
prigulėti .kiekvienam lietuviui. 
Kliubo ' susirinkimai atsibuna 
kiekvieną menesio pirmą aųtra- 
dienį, 8 vai. vak. miesto • parko 
svetainėj, ant 29-tos ir Sbuth 
Halsted St. Del pilietybės -po< 
pierių, blankų ar kitokių infor
macijų krėįpkitės pas raštinin
ką A. Zalagerią, 19Š1 Canal- 
popt Ąve. \ ' r ?

• I—■— Naujas kliubietis.
■i. ■■ -A
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Cicero
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Mirė Irene Davis

. '..j ■ x >

Vakar pasimirė Irene Davis, 
9 irlpusės irietų Anyžiaus, ^uk- 
te; Mykolo ir Onos Daviš-Dau- 
jotų. aklinąs pašarvotas ųąmu!> 
se-1231 S. 51st Court. Laido
tuvės bus. kętvirt&įieny, sądsio 
15įd;, 9 vai. į’ šv. Antano baž
nyčią ir iš ten j šv^ Kazimiero 
kdpines. Laidotuvėms, patarnau- 
ja /grąltoriue ifcudįikiš."

■■IIIMIBI HIĮ^I> r,m,

CLASSIFIĖD ADS
Furniture & Fixtures 

. Rakandai-ftaisai
APLEIDŽIU MIESTĄ

Tūrių. tu6jaUs parduoti savo gražius 
rakandus, Wilton kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį radio ir viską , kitą mano 4 
kambarių apartmente. Parduosiu su di
dikiais sau nuostoliais. Viskas kaip 
nauja. Ateikite tuojatis.

3040 W. 62nd St.

Personai
- Ipfikn

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS 
Paskčlos Bonus. Kas 'norite parduoti, 
kreipkitės į Naujienas, Box No. 1258.

REIKALINGA $300 paskola. Rei
kalauja jos biznio moteris vidurmiestyje. 
mokės 10% palūkanų. Duos užtikri
nimą. Naujienos, Box 1260, 1739 S. 
jHalsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS gabus jaunas vyras 
atstovauti Čalumet distrikte IndcpenŠent 
Order of Forester. Patyrimas nereika
lingas. < Mes galime suteikti vyliojantį 
pasiūlymą tam, kas bus tinkamas tai 
vietai. Kreipkitės ryte tarp 10 įr 12 v. 

JOSEPH M. GREENWALD « CO.
Room 201

9152 Cpmmercial Avė.,.

ATMINK SAVO’ 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St,

CHICAG0‘
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir vięką vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus rištus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIĖD ADS.
m...... u

Educational 
Mokyklos 

MOKYKIS BARBERYST4S 
AMATO.

Dienomis ar» vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
. COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME anglo kalbos 

frramatikos, sintaksės, aritmetikos. 
kxw«rvedystės. stenografijos, ir kitu 
mokslo Šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums; padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi gy
miai, pagerinsite, kai busįt abelnai b 
ribose mokslo šakose apsišvietę.

; Amerikos Lietuvių
/ Mokykla ->

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

x < CHICAGO. HA.
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Business' Service 7
.Biznio, Pątarnąyįmaa-/?

SUTAUPINKIT tat anglių Boulevard 
1035 ^Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodau: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS

Boulevard 6620 Bes. Yards , 4401
NORKUS & CO.

Perfcrauatonl rakandus, pianus ir vi 
šokius biznius, taipgi iš miesto i 

miestą. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St

fCHICAGO

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
. CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai * taisome stogui 
vsokios rūšies, bile kada ir biie kur. 
Dykai apskaitliavimas. Me« atliekame 
geriausi darbą, mieste. Kedzie 8463.

Financial.
Finansat-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Nęinum komiso nuo $50 iki $300 

Paskolas duodam ir ant pirmų morgičių 

j; namon & co. 
MORTGAGE BANKĖRS 

6755 So. Western Avenue 
TeL Grovebill 1038

PINIGAI
, . ■ . * >- '* <•/, v i. -i • • < \ ’ .■ » r

Mes skoliniam nuo $50 iki $800
‘ Neimam komiso
Nuošipatiu mokamas ant neišmokėto*

■ sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė. •

Help ’VVąnted—Female
• Darb^ 

REIKALINGA moteris į Restauran- 
tą plauti indus ir priduoti trumpus or
derius, 7 Vn' valandos, $11 į savaitę. 
Mothers Restaurant, 7259 Vincennes , 
Avė. ■ - ■ >

w----- o
RElkAUNGA mergina ar moteris 

prie abelno namų darbo, patyrusi, Tu
ri pasilikti naktimis. -4222 W. Van 
Buren St.

For Rent
PASIRENDUOJA storas, per 7 me

tus išdirbta kriaučių šapa. Pastebėtina 
proga. Kreipkitės prie savininko. M. 
Schultz, 911 W. 69th St.

IŠSIRENDUOJA 5 kambarių flatas. 
karštu vandeniu apšildomas. Tinkamas 
yra bile kokiam ofisui. 4311 Archer 
Avė. Tel, Lafayette, 2077.

F^
PASIRENDUOJA ruimas vaikinui, 

naujam name, patogus gyvenimas. Pir
mas fiioras, 34^7 Emerald Avė.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vy
rų su valgiu ar be valgio, apšildomas. 
Mrs. A. Mataitis, ,5202 So. Artesian 
Aveniu. y

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

. PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namui. ■

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI bučernė, tarp lietu
vių, lenkų ir 'vokiečių tautų, labai ge
roj vietoj, per 6 blokus nėra kotnpa- 
ničnų bučernių. nei grosernių. Biznio 
daroma 150 dol. į dieną, subatoms iki 
iki -300 dol. Turiu parduoti iš ptie- 
žasties, kad einu į gaso biznį, Prašo
me atsiliepti telefonu Lafayette 7344.

Exchange—Mainai
MAINYSIU kas turit nuo bungalow 

iki £ flat«j. didumo nėra skirutmo, kad 
morgičiai ir baigiasi, aš turiu namą su 
bizniu arba vieną biznį, turiu ir lotų. 
Šaukit Canal 6336.

Real Estate For Sale 
’ Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
f REAL ESTATE 

LOANS W INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumb apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgąge 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ,ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafavette 0455

VIŠTŲ FARM A įmokėti $500, 
kitus lengvais išmokėjimais arba galiu 
priimti partnerį. Farma randasi 47 my
lios nuo Cbicagos, Indiana valstijoje. 
Priežastis pardavimo—gyvenu Chicagdj.'

Pardavimui arba mainui bizniavas na
mas •— 4 gyvenimai ir Storas su pagy
venimu. Mainysiu į nebrangų dviflatį ar
ba bunga1ow. Namas randasi ant Halsted 
St. Kreipkitės: Naujienų” Skyrius. 3653 
S. Halsted St.. Tel. Yards 4754.

PARDUOSIU AR MAINYSIU 4 FLA- 
TŲ NAMĄ ANT BUNGALOW 1

Pardavimui Soft Drink Parlor, gera 
vieta tarp dirbtuvių. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastis vienai mo
teriai persunku.

Tel. Virginia 1564 
________ [■— ------ '------ ;______________ _

BARGENAS
PARSIDUODA 6 kambarių namas 

su minkštų gėrimų Storu iš frunto, 
dviejų karų garadžius. lotai 40x135. 
Randasi Lincoln Higbway No. 22 ke
ly. mylios į rytus ųuo miesto Chi- 
cago Heights, III. Biznis pilnai ir pla
čiai iSdirbtas. Savininkas eidamas j 
platesnį biznį priverstas parduoti už 
žemą kainą. * Ši vieta biznieriui verta 
ypatiškai pamatyti ir platesnių žinių 
biznyje patirti, vietoj pas sivininką.

Kreipkitės arba rašykit 
J. NARGEL, 

BoX 4, 
,E. 14th St. 

Cbicago Heights. III.




