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Britų užsienių ministeris pata
ria kviesti ne tik jas, bet ir 
ne Europos kraštus dalyvauti
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Tradevvind monoplanas ir lakūnai, Įeit. William MacLaren ir Mrs. Beryl Hart, kurie sausio 10 dieną išskrido iš Bermudų 
Azorus ir kelionėje žuvo Atlanto vandenyne. .

Siekia atsteigti karinę diktatū
rą “karaliui ir monarchijai 
gelbėti” nuo respublikos ša
lininkų pavojaus

Toronte jie bandė>//streiku” pa
sigrobti dresmeikerius ■ 
gavo “kiką” '.Z v,
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Bandys susekti, ar tarp kepyk
lų savininkų nėra , sąmokslo 
išlaikyti augŠtas kainas duo
nai
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PARYŽIUS* sausio 1$.
Franci j os parlamentas vakar 
paskyrė $26,800,000 kovai su di
dėjančiu krašte nedarbu.
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Ragina Kongresą Imti GriSžtu 
PriemoniiĮ Prieš Komunistus
Fisho komisija savo raporte pataria de 

portuoti-visus ateivius komunistus ir 
užginti siuntinėti paštu komunistų lite 
raturą

WASHINGTONAS, sausio 18 
— Kongreso komisija komunis
tų darbams Jungtinėse Valsty
bėse tyrinėti, su kongresmanu 
Hamiltonu Fishu priešaky, va
kar pateikė atstovų butui for
malų savo tyrinėjimų raportų.

Komunistų darbuotei tyrinėti 
komisija praleido aštuonis mė
nesius, važinėdama iš vietos į 
vietų po visų kraštą. ‘Savo ra
porte ji įspėja, kad komuniz
mas esąs labai pavojingas de
mokratinei valdžiai ir kad ko
vai su juo reikią imtis griež
tų priemonių. Komisija dėlto 
siūlo:

įstatymu paskelbti komunis
tų partiją Amerikoje neteisė
tą.. X

Padidinti justicijos departa
mento galių, kad jis sekiotų 
komunistų darbus ir revoliuci
nę propagandą Jungtinėse Val
stybėse.

Sustiprinti imigracijos įsta\ 
tymus taip, kad komunistai vį> 
aąi nebūtų įsileidžiami- ir <kad 
visi ^ateiviai komnuįs^ąį , butų 
tuojau deportuojami.

Pataisyti natūralizacijos įsta
tymus taip, kad komunistams

Karininkai Ispanijoj 
konspiruoja padaryt 

naują perversmą.

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
18. — Tamsiame politiniame Is
panijos orizonte kyla naujas 
pervarto pavojus.

Tam tikri armijos elementai 
konspiruoja gelbėti karalių Al
fonsų ir monarchijų įsteigimu 
naujos karininkų diktatūros. 
To naujo judėjimo vadai yra 
gen. Saro, buvęs artimas mi
rusio diktatoriaus Primo de Ri- 
veros sėbras, ir gen. Milan As- 
tray, vienakis ir vienrankis Is
panų užsienių legiono viršinin
kas, ir sauja kitų grandų ir 
kunigaikščių. Jų planas yra pa
daryti coup (Vėtai panašiai, 
kaip 1923 metais kad buvo pa
daręs de Rivera, nuversti gen. 
Berengueros valdžią, panaikin
ti rinkimus, kurie turi įvykti 
ateinantį kovo mėnesį, ir ge
ležine kumščiu pasmaugti res
publikonų judėjimų.

Kad karalius Alfonsas žino 
viską apie tą sąmokslą, niekas

t
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Bendrai gražu; truputį šal
čiau; vidutiniai rytų krypties 
vėjai. j • *

.; **/ X“

Vakar temperatūros buvo vi-, 
putiniškai 37° F. ’ ' ;, .

1, šiandie saulė teka 7:14, lei
džiasi 4:47. Mėnuo’ leidžiasi 
5:M2 vakaro) .

nebotų leista tapti Jungtinių 
Valstybių piliečiais.

Nebeįsilcisti atgal į Jungti
nes Valstybes svetimšalio, ku
ris buvo išvykęs į Rusija ko
munizmo pasilavinti.

Pataisyti, pašto Įstatymus 
taip, kad visi komunistų laik
raščiai, žurnalai, brošiūros, cir
kui ioriai etc. butų užginta siun
tinėti paštu. 1

Išleisti federalinį įstatymą, 
kuriuo einant komunistai ar ki
ti asmenys, organizacijos, laik
raščiai etc., skleidžiantys ne
teisingus gandus tikslu sukelti 
žmonėse baimę dėl savo įdėlių 
bankuose taip, kad jie urmu 
bėgtų savo depozitų ištraukti, 
butų aštriai baudžiami.

Komisija savo raporte sako, 
kad Jungtinėse Valstybėse esą 
tarp 500,000 ir 600,000 komu
nistų arba jų simlpatizatorių, 
bet komunistų partijos narių, 
kurie moka jai duokles, esą 
'ne daugiau kaip 12,000. Ame
rikos, kaip ir vįsų kitu kraštų 
komunistų veikimą nustatanti 
Maskva, kurios įsakymų jie ttb 
ri griežtai klausyti.

neabejoja, tik nežinia, kaip to
li jis jam pritaria.

Tuo tarpu respublikonų ju
dėjimas labai sustiprėjęs visame 
krašte. Jis yra stiprus ir pačio
je armijoje. Jei tad “karaliaus 
ir monarchijos gelbėtojai” ban
dys savo sąmokslą įvykinti, ga
lima tikrai sakyti, kad jie su
sitiks su > kruvinu pasipriešini
mu.

Intelektualai šaukia ko
von dėl respublikos 

įsteigimo
žymiausių Ispanijos intelek

tualų grupė vakar išleido atsi
šaukimų, kuriuo jie ragina vi
są krašto inteligentiją susijung
ti daiktan į nepartinį judėjimą 
“respublikos tarnybai”. Atsi
šaukime, kurį, be kitų; yra pa
sirašę Dr. Rigorio Maranon, bu
vęs karaliaus gydytojas ir pri
pažintas Ispanijos intelektualų 
vadas, ir Jose y Gasšet, tarp- 
tautiškai žinomas filosofas ir 
publicistas, sakoma:

“Senoji Ispanija pasiekė”pa
skutinę savo puvimo stadijų ir 
yra pavojuje nė tiek iš lauko 
pusės, kiek susmukti ■ d'ėl savo 
supuvimo viduj...

•. •« t, ■'* '* ' * 1 *

“Ispanija, apsunkinta politi
nės konstitucijos lavonu ir val
džios parazitais, turi žengti kar
tu su moderniu pasauliu. Tą 
galima padaryti,' tik . senąją 
tvarką pakeitus nauja sistema, 
kuria tauta galės pasireikšti.’’.

Lenkijoj įsakyta sunai 
kinti visus iš Ameri

kos obuolius

VARŠUVA, sausio , 18.—Vy
riausybė įsakė visuose Lenki
jos miestuosė ieškoti bbuėlių,1 
importuotų 'iš Amerikos, ir vi
sus jpos naikiutn -
• Sveikatos < vyriausybė.’z^sako, 
kad Amerikos obuoliai resą apR 
purkšti aršeniku nito /gedima 
apsaugoti;. r,??: .
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LIETUVOS ŽINIOS

Ginčai dėl Turkijos 
ir Rusijos kvietimo 
Europos vienybėm

GENEVA, Šveicarija,, sausio 
18. — Komisijos Europos Val
stybių Federacijai įštuonių na
rių subkomišiją nutarė šešiais- 
balsais prieš du, kad komisijos 
darbuose butų pakviestos daly
vauti taipjau sovietų Rusija ir 
Turkija, nežiūrint, kad jos ir 
nėra Tautų Sąjungos nariai.

Italijos užsienių reikalų mi
nisteris Graudi pasiūlė, kad .pa
kvietimai joms butų tuojau pa
siųsti ir kad komisijos darbai 
butų paliauti, iki į Gencvą at
vyks sovietų užsienių komisa
ras Litvinovas ir Turkų užsie
nių ministeris Tevfik Bei.

Francija aitriai tam prieši
nes, o kartu su\ja priešinės 
Lenkija, Mažoji antantė ir Skan 
dinavijos kraštai.

Tuo tarpu Anglijos, užsienių 
ministeris Hendersonas ne tik 
parėmė Vokietijos ir Italijos 
reikalavimą, kad butų pakvies
tos Rusija ir Turkija, bet ėjo 
dar toliau: jis patarė kviesti 
dalyvauti konferencijoje visas, 
dagi ne Europos, valstybes.

šie debatai parodė, pirma, 
kad revizionistų (Versalės su
tarties peržiūrėjimo šalininkų) 
blokas yra daug stipresnis ir 
vieningesnis savo nusistatyme, 
ne kaip franeuzai manė. Antra, 
jie parodė, kad iš Komisijos 
Europos Valstybių Federacijai, 
patapusios Europos užsienių rei
kalų ministerių konferencija, 
gali išriedėti/naujas Tautų Są
jungos organas, kažkas taip Są
jungos tarybos ir seimo.

Reikalauja mirties, bau
smės 41 turkų religi

niam maištininkui

ISTĄNBULAS, Turkija, sau
sio 18. — Didelėj politinėj by
loj Menemene, kur 214. islamo 
fanatikų yra apkaltinti def $u- 
kurstymp maišto prieš valdžją, 
prokuratūra reikalauja, kad 41 
jų, kaip svarbiausi kurstytojai, 
butų nubausti mirtim.

Trys vaikai sudegė
■ .—----------------  .• ,

TWIN FALLS/ Idaho, sausio
Vakar naktį čia sudegė 

trys Vietos gyventojų Brownų 
maži vaikai, kilus namie gaiš- 
rui nuo perdaug įkaitusios kro
snies. ■ _

-------------- -------------------r-

Influenzos epidemija 
įvairiuose kraštuose

' ‘Įvairiuose kraštuose siaučįą 
influenzos epidemija. Pasak i 
pranešimų, Tokio/ Japonijoj, 
kasdien miršta bendrai po $0 
asmenų. Daugybė žmonių serga 
Vokietijoj, Ispanijoj; Portuga
lijoj ir kitur. ( .

Liga ėmė plisl ir . Amerikoj, 
ypačiai Nėw Yoįrke. Annapoly, 
Md., influenzą susirgo 175 j u-’ 
ros akademijos stud^itai. • _ .

Komunistams niekur 
nebesiseka unijose

. TORONTO,. Ont., sausio 1(8. 
— Norėdami išnaudoti savo tijfr 
slams siuvėjų International Lh- 
dies Garment Workers upijįs; 
darbą tarp trijų tukstančių To-. 
ronto dresmeikerių, komunistai 
paskelbė, dresmėikerių streiką, 
kuris turėjo prasidėti praeito 
ketvirtadienio rytą. F

Ketvirtadienį betgi darbą bu
vo metę vos 50 drėsmeikėriU, 
ir iš komunistiškų triukšmada
rių streiko visai nieko neiš
ėjo. '

Dalykas buvo šitaip: Inter
national unijos organizatoriai, 
stengiasi uhijizuotį 420 siuvyk-t 
lų Torėnto mieste. Sausio 15 
dieną buvo dėl to šaukiamas 
Labor Lyceum salėj masinis 
mitingas, kur dresmeikėriai tu
rėjo balsuoti dėl streiko.

Komunistai tad, savo papra
stu budu, nusprendė, kad tai 
bosianti jiems geriausia proga 
viską pasigrobti į sayb raįR 
kas, ir jie paskelbė dresmei- 
kėrių streiką dar prieš masinį 
mitingą.

Ir gavo skaudų smūgį. Esant 
gerai International narių dis
ciplinai, dresmeikėriai visai at
sisakė komunistų klausyti.

Mitingas Labor Lyceume bu
vo didžiausias. Salė buvo-, kim- 
štinai > pnąikftnŠus ir daugelis 
dresjneikėrių lietilpP*. Buvospfci-< 
imta rezoliucija tvirtai laiky
tis International unijos ir klau
suti jos instrukcijų, iki streikas 
bus paskelbtas. \ ?

\ ......... .. ■ '

Neramumuose Indijoje 
4 asmenys užmušti

• ....<>į /■ ■■

f/ LONDONAS, sausio 18. — Iš 
Kalkutos prapėša; kad. Džhėl- 
doj, Bengalijoj, vakar įvyko di
delių riaušių, per; kurias keturi 
asmenys buvojaižmušti ir dvi
dešimt sužeisti

Senatas tyrinės dėl 
ko d u o n a brangi, 
kuomet miltai pigus

WĄSHINGTONAS, sausio 18 
—- Senatas kąip vienu balsu 
priėmė^zpjiU^iją ištirti, delko 
kainos duonai nė kiek nenu
krito,. nežiūrint, -kad kainos 
kviečiams ir miltams yra stip
riai nukritusios.

Senato komisija, kuri darys 
tyrinėjimą, bandys taip pat su
sekti, 'ar tarp kepyklų, savinin
kų bėra kokios kombinacijos 
Rangias kainas duonai įšlaiky- 
ti, kas įstatymais yra užginta.

TįMnėjimo ■ reikalui tapo pa
skirta j
■' penato VvkoiĮpiąijat Pė to, tu
rės iaip; pat ĮŠiiiii, įėlko cuk
rus' nėatpigo. ' ' ž <

■ f . • ♦ t
ji i‘ '.

Ž e m ės drebėjimas 
sunaikino 3 mieste

lius Meksikoj
’ 1 /

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 18. —- 
kad atsikartojęs smarkus žemės 
drebėjimas pietinejį ^ Meksikoj 
sunaikino tris miestelius, du jų 
turėjusius, po daugiau kaip 2,- 
000 gyventojų. Viename jų, bū
tent San Fedro Apostol, aštuo- 
ni asmenys buvo užmušti.

Per Įvykusį praeitą trečia
dienį drebėjimą, kaip paskiau
sios žinios sako, Oaxakos val
stijoje buvo užmušta daugiau 
kaip šimtas žmonių.

.u;-• /-■( ; ■ ... ■

‘ : : ■ ■ ■ ;

Varšuvoje krautuvės 
šimtais bankrotuoja

. . ’?■/ ,i'į' . iii' ."'T*.,. 11 ''

BERLYNAS, sausio18.-... 
šuyoj c ėmę: ąmątkiai bapkro- 
tuoti krautuvės r krautuvėlės. 
Del sunkąUs ekonomįhio krizio, 
Įiub' šių naujų metų Šimtai jų 
buvo priverstos užsidaryti.

Krautuvėms . bankrotuojant, 
daugybė tarnautojų > lieka be 
darbo

.'.t ’ L z

250,000. medvilnės audė
jų išmesta iš darbo

- 1 J ’tu . .

t MANCHESTĘR, Anglija, gau
sio 18. — Lankaširo rajono 
medvilnės tekstilės fabrikai vw- 
kar paskelbė lokautą, išmesda
mi iš darbo 250,000 darbininkų.

Išvaikė vokiečių fašistų 
. susirinkimą 

i :—  —-į-  

PINNEBERG, Vokietiją, sau
sio 18. — Vokiečių fašistų lai
kytas čia vakar mitingas pasi
baigė muštynėmis tarp komu
nistų fašistų ir socialdemokra
tų. Dešimt asmenų buvo taip 
skaudžiai apkulti, kad. reikėjo 
gabenti į ligoninę. Salėj, kur 
susirinkimas, buvo laikomas, 
buvo viskas sudaužyta. »?£>« ;

t
^ztejnrstatyti žemės sklypą Mle-

..... ..... ...... -.

Nedarbas Franci joje 
ėmė smarkiai augti
Krašte jau esą šimtai tukstan- 

čių bedarbių. Vyriausybė už- 
daro duris imigracijai ■

F PARYŽIUS, siausio IS^Nc- 
d^bas ir Francijoje ėmė smar
kiai didėti, ir, kaip parlamente 
buvo . praneštu :■ bedarbių skai
čius siekia jau šimtus tūkstan
čių. Del 'to vyriausybė imasi 
priemonių imigracijai ,iš kitų 
krdštu sulaikyti. , 
’ * t

1 Svetimšaliai, kurie per daug 
r metų dirbo franeužų pramonė
se, ,dabar pradėta palengva sių
sti atgal j kraštus, iš kur jie 
buvo atvykę. Per pirmą sausio 
mėnesio savaitę Franci jos imi
gracijos vyriausybė įsileido apie 
500 svetimšalių darbininkų, tuo 
tarpu per, tą pačią savaitę iš
siuntė laukan 2,500 svetimša
lių.

Francijoje skaitoma bendrai 
daugiau kaip 1^ milijono sve
timšalių darbininkų./Vien Pa
ryžiuje ir jo priemiesčiuose yra 
daugybė italų, rųsų ir ispanu, 
Anglies kasyklose šiaurinėj 
Franci joj yra daugybė lenkų. 
Lotaringijos geležies kasyklose 
ir liejyklose dirba daug lenkų 
ir jugoslavų, o žemės ūkio sri
tyse pietuose yra daug italų ir 
ispanų.

‘ Eįaugybė tų svetimšalių at
vyko i Francįją kaip kontrak- 
tuoti darbipinkai. Kadangi dau
gelis jų dabar liko be darbo, 
vyriausybė stengiami jų atsikra
tyti. Francuzų geležinkeliai siū
losi žymiai nupigintomis kai
nomis gabenti juos laukan per 
sieną, o visiems francuzų kon
sulams svetur įsakyta kiek ga
lint sutrukdyti darbininkų emi
gravimą į Franci ją.

Francija kovai sų ne
darbu paskyrė $26,- 

800,000

Kauno lentpjūvių darbi
ninkai apie dumpingo 

pavojų
__ i_______ * ■

KAUNAS. — Sovietų Lies- 
torgo sumanymas dumpuoti mi
ško apdirbimo pramonę, iššau
kė didelį nerimą lentpjūvių dar
bininkų tarpe. Kauno lentpjū
vių darbininkai be galo pasi
piktinę ’ “darbininkų draugų” 
sumanymu ir žada tuo reikalu 
tarti savo žodį.

Darbininkai gailisi, kad ne
turi savo profesinės sąjungos, 
kuri galėtų padaryti atatinka
mų žygių.

Vytauto Didžiojo1 muzie
jaus statymo reikalu

KAUNAS. — Kaip teko pa
tirti, Vytauto D. komitetas jau 
yrą padaręs sutartį su inžinie
rių grupe, priešakyje su ihž. 
Reisonu, Vytauto D. muziejaus 
galutiniams projektams bei 
braižiniams pagaminti ir visai 
reikalingai medžiagai paruošti, 
kad galima butų paskelbti var
žytynes ir jau pavasarį pradėti 
statybą, kuri turi būti baigtą 
per dvejus metus nuo darbų 
pradžios,

Vytauto D. muziejaus rūmai 
bus paskirstyti dviem dalim: 
viena
ponatams, o kita — Kauno mie- 
3^j»u?ieh(us ek3ponatams. Vi-

Karo muziejaus, eks

są reikaliifgą/VytaMto D. mu

sto savivaldybe mano perleisti 
be jokio atlyginimo Vytauto D. 
fondui, bet su būtina sąlyga, 
Įkad, iki bus {statymo keliu su
daryta viso Vytauto D. mu
ziejaus direkcija, Miesto savi
valdybe galėtų naudotis tąja rū
mų dalimi, kuri skiriama Mie
sto muziejui, kaip istorijos ir 
kultūros muziejui, drauge su 
auditorija ir sale parodoms da
ryti. ; šiuo reikalu teks dar pa
daryti atskirų sutartį tarp Vy
tauto D. fondo ir Miesto savi
valdybės. /

Šiauliuose daug yra elgetų 
ypatingai prie bažnyčių.' Sek
madieniais jų prisirenka dar 
daugiau. Tarpe elgetaujančių 
daug jaunų vyrų, neturinčių 
darbo ir negaunančių jokios 
pašalpos. Elgetų skaičius, už
ėjus šalčiams, dar. padidėjo. Jų' 
nėra kur dėti, nes prieglaudos 
perpildytos ir. negali visų su
talpinti, o naujos prieglaudos 
statyti nėra lėšų.

' —--- L-------
Papiginti " geležinkelių 

tarifai linams vežti

KAUNAS. — Linų prekybai 
pergyvenant sunkumus, linų 
pirkliai kreipės į valdžių pra
šydami sumažinti geležinkelių 
rinkliavų už pervežamus linus 
ir pakulas. Tam linų pirklių 
prašymui visos žinybos prita
rė ir valdžia geležinkelių rink
liavų pervežamiems linams ir 
pakuloms sumažino.

Užgynė bučiuotis gatvėj \ ■■ ,,—■■■■■■ ■■■■■■
JUAREZ, Meksika, sausio 18 

—* Miesto vyriausybė išleido įsa
kymą, kuriuo užginama vyrams 
bučiuoti moteris ar merginas 
gatvėje.

KINGSPOpT, Tenn 
18. ■ 
Reane kauntės kalėjimo čia pa
bėgo šešiolika kalinių.

sausio
Sargybai užmigus, iš
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Iš Netolimos Praeities
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1927 melais rugsėjo mėn. 
11 dieną, tai yra į antrą die
ną po nenusisekusio Taura
gės miestelyj sukilimo prieš 
Smetonos Valdžią, 
mano gyvenamai!

įsmuko 
b u t a n 

ap.) kri- 
ininal-politinės policijos val
dininkas Valneris ir polici
ninkas Pranaitis kratos dary-

Suėję butan pasisakė, kad 
jie užėjo pas mane ne su la
bai maloniu reikalu ir paai
manavo, kad nieko nepadary
si — nori ar nenori turi eiti 
ir gana. Nuduodamas, kad ne
suprantu kokiu reikalu jie 
čia atėjo, užklausiau, — kągi 
man pasakysite. Tada jie aiš
kiai pasisakė, kad kratos ‘da
ryt atėjo, bet pareiškė, kad 
smulkios kratos nedarysią, 
nes gerai žiną, kad pas mane 
nieko tokio nėra, tik tas vis
kas reikalinga dėliai forma
lumo , ir protokolo sustatymo* 
Po tam apsidairęs atsisėdo 
Valneris protokolą rašyti, o 
mane pasiuntė į miestą susi
rasti liudininkus pasirašymui 
po protokolu.

Susiradęs liudininkų, pasi
sakiau kame dalykas ir parsi
vedžiau savo butan pasirašy
mui po tuo “vožniu” doku-'' 
mentu. Tuos visus formalu
mus atlikus ir liudininkams 
išėjus, Valneris paprašė eiti 
kartu su juo į nuovados raš
tinę. Tą išgirdęs ir gerai nu
jausdamas, ką reiškia po to
kių tik ką atliktų ceremonijų 
eiti į nuovadą, susirupinau 
savo likimu ir nuėjau į gre
timą kambarėlį pas .sergančią 
savo inatušę pasisakyti, kad 
mane nepalieka ir veda į nuo
vadą. Matušė apie tai išgir
dus, pradėjo verkti ir. sukau
ptus jėgas, vargais negalais 
išsirito iš lovos ir ropomis 
ant visų keturių prisiartinus 
prie valdininko, pradėjo verk
dama jo prašyti pasigailėti jos 
sunkiai sergančios ir siekda
ma savo suvytusiomis lupomis 
jo rankų ir kojų maldavo 
neatimt manęs nuo jos ir ne
palikt ją vieną ant mirties 
patalo. Tokią sceną matyda
mas ir matutę beraminda- 
mas pats neišturėjau ir ap
siverkiau iš gailesčio, kad rei
kia palikt vieną savo brangią

riak Į- visua man užduotus 
khmeimue atsakiau ir paaiš
kinau, kad* ašr prie jokio Res
publikos Gynimo Komiteto 
garbės prigulėti neturėjau. 
Dar šio to paklausinėjęs ir su
rašęs protokolą atidavė mano 
asmens liudymus^ paimtus* 
laike kratos ir pasakė, kad 
kaip busiu reikalingas, kad 
pribūčiau. A>gi/ žinoma, pa* 
sižadėjau pribūti ir visą savo* 
pasiėmęs išėjau ruoštis išvy
kimui pas gimines.

Pasiliuosavęs iš “vanagų” 
nagų, pasijutau smagiau iii 
ilgai neužtrukdamas susina* 
dau iš GriŠkabmlŽio* apylinkės 
patvadą ir išvažiavau į artL 
iniąusią giminę—savo' seserį.

Ant ry to j aus, pasiekęs sese* 
rį ir pasikalbėjęs apie nuoty
kį’, kitą dieną išleidau seserį į; 
Naumiestį, O‘ aš su jos val
kais pasilikau čia “šeiminin
kauti” ir gyvates prižiūrėti.

Po kelių dieiių parvykus 
sesuo pranešė,, kad manęs jau 
pageidauja ir klausinėja koks 
tai vyras su kepurės raudonu 
brėmu. Vieną, dieiią dar čia 
prastūmęs, nusprendžiau grį
žti namo. Po -kelių valandų 
ėjimo pasiekiau miestą, o 
paskiau ir savo butą.

Ryto metą nuėjau pas savo

Sakai# snieguotam, nes Kara- 
ftįbttčfuj nebuvo jokio Šalčte ir 
aftfegft. o čia- šalta < sniėgp 
Visai? pilna prikrėsta, feaip ko
kios košės. Stebėtinas’ / daly
kas, važiavome tik 13 vai. 
bet taip išrodo, kad butam 
į kokį Sibirą nuvažiavęs.
/ Susiradęs apsigyvenimui 
butą ir susitvarkęs sprukau 
.miesto žiūrėti, nes kaip buvau 
:dar Lietuvoj, tai šimtp nuo
šimčių patrijotėliai sakydavo 
iaf šaukdavo' apsiašaroję, kad 
'Vitniujie viskas nyksta^ griuvai 
Jr GediemiiTO' pilies bokštaa 
esąs pasisukęs iš vietos. Bet 
'apžiurėjus^ pasirodė, kad vis
ikas taip yra, kaip 1918 me
tais iriau, grįžtant iš ištrėnri- 
;mo. Niekur niekas nepasisUr 
kę ir nenukrypę, net daugii^ 
ima gatvių turi tuos pačius- par 
;VJ*€linTinus. Tiesą, vienas is
toriškas daiktas jau išnai*- 
ikinlas> ir* j^ jau nė žymės nė* 
ra< -*-« nėra to garbingo arkliu 
■tempiamo' “gatvekario-'p o 
|ši«ip viskas taip pat. Seni žy
dri! visi’ su barzdomis- ir visi 

’dar gerai ir drąsiai kalba žy- 
di$kak. (* kurie moka^, tai ir 
lietuviškai nesibijo* kalbėti.

Prišivaikščiiojęš. ior prisižiu*- 
’rSjęs iki sočiai grįžau viežbtii- 
tin ir išgėręs pirmą kartą len
kiškos arbatos saldžiai užmi
gau.

Už kelctos dienų pakvietė 
pas save Emigrantų Komite
tas ir pasiūlė man užimti e-
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•JIAUNAVEDžIiAI; — Oklahomos pilietis Aaron Fretz, .91 metą 
amžiaus našlys, vedęs andai Ėerthą Eckert, 19 metų' merginą.
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turintis bene

šauksmu ir raudų 
iš kur tai ir pats 

žvalgybininkas

motiną.
Ant tu 

atsirado 
gintinasis 
Toinkevičius. įbėgęs į kamba
rį pasiteiravo apie kratos pa
sekmes ir pažvelgęs į verkian
čią ir vos tik gyvą ligonę, ką 
lai sumurmėjęs paskubomis 
išsinešdino, iš kambario. Bent 
kiek matulei aprimus, išėjo
me ir mes.

Netoliese nu vados raštinės 
susitikome su Tmkevičiu ir 
aš čia pradėjau jam aiškinti, 
kad negalima vienos ligones 
palikti ir prašiau, kad leistų 
man nuvykti pas gimines, pa
prašyti ką nors atvykti prie 
ligones pabūti. Iš karto ponas 
Toinkevičius apie tai nei gir
dėti nenorėjo, bet išsikalbė
jęs su savo kolega 
biskį suminkštėjo 
ateiti 
laiko, 
rasiąs 
šią s.

Už valandos laiko nuvykus 
į nuovados raštinę, radau be
tardant kokį tai jauną vaiki
ną. Mane Toinkevičius pasiek 
bėjęs paliovė jį tardęs ir išsi
šaukęs savo kambarin pfadė- 
j6 su manim tardymo darbą., 
Klausinėjo, ką aš žinau apie 
Lietuvos Respublikos Gynimo 
Komitetą, kokiais reikalais bu
vau paskutiniuoju laiku Kau
ne, kokiam tikslui nešiau iš 
Sirvnitds šovinių (r ką veikė
me rugsėjį/ 3 dieną susirinkę 
manu kambarin, — Lažaimui- 
kas. Gfrdaus&ab Ir kiti S. D.

‘Valneriu 
ir paliepė 

į nuovadą už valandos 
o ten pažiūrėsiąs ir jei 
galimu, tai paliuosud-

gokai su juo apie visas bėdas* 
ir nuotykius pasikalbėję, nu- 
spreifdėva eit į Širvintą pa
sižiūrėti ir patirti, ką vokie
čiai šneka . apie dabartinius 
Lietuvos nuotykius. Nuėjus 
Širvinton ir pasijutus laisviau, 
namo grįžti visiškai nesino
rėjo ir jei ne draugas, gal bu
čiau ir nesugrįžęs. x

Pagrįžus iš Širvintos, užsu
kau sa'vo butan, bet jau na
mie pasilikti nedrįsau, nes 
turėjau žinių, kad mane nori 
areštuoti, tik dėl kokių tai 
priežasčių dar nesiskubina.

Potam kai kurį laiką pasi- 
stapstęs ir patyręs, kad jau 
tikrai pradeda ponai žvalgy
bininkai manęs pageidauti, 
leidausi iš Lietuvos ribų ir 
rugsėjo 25* dieną buvau** jau 
Vokietijos pusėj, 
Tuose pačiuose EydkunuOse, 
kuriuose prisiėjo man po 1905 
metų Rusijos revoliucijos slė
ptis nuo caro žandarų.

Keletą dienų čia praleidęs 
ir nenorėdamas Lietuvos šni
pų širdelės pykinti, pavažia
vau iš parubežio toliau pasa
kęs, sudiev Lietuva. Mes vėl 
pasimatysime, kuomet tu pri
trukus kantrybės nušluosi 
nuo savo kūno tuosr niekšus, 
uždėjusius tau fašistinius ver
gijos retežius. ’

Tolyn pavažiavus apsisto
jau Karaliaučiuj ii’ apsigyve
nau pas vieną ganar padorią 
vokietę. Padorią sakau (odei, 
kad jinai duodavo rytais po
rą puodelių kavos ir už kam
barį- ėmė tik dvi marki į die
ną. Kitur uz tokią kainą kam
barį dar su kava butų sunku 
gauti.

i Čia begyvendamas susipaži
nau su vietos vok. socialde
mokratais, kurie paskiau iš
tiesė man pagelbos ranką su 
keletą markių; tai turint gra
šio, kad ir svetimam krašte 
būnant, dideles bėdos - nėra. 
Tik negera, kad nebegalima 
gauti atatinkamo dafbp mano 
profesijoj, — o darbą turint, 
tai gyvenk ir švilpauk.

Už nekitrio laiko iš kur tai 
atvyko Karaliaučiun tuo laiku 
buvęs “didžiausjs” Lietuvos 
fašistų neprietelis Plečkai
tis. Su juo pasikalbėjus ir 
dalyką išajškhlUs apie Jau e- 
sančius Vilniuj emigrantus ir 
jam patarus, kad Lenkijoj su 
darbais bus geriau, lapkričio 
15 dieną 7 vai, vakaro, kartu 
su kitais devyniais polit. eini- 
grali tais apleidau . su gailės 
čru (gražulį Karaliaučių ir iš- 
važiųvau Vihihią. jį .

Ant rytojai^ SMah

tą. Matydamas, reikalo svar- 
buhią, sutikau užimti ii’ se
kančią dieną ėjau jau parei
gas. Pareigos maždaug buvo 
tokios: žiūrėdavau tvarkos 
bendrabučiuose, išduodavau 
maisf p migi u s, a pr up i n d ava u 
nąujai atvykusius butais, iš
rūpindavau apsigyvenimui 
dokumentus ir kilus tam rei
kalingus reikįltis atlikinėda
vau vietos' valdžios'; įstaigose. 
Žodžiu sakant, buvau toj ’sri- 
tyj pilnu šeimininku.

Ir taip man begyvenant ir 
bešeimininkaujant keletą mė
nesių, pradėjau savo šeirnini- 
ninkavimu kai kuriems emi
grantams neįtikti. Jie padėjo 
skųstis ant manęs komitetui^ 
kad aš draudžiu 
pasivaikščiojimus

Eydkunuos.

jiems ilgus 
po miestą 

vakarais, kad nenoriai jų sąs
kaitas apmoku iri tt. Tokiems 
jų pasiskundimams iš karto 
niekas iš Komiteto nariu ne
tikėjo ir prašė, kad dar labiau 
žiūrėčiau^ tvarkos. Bet paskiau 
per vieną Komiteto posėdį aš- 
pakritikavau Plečkaitį dėl ne
tinkamo jo veikimo ir pasiū
liau paimt jam sveikatos pa
taisymui atostogas. Jis tokiu 
mano pasiulymu 
nuo to laiko , pradėjo 
prieš mane emigrantų^ 
agitaciją, kad išstūmus 
iš užimamos vietos.

Polam dar nekurį laiką pa
gyvenus ir kerštui išaugus,, 
pqr vieną susirinkimą iškėlė 
klausimą dėl mano prašalini- 
mo, ® per kitą susirinkimą 
susiagitavę jauni “revoliucio- 
>nieriai” Plečkaičiui padedant 
mane prašalina ir išrenka ve
dėju jauųą ir visai nepartivį 
žmogų.

Pasitraukęs nuo tų “garbių- 
gų’< pareigų, apsigyvenau taip 
vadinamam ‘^Popovo” viešbu
ty. Čia begyvendamas nusišal
džiau ir susirgau uždegimu 
Vidurinės dalies ausies. Ban
džiau čia pas vieną ir kitą gy
dytoją gydytis^ bet nei vienas 

‘negalėdamas jititaisyt girdėji- 
irto, patarė vykt Varšuvon. 
Nenorėdamas paliktr kurčiu 
padaviau Emig. Komitetui 
prašymą ir gavęs iš jo 150 žio

plų, kovo 10 d. išvažiavau Var
šuvon pas gydytoju^.
j Ryte kovo 11 d buvau jau 
lenkų sostinėj. Varšuvoj ir 
laikinai apsistojau Gelžkelie“ 
čių ;Profesinės Sąjungos na
me, Kadartgr buvau per. naktį 
.nemiegojęs, tai miego kankį^ 
ruimus kritau lovon1 ir tuoj už- 

Prasmludęs ligi pietų 
iri su^^ojęs nuo viešbučio 
tąrnaulogjuy kuriame šone, ran- 

idasi mieste centras, išėjau

užsigavo ir 
vesti 
tarpe 
mane

; < ; ' ' ' ; ^ĮrmadiejĮt^įggua. ;19,

tas Seimas, tai nuo partijų at
stovai jau dežiuravo ir priiniK 
nėjo su įvairiais reikalais 
žmones. De^įuruojančiam Sei-
mo tarnui pasisakius, kad no
riu. matytis su Seimo nariu 
Nedzielkowskiu, jlgai laukti 
neprisiėjo, — tuoj atėjo ir 
ATedzielkowskis. Vienas kitam, 
ranką paspaudus ir niUn atsi-

1931

pabandyti kreiptis į 
gydytojų padėjėjų 
sąjungą, manyda

mas, ar nebus šie žmonės 
jautresni.,

Ir ĮS . tiesų, kaipo mano pro
fesijos kolegos ištiesė man 
pagelbos ranką su 40 zlotų, už 
ką esu.šiandien jiems dė- 
Jclngas.

rekomendavus kas aš ,do ‘Negalėdamas čia nieko gero
nas ir ko noriu, Nedzielkows- 
kis pasiaiškino, kad jie da
bar po rinkimų esą pinigais 
biedni, bet vietą tai galįs 
rūpinti ir liepė ateiti Už 
ros dienų.
, Porai dienų praslinkus 
nu atsako gauti. Pasimačiau 
su Nedzielkowskiu, gavau at
saką, kad jis dar nieko gero 
dėl manęs neturįs ir liepė at
eiti pasižiūrėti už poros die
nų. Ir taip aš.,ėjau prie . jo 
gana ilgoką laiką, gaudamas 
vieną ir tą patį atsaką — nie
ko gero nėra, ateikite už po
ros dienų. Galų 
rinęs, kad iš to 
daviau ramybę 
ten vaikščioti.

Nebegavęs iš draugų P. P. 
S. jokios pagelbos, nuspren-

pa
po-

ei

ištaisyti ir apturėjęs nuo ma
tuos iš Lietuvos labai liūdną 
laišką, gegužės 3 d., 1928 me
tais atsisveikinau su Varšuva 
ir pp. Bailiukų šeiniai paly
dint stotin 11 vai. vakaro iš
braukiau į Vokietiją, Kara
liaučiun.

Atvykęs Karaliaučiun ir po
rą dienų pasidairęs po mies
tą, išvykau į Eydkunus prie 
Lietuvos sienos savo naminiu 
reikalų tvarkyti. Ten nuvykus 
ir per, gerus žmones reikalus 
sutvarkius, po septynių dienų 
laiko sugrįžau atgal Karaliau
čiun, kur ir dabar gyvenu.

Kas čia teko ir dar teks per
gyventi, — priseis * vėliau pa
rašyti, nes dar emigracinis 

I gyvenimas ir vargai nebaigta.
— Kapsas.
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;žiaus ponai susėdę linksminas 
iv sa
kiais sardumynais,s — o čia 
!pait, tuojau už poros žinksnių, 
ant šalygatvip- sėdi moteriškė 
siti trimis kūdikiais, — vienas 
ant rankų,, o kiti- du didesni 
iŠ. šalių ; toliau matos sėdi vy
riškis be rankos arba kojos, 

;Or> dw toliau stovi prie muro 
iŠHyškusi-'mergelė. Ir taip čia 
jte stovi ir sėdi nuo ankstyvo 
iryto' iki vėlyvai nakčiai iš
maldos laukdami, kas iš kur 
išeidamas ar pro šalį praeida
mas susimils ir išmes kokį 
grąšį. Prisižiūrėjęs tokių ne
malonių vaizdų, eidavau Vieš- 
butin susinervinęs ir /nusimi
nęs, kad tiek daug aš blogo ir 
taisytino matau.

’ Pusčiau persikėliau iš geliž- 
keliečių viešbučio gyvent į 

:miesto< centrą pas ponus Bu
liukus, — tai paliko smagiau. 
jMiestoi centre begyvendamas 
ir dažniau susidurdamas su 
aukščiau minėtais vaizdais, 
pripratau prie jų ir ramesne 
širdimi praeidavau pro juos.

Toliau dar daugiau apsL 
įpratęs ir prisirišęs 'prie mies
to, sumainau pasilikti čia ant 
(ilgesnio laiko. Bet norint čia 
pasilipti, reikią turėti prągy- 
veninnii šaltinį arba zlotų, o 
pdš mane buvo jų labaimen
kai ir kas dieną ėjo vis men
kyn. Tai turėdamas omenyje 
lenkų socialistų (P. P. S.) 
Centro Komitetą ii\ tikėda
mas, kad jisai mane kiek nors 

‘sušelps, užėjau. Užėjus komi
teto bustinėir, ir pasikalbėjus 
su vienu raštininku^ jis man 
patarė kreiptis prie C. K. na- 
:rio> NedziėlkoSvskio ir nurodė, 
kad su juo galima matytis 
Seime. / . -

. Ryto metą’ išmiegojęs ir vil
ties perimtas nuėjau į Seimo 
ruiilus prie. Nedzielkowskio. 
Čia radau jau keletą žmonių 
belaukiant, nes už 5 dienų tu
rėjo susirinkti naujai išrink-

ina sau gyvenimą viso-

sit trimis kūdikiais,

■ Atsidūręs miesto cbntre, už
ėjau- į vieną restoraną Jaro- 
zalimskoj gatvėj papietatitK 
Prisivalgęs keptų bulvių su 
iveršiena ir ant drąsos vienų 
stiklą alaus išgėręs, . ėjau to* 
iKau žiūrinėti ir įdomautis 
mieštu. Bevaikščiodamas gat
vėmis ir hesiįdomaudamas 
prašmatnumais užtikau ir 
man reikalingą gydyklą.. Atli
kęs pas gydytoją, užėjau dar 
į kino-teatrą, d iš čia paravį*- 
r ava u viešbutim (

i '. • '

Varšuva yra didelis ir įdo* 
'mus miestas,
milioną ir du šimtu tūkstan
čių gyventojų.
pažiūrėti ir kur laikas pra
leisti. Turėdamas užtektinai 
laiko, dažnai eidavau į miestą 
ir po miestą bevaikštinėda- 
inas praleisdavau ilgiausias 
valandas. Vaikščiojant gatvė
mis, teko susidurti su “gatvės 
mėlynakėms,” d jų čia tiek 
daug, kad Ant kiekvieno žink- 
snlo susitinki po kelias. 'Iš 
karto mani Ali', kad jos tik prie 
manęs taip smarkiai kabifias 
ir jjuola, it musės prie švie
žio pieno, bet vėliau pajyriau* 
kad jos prię^ kiekvieno naujai 
atvykusio ^Varšuvon vyro ka- 
biriasi; Su viena iš jų suėjau 
-J » '". ‘ *1 S * 'i * ' * ' ' 1 < 9

į ąrtimesiię'pažintį ir susido
mėjau jos gyveninių./ Paklau
sus vieną kartą dėl ko išėjai 
į gatvę, atsakė, kad nenusise- 
kusis ženymhis gyvenimas 
prie to pastūmėjęs. Paklau
siau kaip-f[Įi ženybinis gyve
nimas. Pąaisiįipo', kad pradė
jęs jos vyras gerti, muštis, jos 
nebežiūrėti jr su kitomis mo- 
tcriniis gyventi. Tai ji negalė
dama to pakęsti ir neturėda
ma iš ko gyvent, pasitraukė ir 
bandė ieškoti darbo. Bet dar
bo niekaų) negalėjusi gauti, 
tai vienos pažįstamos pataria?- 
ina, išėjusi į gatvę ir taip 
pradėjusi gyventi. Paklausiau, 
kiek ji dabar pelnanti. Atšau
kė, kad pelnanti kaip kada iki 
išimtai zlotų į dieną. Pama
niau sau, uždarbis neinenkas 
ir paaiškinau ,kad tas uždar
bis tik tol, kol jauna ir sveika.

Čia yra į ką

pasens ir nebegalės savo iš
vaizda vyrų prie savęs pri
traukti arba įgaus nepagydo
mą ligą, tai ją priglaus upė 
Vysla, kaip yra jau ne vieną 
jos pažįstamų ir draugių pri
glaudus. Ir 1 užbaigdama savo 
kalbą pridūrė: “O dabar, kol 
gyvenas/ tai reikia gyvent ir 
jaust, kad esi Varšuvoj.” %

Aj5art šitų dalykėlių teko 
matyt ir kitokių. Eini kur 
ųors Maršalkowska Urba kita 
gatve-ir matai į šoną pažvel
gęs puikią kąvinę. Kavinėje

t. ,r. S * - ■ ■

Buy gfcvus wlth v-rhat

ctldeUt tūbas p&rstdupda . ui

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

k'..-
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Išvyki! Tą Šalti

Bulgariška žolių Arbata
,Saug0kitŽs tą šakio ligos perui
Išgerkit puoduką Bulgariškos Žolių 

Arbatos šįvakar.
Jų Mebč sunka subudavoja jėgą ir 

pasipriešinimą jūsų kraujuje ir pagelbs
ti išvalyti jūsų sistemą nuo nuodų, 
šildo sustingusį kraują, padidina cirku
liaciją. ir priduoda naują gyvenimą. *

Bulgariška Žolių Arbata yra pardavi
nėjama apfiekininkų \visur už 35c, 75c, 
$1.25, arba 0cr paštą didelio šeimininio 
didumo už $1.25. Adresuosit Marvel 
Product Co.. 106 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

v Phone Virginia 205,4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktvell St.,

' 2 . . CHICAęb, JLL.

—«»ll< įll II,>1 I II
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ž ATSIKRATY
KlTLiGŲ PE-
W nosyje, burnoje :

ir gerklėje
.' ,'lr- ' ' '

Leiskite Zenite išva-
. lyti susikimšusias at

matas. jŠn»ikinti pe"
tusi neprileisti* ligų.

naikinantis pc- j
į rus. Raminantis plėves.

gale persitik- 
nieko nebus, 
ir palioviau

• iišvengiamas 
Skausmas!

žmonės tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėtu Dirba su skaus
mu plėšenčra galva. Dirba nors 
suimti skausmais.
- Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Gedausią laikas imti Bayer As- 
, pirin tai momente kada pajauti 

pirmutini skausmą. Kam atidėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausį laipsnį? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimui Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

BAYIB ASPIRI-.Y
Aepirli) yra- Hade žymė Vayor Fabriko Monoacetioacidbaler ot SaUoyUcacid

• . ' - ............................ ........................................................... i....................  - . :

Musu tautiečiai, ar. girdė jot, kad 1931 m.
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintai, pertvarkyta* ir pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su vidum didelio. formato iliustruota knyga.

"KULTŪROJ” rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kr. /

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok jį kam 
Lietuvoj, juo labiau, kad "Ku/tuęos” žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 
metams — -tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Adresas:

L “KULTŪROS” Ž„
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuaiiia

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .....—
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai 

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ....................................
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- 

. vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra. ūkininkų, kaip tolį geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS __________________ __ ___________
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfSVSS RAŠTAI. Septyniuose tomuose _____  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............................................  M

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......          .55
Namų darbai, naminė sąskaitybe ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

193 Grand Street
fe?**? *<r . * ... - *4* . ‘J-

Brooklyn, N.



u. ' '■ - - ■ /
Pirmadienis, saus* 19, 1931 . . ? '

............. ------ --------------------

d., 19931 m., MĮąsonic TiYmpĮe 
svetainėj, 1547 N. Leavitt St.

Nors šį draugija yra viena iš 
didžiausių Chicagoj, vienok su
sirinkimas nebuvo skaitlingas, 
gal dėl ' to, kad Šiai draugijai 
yra priklausančių iš visų Chi
cagos apielinkių ir daugumui 
yra per toli atvykti į susirin
kimus. ' ,

Apie 8:20 p. J. Mickevičius, 
draugijos pirmininkas atidai e 
susirinkimą. Pirmiausia buvo 
perskaityta praeitų metų pas
kutinio susirinkimo protokolas, 
kuris buvo priimtas’be pataisy* 
mų. Po tam sekė valdybos pro
tokolas, kuris keliems nariams 
pareikalavus ’ buvo skaitomas 
paragrafais. Ilgiausiai buvo 
apsistota ant paragrafo liečian
čio draugijos pinigų saugumą. 
Siaučiant kriziui ir bankams 
bankrutijant, draugijos vaidy
ba yra susirupinus jos pini
gams saugumo delei surasti 
kuosaugiausią vietą.

Toliau sekė atskirų valdybos 
ir komisijų narių raportai. 
Kiek ilgesnius ir įdomesnius ra
portus davė draugijos Dr. Bie- 
žis ir finansų komisijos pirmi
ninkas p. Degutis. Iš draugi
jos Dr. Biežio raporto paaiškė
jo, kad draugija' sveikatos at
žvilgiu sumušė pereitais metais 
visus rekordus, 
klausė apie 730 
sirgo 45, mirė 
reiškia 1 mirtis
nių. - Tiesa, daktaras sako, šiai 
draugijai nepriklauso vaikai, 
kurių mirtingumas pasiekė au
kščiausio nuošimčio, bet abel- 
nai pereitais metais mirė 12 iš 
1000 arba 1 ant 83.

Finansų komisijos pirminin
kas p. Degutis išdavė gana 
smulkų atskirais mėnesiais ra
portą. Pasirodo, kad draugijos 
iždas per 1930 metus padidėjo 
apie $4,700.00.

Po raportų buvę svarstomi 
bėganti reikalai. Nutarta pa
didinti Checkingį*Account nuo 
$500 iki $1000 ir iš Home 
State Bank pernešti į Noel 
State Bank. Toliau buvo pa
kaltas klausimas, kad - surengti 
šiemet kontestą gavimui naujų 
narių ir patraukimui moterių į 
tam tikrus draugijos darbus, 
bet dėl vėlaus laiko atidėta se
kančiam susirinkimui.

Baigiant susirinkimą persi
mainė vietomis pora naujai iš
rinktų narių. Vice-pirmininko 
p. Rugio vietą šiemet laimėjo 
p. Galskis ir iždo globėjo p. Ra- 
dišausko, p. Paškauskas. Mitin
gas užsibaigė apie 10:30 v. v.

y* »>' i>
■.> « .
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš Savitarpines 
Susirinkimo

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos, laikė sa
vo metinį susirinkimų sausio 13

“Savas Pas Sava”
C

— sako biznieriai-

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS. Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

mus

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

V. BAGDONAS 
EXPRESS1NG 

Mes perkraustyta pigiai 
3336 S. Halsted St. 

Tel. Yards 3408 
ir Calumet 3399

Draugijai pri
viso

x,,v ' "’va \

iii

feįė Jaseliuniutė ird<t.) jų iš
kilmingus pažadus gražiomis 
dainomis apvainikuos. . .. .

- Nėra ipažiausib reikalo , re
klamuoti p. Brunvald^ ir kitus tvarkyti pasiėmė Jonas Motu-

bai gerai gyvuoja, nariais ir fi
nansais.

... ,.Iš naujų įvykių: persimaihč 
nauja valdyba*. Susirinkimą

m

y.*?:''-"'-
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G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St. .
Tel. Victory 2477

narių,, iš 
gi tik 2, kas 
ant 365 žmo-

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radioš 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th *St.
Yafds #069 1

M. J. KIRAS ' 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA 
Green Valley Products 

Parduodam šviežias kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tek Boulevard 1389

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE s 
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

isMi

“KULTŪROS”. No. 12 
atėjo. Kaina 45 centai.

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939 

L v

“KOVA”, Lietuvos social
demokratų užsieny laikraš
tis. Galima gauti ^Naujie
nose”.

r J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St.
Tel. Canal 1678 ir 1679 k. i... .. ! 1 ■ ■ ■ ■ I ll/

r SKOUNAM PINIGUS
Neimant komiso nuo $50 iki $300 
Paskolas duodam ir ant Imu morgičių 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Westem Avenue
Tel. Grovebill 1038

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slapgių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
‘ 'apsaugo nuo nesmagutpų*

Pardavinėjamas aptiekose.,

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinigam Mediclne C04 
Lyno, Maye. ‘'

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė. 
Tel. Lafayette 2584

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav. , 

2435 S. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 3352 

■r- " " ■■■■■■' . ................ 1 —1

J. J. ZOLP.
• •

Real Estate ir laivakoržių 
agentūra

4559 S. Paulina St.

ISO™“" padaro jufių 
DVIEJŲ 

w ASMENŲ BRITV4 
” (Senąjį ir naująjį modelį)

Geresne Britva
—arba pinigai grąžinami

$4.00 Cf|c
už dešimtį uį penkes

Garantuotos
PROBAK CORPORATION 

k •,’OM O»
AtfoSnop SoUiy Roiof Co., Uk., N. Y. G

koncerto artistus. Ateikite,' pa
siklausykite ir patys spręskite. 
Brunvajdas jau mums žinomas 
kaipo šaunus dainiiiinkas ir 
Šaunus’ piešėjas matėt, jo 
piešinius (jei nematėt, tai pro
gramoje. pamatysit) ir girdė
jot jį dainuojant. Tuščiais žod
žiais kilnri žmogų aš girti ne
pratęs. Teguk jisai savo’ daino
mis jums pasireiškia ir .įsigyja 
jūsų neribotą simpatiją.

. .Musų Yozavitas jums jau sc- 
nat žinomus, o m tisų gražuolė 

Į-panelė Jaselįųniųte rimtai mu
zikoje lavinasi, ir jinai jums 
patiks. Reiškia, .sausio 21 d.*

Seredos vakare
, ’l ■ ' <

Lietuvių -Auditorijoj turėsi
me progos linksmai ir naudin
gą! keletą valandų praleisti. 
Remkime savus artistus ir sa
vos tautos meną. Aš linkiu p. 
Brunvaldui ir jo talkininkams 
dainuoti skaitlingai lietuvių ir 
latvių publikai.

Dr. A. J. Karalius.
t # r

zas. Duota įnešimas surengti 
pikniką; pereitais metais pik
nikas pasisekė labai gerai, tad 
ir šiemet nutarta rengti.' Iš
rinkta komisija ir padaryta se
rijų ligi dolerio, o Stanislovas 
Stankus dovanojo išlaimėjimui 
$6.00. Kaip girdėti bus ir dau
giau dovanų, o pikniko diena 
bus vėliau pagarsinta; Temy
lite, skaitydami “Naujienas”.

Dar vienas didelis sušelpi- 
I mas: Antanas Česna paaukavo 

gavo svetainę mitingams laiky
ti. Turime visi ištarti dideli> ■ ačiū. ;

Šiemet sueina laikas duoti 
dovanas draugams ir draugėms, 
kurie nėra ■ sirgę per dešim
tį metų, išbūdami šios draugi
jos nariais. Daugiau nebuvo 
nutarimų, susirinkimas pasi
baigė. ' Draugas.

The fellows . 
that cause

SORE
TH ROAT
Colds and sore throat 
are infections caused 
by germs. The above 
are streptococcus s 
germs. Help nature 
combat them by gar- 
gling every day with 

. full strength Listerine.
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

GaYgle with

LISTERINE

Skelbimai Naujienose , 
duoda naudą' dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. ' ’7/

L'; '
... ' V; ' \ \. ','' x <
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Town of Lake
Lietuvos Vėliavos Amerikoj 

Draugija

Leonardas Brunvaldas

Lietuvių-Latvių Koncertas Sausio 21 d

Man prisimena vienas pikni- 
kas^virš septyniolika metų at- 

-galz rToli, toli už . Čikagos du^ 
mų tuose laikuose buvo erd
vus ir gražus parkas. Mes va
žiavome, elektriniu traukiniu 
— automobilių dar neturėjome. 
Aš apie autompbilių dar nė 
nesvajojau. Mes* keliavome kai 
į'kokius atlaidus. Viši linksmi 
ir visi didelių vilčių kupini: bus 
pknikas, dainuos lietuvių ir lat
vių chorai, bus kalbėtojų, bus 
šiaip visokių •pasilinksminimų. 
Reiškia, šeštadienis bus links
mas ir gyvas. Ir tasai ' šešta
dienis buvo gyvas ir linksmes
nis už linksma. Tai buVo lic-‘ 
tuvių ir latvių atlaidai.

Tuose laikuose ir mes lietu
viai dažnai ,v sueidavome ir tik
rai draugiškai ląiką praleisda-, 
vome. Visi dirbome tą patį/dar-, 
ba — visi kartu troškome irbą 
laukėme geresnės šviesesnės 
ateities sau ir ‘visai žmonijai.: 
Ir mūšų, idėjos irius: visus gai
vinte gaivindavo.

Atgyja musų troškimai
Musų troškimai atgyja. Jau 

atžalos gerokai į aukštį pakilo. 
Latviai jau pradeda kviesti lie
tuvius artistus, o- lietuviai jau, 
kaip matau, kalba apie Lietu-' 
vių Latvių. Uniją. Gal būt vėl 
mes, senus ir kvailus kivirčus 
užmiršę, paspausime vieni ki
tų rankas ir vėl eisime tuoju 
senai numintų taku prie vie
nybės ir broliško susitarimo. 
Antai Lietuvos menininkai, ypa
tingai’ rašytojai aktyvistai, jau 
su broliais latviais užmezgė ne- 
atmezgaipus ryšius ir vieni l<i- 
tuą'liuosąi lunko, vieni kitų dar
bais ir idėjomis dalijiasi.

Ateinančio j Seredoj Lietuvių

Auditorijoj, vakare apie aštun
tą valandą Lįetuvių Latvių 
Unijos sumanytojas ponas Leo
nardas. Brunvaldas linksmins 
lietuvius ir latvius savo daino
mis. Tai bus

Draugijos susirinkimas (me
tinis) įvyko sausio 11 d. An
tano Česilos svetainėj. Pirmi
ninkas Stanislovas Stankus ati
darė susirinkimą, kur tuojau 
tapo priimtas vienas naujas na
rys, pasižadėjęs laikytis Drau
gijos įstatų. Pereito susirinkimo 
nutarimai priimti. Toliau buvo 
aiškinamas, komiteto, kurs per
žiurėjo pereitų metų visas kny
gas. Pasirodė,skad, Draugija la-

Lietuvių
I 1

Dainos
Iš WCFL. Radio stoties, 970 
kilocykles kiekvieną nedėl- 
dienį nuo L iki 2 vai. po piet
Duoda Ęudriko krautuvės.

Pirmosioš kregždės 
tojo dviejų broliškų tautų pa
vasario. O paskui ateis ir»va-* 
sara. Serędoj’e susirinks "lietu
viai pavasarį savos Unijos pa
sveikinti ir, lietuviškų bei lat-‘ 
viškų dairių klausydami,, sudės 
savd širdingas pažadus ateity 
tvirtos vienybės laikytis, o

L. Brunvąldas su savo 
talkininkais

latviais (Mrs. Ulmanis ir kt.) 
ir lietuviais .(M. Yozavitas, Vio-

VAIKIŠKŲ 
FOTOGRAFIJŲ

» I - ‘ • 1 * - ■ . • *•
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KontestaS
Geriausias juokas, gražiau
sios, sveikiausios išvaizdos 

. x i j'dvi ni ūkai

Naujas 1931 
dio, modelis 
binetas - ir 
“Brunswick”

Brunswick Ra- 
15, gražus ka- 
radio vertas 
vardo. Kaina

SAHEPRIce •* FOROVER * 

40 YE AR>
■ r

1 KŽ5 ouncer for Zįccnts 
pure,

If/T-BAKINC 
f\VP0WDER 

erricient
it’j oouble acting

Kam Būti Be Darbo?
IŠMOKITE SIUVAMOS MAŠINOS OPE- 

■ RAVIMĄ. PulktiH Darbas Del Moterų.
Ima tik trumpu laiko 
išmokti. Gerai juoką. V f 
PraktiSkos , p a m o k o s.
Mes padedam Arnui! dar- '/TLjTN / 
bą. Atsišaukite tuojaiiH.
Piginu «u šiuo skelbimu DuBBPAį aA

Jos. F. Kasnicka, ’
Principaiae

MASTER SCHOOL z
100 N. STATE ST., 10TH FLOOR

ĮGALIOJIMUS
| (Doviernastis)

galite' padaryti pas 
muš pigiau ir geriau 

negu kitur.'
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų
- rašykite .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHicAęo, ill.

TAR’DUST Copyright Midwest Feąture Service
• * - / r'--'' . , . ' ■ Ų } •

jįjriH^įiįriįRP?^/; ,CZ. s7 . ,ę ,

BORN r 
BOSTON

MASS. 4
191 I

AT SIX~ 
FIRST PART 
1W PICTURE 
AT FORT LBEt 
NEW 3ERSEY

fOkkOV/ED BY 
dramaTic 

CHiLD roles 
ON THE STASE

Bus nufotografuoti absoliu
tiškai dykai.

Norintiejie dalyvauti tame 
kontęste malonėkite pa

šaukti telefonu 
t

Tel. Englevvood 5840
, * ■ ’ • 1 * • S • • ‘ t "> " *• '

P. Conrad
730 W. 62nd St.

Bus paskelbtą vėliau kokie 
prizai bus^ duodami kon- 

testantams.

$158.00
su tūbomis

Budrikas duoda $50.00 nuo
laidos ant seno Phonografo 

arba radio.
Naujas Midget Radio už

$34.00
■■ I

Lengvus Išmokėjimai.

JOS. F. SUDRIK.
INC.

3417-21 S. Halsted St
Tel. BouleVard 4705 .

Rusiškos ir Turkiškos Vanos t
12th STREET

TeĮ Kedzie 8902
r ' Z ■' . ' ' . ' ' \ ’

35Į4-16 Roosevelt Rd. (
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILLf

NM

AT T W E L VE TEAMEfc 
WTH HER SlST.SR 

IN A VAUDEVILLE 
, NUMBER X

AT FOURTEBH- 
HIT OF THE S«OW 
AS BLUES SINGER 
FOR' ARTISTS 

fflD MODELE*

LATER 
\nent to 
HOLLYViOOD

MILLIONS OF POUNDJ UfED BY 
OUR GOVERNMENT1 ■ •

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal** 
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NESUPRANTAMAS ŠYKŠTUMAS

Jungtinių Valstijų valdžia griežtai pasipriešino 
tam, kad butų paskirta 15 milionų’ dolerių badaujan
tiems farmeriams maitinti. Nesuprantama, kodėl.

Valdžia pripažįsta, kad daugelyje šteitų farmeriai 
kenčia didelį vargą. Ji pati pasiūlė, kad kongresas ap- 
roprijuotų $45,000,000 sušelpimui farmerių, kurių ūkiai 
nukentėjo dėl sausros pereitą, vasarą. Bet ji reikalau
ja, kad tais pinigais farmeriai pirktųsi pašaro gyvu
liams, trąšų ir sėklų.

Vadinasi, gyvuliams šerti Hooverio administracija- 
sutinka duoti pinigų, bet badaujančių žmonių maitini
mui — ne! '

Jeigu dalykas eitų apie vergų maitinimą, tai val
džia veikiausia nebūtų priešinga. Mat, vergas — taip 
pat, kaip ir gyvulys — yra nuosavybė. O laisvas darbi
ninkas arba farmerys niekam nepriklauso. Todėl ba-, 
daujančiaiš farmeriais valdžia ir nesirūpina.

Bet anąmet Amerika davė 20 milionų dolerių ba
daujantiems Rusijos gyventojams maitinti, ir pats Hoo- 
veris buvo paskirtas tą labdarybės darbą tvarkyti. Ar
gi badas namie yra Amerikos valdžiai menkesnis daly
kas, negu badas svetimoje šalyje?

Bet čia tur-but irgi yra savotiška Jogika. 
nant rusus, buvo tikėtasi įgyti tos milžiniškos 
žmonių simpatiją ir tuo budu prirengti tenai
Amerikos prekybai. O iš nusigyvenusio farmerio -kokia 
kapitalistams nauda?

Maiti- 
šalies 
dirvą

PRALAIMĖJO SAVO TVIRTOVĘ

Sen^i buvo žinoma, kad daugelį lietuvių organi
zacijų ir įstaigų komunistai valdo tik per apsileidimą 
jų priešų, šitą tiesą dar kartą patvirtino įvykęs šiomis 
dienomis visuotinas Tautiškų Kapinių lotų savininkų 
susirinkimas. Komunistai tame susirinkime prakišo. 
Kodėl? Todėl, kad lotų savininkai susinteresavo savo 
kapinių reikalais (daugiausia, ačiū tilpusiems “Nau
jienose” straipsniams) ir skaitlingai atsilankė į susi; 
rinkimą.

Pirmiaus Tautiškas Kapines per eilę metų kontror 
liavo komunistai, kuriems buvo ypač svarbu išnaudoti 
savo partijos bizniui ir propagandai kapų puošimo die
nos iškilmę, į kurią kasmet susirenka milžiniškos mi
nios žmonių. Komunistų viešpatavimo laikais per tą 
iškilmę jų agitatoriai laikydavo politiško turinio pra
kalbas, rinkdavo aukas savo partijos tikslams ir bruk
davo žmonėms savo literatūrą. Visuomenė tuo/piktin
davosi, bet nieko nebuvo galima prieš tai padaryt, ka
dangi į Tautiškų Kapinių savininkų visuotinus susirin
kimus dauguma savininkų neateidavo ir mažam komu
nistų būreliui pavykdavo įstatyti į valdybą savo žmo
nes. .*

Bet paskutinis susirinkimas jau buvo kitoks. Ka
pinių valdyboje komunisįai kontrolės neteko ir j pro- 
gramo ‘rengimo komisiją nebuvd išrinktas nė vienas 
“tavorščius”. Dėl to, kad susirinkimas buvo skaitlin
gas, tai bolševikai pralaimėjo.

Panašiai butų ir visose kitose nepartinėse organi
zacijose, jeigu nariai netingėtų lankyti susirinkimus 
ir savo reikalais rūpintųsi.

INDIJOS LIAUDIES ATEITIS

Londone jau baigiasi “apvalaus stalo konferenci
ja’, kurioje yra svarstoma Indijos savivaldybės klau
simas. Dabartinė Anglijos valdžia parodė savo sutiki
mą. duoti Indijai dominijos teises, t. y. daug-maž tiek 
savarankiškumo^ kiek turi Kanada, Pietinė Afriką ar
ba Austąalija? su ta sąlyga, kad per tam tikrą “perev 
namą laikotarpį”, iki indai išmoks ' patys savo krašto 

x reikalus tvarkyti, Anglijos rankose dar pasiliktų kon* 
trblė krašto apsaugos ir kai kuriuose .kituose daly
kuose.

Konferencijai besibaigiant tečiaiią, kyla pas f dai
gelį žmonių tiek Anglijoje, tiek pačioje Indijoje, abejo
nė, ar bus lengviau gyventi, kuomet' Indija gaus auto
nomiją, jos darbininkams ir neturtingiems ūkininkams?

Indijos-nacionalistai, kurie reikalauja laisvės “mo
tinai Indijai”, anaiptol nėra visų gyventojų lygybės ša
lininkai. Visuotiną balsavimo teisę jie vargiai sutiks
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įdėti į Indijos konstituciją, todėl beturčiams bus sun
ku pravesti tiek atstovų į’ Indijos parlamentą, kad Jie 
galėtų apginti jų reikalus. Iiidijoą vaJdžia į)us kapita
listų, stambiųjų žemės savininkų ir kunigaikščių ran
kose, ir ji gali panaikinti net fa* tuos menkus darbinin
kų bei ūkininkų apsaugos' įstatymus, kuriuos Indijai 
yra išleidę anglai. Dėl Šitos priežasties Indijos biednuo- 
menės atstovai yra sūširupinę.

Štai dėlko lųdijps autonomijos klausimas yra daug 
keblesnis, nęgu ant pažiūros atrodo,

-- ---- - ...--- --- į . ....... ■ . ....  
mui nuostolius, o vietoje to, 
buvęs visai bereikalingai su
šauktas komisijų suvažiavimas, 
kuris padaręs neteisingus tari
mus. Todėl ponas prezidentas 
sako:--------------- '------•.......... • <

“Todėl šiuomi dėkoju vi
soms Komisijoms ir jų pu-, 
skiriems nariams ir visiems, 
kurie teisingumo pagrindu 
stengėsi šitą gana painų da
lyką rišti.” ■ -
Padėkojęs komisijoms, ku

rios rado kąltu poną prezidentą 
ir tris kitus Pild. Tarybos na
rius, p. Gegužis tęsia:

“Baigdamas Šį savo rašinį 
turiu pareikšti, kad aš savo 
puąės dėsiu visas pastangas 
šitą visą ‘ reikalą 'paimti į 
Pildomosios Tarybos juris
dikciją ir pasikvietę atatin
kamas komisijas, jei bus rei
kalo, pradėsime iš naujo rei
kalą tyrinėti ir bandyti mi
nėtą Seimo nutarimą baigti 
tokia prasme, kad jisai butų 
išpildytas iki paskutinės rai
dės.” ■ x
čia tai jau tikras siurpryzas 

Susivienijimo nariams. Komi
sijos, kurios paskolos, klausimą 
(tyrinėjo ir padarė savo nuo
sprendį su apkaltinimu daugu
mai Pildomosios Tarybos na
rių, gauna -“otstavką”; o Pil
doma Taryba dabar pradės iš 
naujo reikalą tyrinėti!

Kažin ką į tai pasakys ko
misijos, kurios ne tik sulig sei
mo rezoliucija, bet ir sulig 
SLA. konstitucija turi tam 
tikrą galią? Ęusidaro įdomi pa
dėtis.
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IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais

Apžvalga
KABLEGRAMOS TAUTŲ , 

SĄJUNGAI

Vakar “Naujienose”’ buvo pa
skelbta
Amerikos Lietuvių ' Daktarų 
Draugijos valdyba pasiuntė 
Tautų Sąj tingai, protestuoda
ma prieš Vokietijos kišimąsi į 
Klaipėdos krašto reikalus ir 
prieš Lenkijos intrigas, at
kreiptas prieš Lietuvą.

Kablegramą pasiuntė taip 
pat ir Amerikos Lietuvių Ku
nigų Vienybė kartu su Lietu
vių Katalikų Federaciją, šitoje 
kablegramoje sakoma; kad

„ “1) santykiai su Lenkija 
bus galimi tik tada, kada 
Vilnius, Lietuvos sostinė, bus 
grąžintas Lietuvai, ir kad — 

“2) butų sustabdyta Vo
kietijos agresivumas 'link 
Klaipėdos krašto, kas gali 
sukelti komplikacijų Visų kai
myninių valstybių santykiuo
se.” i* »

. Butų buvę galima dar pridė
ti, kad ir Vatikanas neprivalo 
kišti savo nosį į vidujinius Lie
tuvos reikalus^ Tikrumoje Va
tikanas šituo atžvilgiu nuside
da daugiau net; kaip vokiečiai. 
Papos nuncijus Lietuvoje drįs
ta kurstyti Lietuvos dvasiŠki- 
ją ir katalikus -keltL triukšmą 
prieš valdžią' dėl tam tikrų jos 
pątvarkymų apie.—uieksleivių 
organizacijas. Nežiūrint to, arv 
tie, patvarkymai yra geri, ar 
ne, bet vistiek jie yra vidujinis 
Lietuvos reikalas, ir Vatikanas 
neturi “biznio” dėl jų daryti 
intervenciją. . I

Tečiaus Kunigų Vienybe 
kią papos politiką remia.

kablegrama, kurią

KRISTUS GIMĖ

x

(Tęsinys) 
f- • ■

Napoleono, francązų imperatoriaus, užsienio 
reikalų 1 ministeris 1809 m. rašo grafui Rumian- 
cevui, Rusų .atstovui:z “Ciesoriaus Majestotas 
tįnka?*kad Lenkijos ir lenkų vatdas išnyktų ne 
tik iš sutarčių, bet ir iš istorijos. Visa, kas tik 
galėtų padėti išlaikyti Lietuvos gyventoją klus
numą carui, bus Ciesoriaus Napoleono pagirta”... 
Bet bajorai patikėjo Napoleono viliojimams, da
vė 50 tuk. savo sūnų, kurie kuone visi Žuvo 
Rusijos galybėje.

1831 metai — pirmojo lenkmečio metai. 
Bajorai ėjo mirti, jokios neturėdanri vilties lai
mėti, giedodami:

Kas žus — hisyas bus, 
O kas žuvo — laisvąs jiau!..t

Kai caras Mikalojus I kapuose nuramino 
sukilėlius, ir žemaičių vyskupas kunigaikštis 
Giedraiti* tarė savo amžiną atilsį, žuvusius su
kilėlius išvadindamas nezbažnėliais, peklos su- 
nais, iškatįlyvais zlastininkais, apgaudinėtojais 
ir panašiai, ,

Baudžiavos panaikinimo išvakarėse vysk. 
Valančauskis stengėsi dar paremti griūvančios 
vęrgijos rumus, šitaip liepdamas kunigams mo
kinti žmones: “Evangelijos dvasioje (reik) ra
ginti prie kantrybės, klusnumo, priderančios 4>ar 
garbos ir meilės savų ponų, tuo labiau, kad šio 
'krašto (suprask — Lietuvos ponai) pirktoji iš
reiškė norą pagerinti saVo valstiečių būvį/..” 
1859 met. cirkuliare — Melskitės už visus sto
nus Ciesorystės, už Ministerius, Gubernatorius 
ir kitus kareiviškus ir Šiaip jau viršininkus 
(1868 m. Varniuose}. “Jo Myliste Ciesorius, mu
sų geradaris, nepaliaus rupinties neišmieruotą 
savo mielaširdyste apie geriausią laimę jūsų/’ 
1866 m. 8.V. Kauno katedroj iš vyskuįo sosto 
tarti žodžiai ir rusų raidėmis atspausti kuni
gų ir žandarų išplatinti, Lietuvoj. Valančius — 
tasai, anot kun. Tumo betariant 1927 m. Var
niuose', “Akmuo granitas... Ljetuvos nepriklau
somybės”! yra kvietęs ų “kartą ant visados atsi
sakyti nuo minties, jog busime kuombt nors sa
varankiška tauta nepriklausoriia nuo Rusų. Bū
dami dalelė nedalijamos Rusijos turime mokin* 
tis rusų kalbos, neužmiršdami lietuviškos, turi
me rusus mylėti, kaip savo brolius. Per visišką, 
ištikimybę Husų vyriausybei turime stengtis 
įgyti pasitikėjimą, tada sugrįš ir gerovė, nusto
ta šviesiausiojo Monarcho malonė ir mums ru
sų pritarimas.” Kas bus ištikimas Ponui Die-

Lenkėjimas ėjo per bažnyčią. “Patys len
kai pyįpažjsta^ kad atvykę lenkų kunigai nemo
kėjo ir nesimokė nė žodžio lietuviškai, o pa
mokslus sakė lenkiškais žodžiais, pridurdami lie
tuviškas galūnes.' Viskas, kas buvo lietuviško, 
pitnioj vietoj kalba, buvo pasmerkta, kaipo pa-, 
goniška ir vįsam tam buvo paskelbta griežta ko
va; Lenkų kunigai lietuvių kalbą laike “velnio ( 
išradimu” ir vengė kalbėti, laikydami nuodėme... 
Lenkų vyskupai, ypač kardinolas Zbignevas 
Olesnickis—įbaugino Vytautą, kad jo palinki
mas prie lietuvybės busiąs kryžiuočių ir popier 
Žiaus aiškinamas kąipo palinkimas S>rie pago
nybės... šitokiom priemonėm apaštolavo Lietu
voj per 400 metų, šitaip apaštalauja dar ir šian
dien pagrobtose Jčemėse”, rašo Lietuvos Aidas. 

» ■ ■ .1' . •

Tiesa, yra raštų ir palankių lietuvių kalbai, 
bet žodis dar nėra darbas. Bazelio visuotinė 
vyskupų santaryba 1485 m. 14 V. išleido bulę, 
kurioj rašo: dažnai atsitinka, jog klebonai Sam- 
bijos vyskupijos (dabar Prūsuose), kurių pa- 
rapijonai yra žemaitiškai kalbą naujakrikščiai, 
nemokėdami suprantamai kalbėti parapijonų 
kalba, klauso išpažinties per vertėjus...

Tiesa, jog Vilniaus 'kapitula 1649 m. nu- - 
tarė, kad seminarijos jaunuoliai mokėtų lietu- ( 
viškai, bet 1524 m. jau užtinkame pirmą lietu
vių kalbos teisių susiaurinimą: Vilniaus dezeci- 
jos statutuose pasakyta t “krikšto žodžius: “Aš 
tave krikštiju”, reik taryti palengva lotyniš
kai, ne lietuviškai, nes to dažnai kunigas ne
moka”. To įsakymo tikslas buvo, kad nekrai- 
pytųx sakramento žodžių, kuriuose jėga ir vai
šius esąs viso sakramento. Iš to suprastina, 
kad lig 1524 m. kunigai ir nemokėdami lietu
viškai krikštydavę, žodžius kraipydami. Tie pa
tys statutai įsako parapinėse mokyklose mokyti 
abejom' kalbom, lietuviškai ir lenkiškai. Bęt ne 
kųks tebuvo mokslas, jei pirmoji lietuviška kny- į 
ga išėjo tik 1547 m. Nors buvo 1447 m. po- / 
piežiaus įsakymas kunigams mokėti žmonių kai- į 
bą, bet žinome, jog jėzuitai lietuviai Sirvydas ( 
iškeltas iŠ Vilniaus j Vieną, o Rudaminos į Ky
lius, 1497 m. Eikšiškių kleb. paskirtas lenkas, Pas
valio ir Utenos—lenkai, Joniškio (šaulių) mo
kykloj 1530 m. kun. Lancki jau mokina lietu
viškai ir lenkiškai. Net 1808 m. Telšių gimna
zijoj bajorus ir subajorėjusius miestiečius vie
nuoliai mokino ir žydiškai, bet ne lietuviškai.

. • f

a Lietuviai lenkėjo ir nelenkinami, lenkėjo 
kataĮUcčdami, vokiętėjo liųterėdami, nes katali
kų ir liuterių turimoji jr nešamoji kultūra, ma
tyt, buvo stipresnė. Per 19 amžių ^valstybė 
tarnavo bažnyčiai, visoms Europoms tautoms 
viską nulemdavb tikyba. Betai kuriam kata-

vui ir Jv. tikybai,,tas bus ištikimas ir Monarkui Hkui (negut iškeiktam, atskirtam) ateidavo j

to-

KOMISARIŠKAM OLYMPjl.

Bolševikiškų' dievukų viršų 
nėse eina jėgų 
mas. Kai kurios 
žvaigždės gęsta,

persigrupavi- 
komisariškos 
o jų vietas 

užima kitos. Taip, savo. laiku
pagarsėjęs slaptu aplinkraščiu 
(kuri “Naujienoms” pavyko iš
kelti aikštėn) Lietuvių Frakci
jos Centro Biuro sekretorius, 
J. Siurba, jau yra “out”. “Lais- 
ve” praneša, kad nuo dabar 
Centro Biuro sekretoriaus pa
reigas eisiąs A. Bimba.

Gavo “saktį” taip pat ir 
“draugas” Leonas Vabalas-Pru- 
seika. Nuo pat Literatūros 
Draugijos įsikūrimo jisai buvo 
jos dvasinis vadas ir pirminin
kas; bet dabar pirmininku yra 
“Išrinktas” Rokas Mizara, nors 
Pruseika kandidatavo ir , gavo 
daugiau už jį balsų. Pruseika 
visai nepateko nė į centro ko
mitetą, kuris dabar susideda 
nesvyruojančių “stalincų”.

“SURPRAIZAS” SLA. 
NARIAMS

Gal pa-
Aš

Auksuotoj r j, katedroj auksuo
tos pamaldos, ^turtingiems kri
kščionims primena Kristaus gi
mimą. Riebus kunigai Skubina 
baigti nuobodžias ceremonijas. 
Klebonijoj vynas laukia. Ir val
gių visokių. Reikia linksmintis, 
nes Kristus gimė. “Jau šią die
ną guli ant šieno šio pasaulio 
karalaitis” Dievas visagalis. 
Varguolių x užtarytojas, kuris 
turčių nemylėjo. Taip Jisai 
pats yra sakęs.^ šventame raš
te taip parašyta. Tur būt tei
sybė. .

Petras Kristainis truputį nu
siramino. Gal būt šioje dieno
je namų savininkas pąsigąiles...

Po pietų Petras eina nusimi
nęs ir paspaudžia skambučio 
mygtuką. ’ Savininkas atidaro 
duris.

—Linksmų šventų Kalėdų. 
Savininkas susiraukia.

< —Ko nori? Ar pinigų atne
šei? ;

Petras sudreba.
—Kristus ' gimė,

lauktum kol darbą gąusių... 
pasimelsiu.,.

Savininkas kilst nosį:
—Užmokėk, arba išmesiu b Ir 

uždaro duris.
Petras nuleidžia galvą ir ko

jas namo velką, paskutinį., kar-. 
■tą.

Vainas verkia? šalta. Kris? 
tuš: gimė ir užmiršo Petro , tei- 
įrtąt '■ ■ būt Kristus jau tur
čius pamylėjo^* ^ Kas ,&a sAŽi* 

,nb'Š. • • Pęti*as nesupranta, o jo 
vaikąs * dir mažiam t

—Tėvuk, kodėl męs jiiėko ne
turim? Ar Kristus mus jau 
nebemyJif Sakyd^yąi,, ; ’MMl- 
s^i < vargšus: m^li, o mejš i vargj^ 

('r; r {1H 
' Dreba .vaikas ir glaudžiasi 

prie, Petro ša^to kūno...
/ ’'Kristus gimė, *o Petras mirė. 
Paliko jo vaikąs, kuris gobtos. 
Kristų ir uįį.l&igs^sayo;..šiaip*1 

surasti ir nubausti ir steigtis dų gyveninį gąT’dar skaudes- 
atgauti padarytus, Susivieniji- nešęaplinkybėse.—-Mat

iš

Trečiojoje savo /pasiaiškiip- 
mo dalyje, “Tėvynėje”, SLA. 
prezidentas, p. S t. Gegužis, su-! 
rąnda da ir daugiau kaltinin
kų, sąryšyje su ta “garsiąja” 
Ažunario /paskola. Kaltos Esan
čios senosios Kontroles Komi
sijos, kurios peržiūrėdavo Su
sivienijimo turtą ir raportuo
davo seimams, kad “atrąaoin 
viską \ pavyzdingo  j tvarkoj”. 
Galų gale, p.: Gegužis ima į na
gą seimo nutarimu paskirtą 
Specialę Komisiją (iš waterbu- 
riečių), kari ji negerai atlikusi 
tyrinėjimą. Ji turėjusi visą rei
kalą Užbaigti* —- ^kaltininkus

s- . •• d

(carui Aleksandrui III), sako vyskupas Bėrės- 
nevičtos, šventindamas paminklą susprogdintam 
carui Aleksandrui H.

’ Viens per kitą stengiasi vyskupai carui įsi
teikti (ypač po antrojo, 68 m. lenkmečio: Sėi* 
niškis Lubienski prašosi leisti atvažiuoti j yiL 
nių išreikšti pravažiuojančiam carui pagarbą. 
Muravjovas korikas jam atsako: sėdėk Seinuo
se^ kol begyvas.,.) Vilniškis žilinskis tam pačiam, 
korikui 1865 m. siūlosi panaikinti Aušros Var* 
tus, perkeliant paveikslą į gretimąją bažnyčią 
(Muravjovas norėjo paimti j cerkvę;..) žemaičių 
Motėjus skelbia: “pradėsim mokytis Rusiškai, 
tas nepakenks mums mokėti ir &vo prigimtą, 
kalbąs ypač maldauju moteris ir motypas, kad 
suprastumėt' prigulėjimus savo. Veizėkit ant 
įriekvieno Bossionoį kaip ant brolio ir mylėkit 
jį be veidmainystės. Jus (artojai) iš meilės Die
vo ir malones s visų meilingiausio Jo Mylistos 
Ciesoriaus dastojot apturėti vienu .didžiu jo iš
tartu žodžiu 19 d; vasario 1861 m. visišką Iš
vadavimą nuo'ponų valdžios,.. Jus įgljot dąlybąs 
laukų ir kitų geradarybių, ir vis tai atlikta pa
gal Ciesoriaus valios. —Jo rėdytojais. Jus dau
giau negu visi tįurit parodyti jūsų ‘ klusnumą 
tikrajai valdžiai’U 1

Dar paminėsime vieną žaifcdą kunigų poli
tikos Lietuvai suduotą—tai lenkmečius, kurie 
ištekino riemaž lietuvių kraujo: “žemaičiuose tik
tai, sulenkintos bažnyčios dėka,' pavyko pritrauk
ti prie sukilimo kAimb Maudį—bttšią dcl gelbėji
mo katalikų tikybos. Tuo bttdU monijamas įfc*; 
ligingas žemaitis dėjosi į>rie sukilimo, šteutM 
įsitikinęs' guldąs galvą už tėvų tikybą,—Kanau
ninkas Prapuolenis apie 63 m. lenkmetį.
. “Politišką Lietuvos nepriklausomybę laiko
je už svajonę ir pri’ęš ją, ' Išreikštą neva Lie- 
ttiViŠitoš Sočiai' Demokratiškos jpAriijos leidžia
mose knygelėse;, atvjtai prdteStobjame. J‘Sar- 
giečląi”, q siL jais visa konsęrvatiška lig kaulu 
sugenu Lietuvą, pripažįsta Rusijos ciesorių ųž 
tikrą savo valdovą ; nuo Rusi josdrterupinas skirties, 
tik reikalaus gerbimo musų tautystes ir kata
likystės; jei pykstame ant valdžios ir protes- 
tubti siundome, Jai ne dčl tę, .kad valdžia yra 
“ruska^-bfet kad mus skriaudžia, siaurindama 
musų teises, kad mes neruskiai. Ne per revo- 
liuęiją/ he vpąr;maišt(i^ ne per- atsidavimus Ru- 
sijos. neprięteliams,’bet pęr atvtoą akis į ak; rei
kalavimą ir mums teisybės^—tamavom ir tamau- 
šim Lietųvaii Ant leatavijo ir šaudyklės nepa- 
dedajn vUtįes, kad ir visi .Lietuvos svetiiptau- 
či'ai ginklus iškėlę šauktų—Lietuviai su mumis”. 
1900 m N1- 12 “Tėvynės Sargas“, Tilžėj kunigų 
leidžiamas. ’

.... i

galvą mintis, kad tautos reikalai gali būti svar
besni už religijos reikalus, kad tauta gali būti 
tikslas, ne priemonė bažnyčios tikslams. Tautų 
sąmonėjimas ėmė rastis tik 19 amžiuje, bau
džiavai išnykus, lig tol ekonominius “pilvo” rei
kalus žmonės dangstė religijos uolumu; kalbų 
skirtumai nieko nereiškė, nes ponai ir kunigai 
tartojo internacionalinę lotynų, paskiau francu- 
žų kalbą. Didžioji Francijos revoliucija 1789 m. 
viską apvertė žemingalviu: 'nebedahgstomi religi-; k 
jos skraiste iškilo tautų interesai, o Bažnyčia j 
patampa valstybei tarnaite.

Lig baudžiavos panaikinimo lietuviai lenkė
jo ir nelenkinamf. Baudžiauninkų sunai nusi
kratę ponų jiungo 1861 jn. ėmė kratytis iš ponų 
atneštos lenkiškos kalbos. Tuomet tik rados są
moningas noras lehkuose — mus sulenkinti, lie
tuviuose — nepasiduoti.
* Lenkybė yra įsigalėjimas katalikybės, prieš 
kurią kovoti negalima—taip mane Lietuvos ku
nigai.. O rusai tik dėlto negeri, kad rusindami 
gaĮi supravoslavinti. Spaudos draudimo me
tais1 (1864H904) “žmonės tik maldaknygių bijo
jo, kad nepTastojUs tikybos; o elementorių ir 
kitokių ktfygų rusų raidėmis musų mamos riė 
hetnane naikinti—sako kanauninkas Prapuole
nis. Vysk. Motiejus Valančaufekis nebuvo prie
šingas iškišti 5 rusų sumanytas knygeles ru
siškom raidėm, bet cenzūrą, prieš spausdama 5 
rankraščius, vykupo jau leistus, davė juos per
žiūrėti pamėtusiam kunigystę, kuris iškraipęs 
kataL Bažnyčios mokslą. Nė lietuvių raštą gynė 
vyskupas, bet katalikų mokslą. Rusų raidėm 
knygos dėlto neskaitytinos, kad “išmetė neku
rtos šventuosius katalikų ir apleido: maldeles 
už Teąą Šveht. Jir, vyskupą”,

Per visą 19 amžių klebonijas buvo dyarai 
pavergę, todėl nebuvo nė blaivybės judėjimo. 
Dvarininkai varžėsi dėl pelno Mrčiamas besteig
dami, o jų dvariškiai turėjo muštis. Dvarinin-, 
kų kišenėms valstiečiai savo čiuprynomis tarna
vo. Klebonai, bijodami nustoti kalėdų ir baž- 

• • / <4 » • * •

pyčiai doyanų—tr^peJ tūpčiojo apdink dvarinin
kus, neš ir patys karčiamomis griešijo—pasako- 
ja kun Tumas. Lietuvos klebonai taip šoko, 
kaip jįcms vyskupai* grojo. O vyskupų politika 
buvo ąiški: taikintis su carais ir su dvarais.

•* f

Štai kaip tokios politikos mokina Seinų vysku
pas Baranai^kas:

(Bus daugiau)

»» I - . -iH
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Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 
rių. ’ •

—3 ir 7—8; Ned. 10-—12 ryto

Telefonas' Republic 7868

iPM 
GR TS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad. 
priklausau prie gra

bų išdlrbystės., 
OFISAS;.

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
8238 |5. Hajnted St.

Viešosios mokyklos prasideda 
sausio 26, d.

S. Miapte- 

utarninkc, 
J 

Šv.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St..

Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

JOSĖPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4 6 f1 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Reį. 6515 5o. Roęhufell St.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VV. Adams St., Room 21*17
Telepbone Randolpb 6727

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

Namie 8-9 ryte. TcL Republic 9600

kulkosvaidžių apšaudė 
apie 100 žmonių

BUTKUS 
Undertaking C<n .

P. B. Hadley. Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

■ ■ —-________ — —j—i—.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. - 

Telefonas Canal 255,2 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

' Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 1071 h St 
kampas Michigan. Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal, sutartį

127 N. Dearborn St . 
Ketvergais ofisai uždaryti. '

• -.—o—
Duokite > savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R.-BLUMENTHAL
OPTOMĘTRIST 

Eriktikuoja virš* 20 m. 
4649 & Ashland Avė. 

kampas 47 St. 
Tel. Boulevard 6487

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.' 
77 W. Washington St, 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL. 

—-O--- ’
. ’ t ■___ i

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse* kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdipti. *

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
• v, • I

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927
----- -O---------

Paul M. Adomaitis
Advokatas-

Ofisas vidurmiestyje
- Room 2414
' One North La Šalie Btdg.

One North La Salia Št.
(Cor. La Šalie and Madisen Sts.)

Ofiso Tet State 27041 4412

Daktaras
Kapitonu

Specialistus iš
• GYDO VISAS LIGAS VntU IB MaTBRŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSI8ENBJUSIOS ir NEIŽGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijima 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negaišto jus iigydyti, ateikite čia ir permtlk Jjltite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir ligyai 
tūkstančiai ligonių. Patarimas dyitsi. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 vst» NHHiomb nuo- lO ryt. iki1 1 v. 
4200 We»t 26 St, fami

4729

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų h Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN 

.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office 
kamp.

Valandos:

J. Lulevičius 
f GRABORIUS ift

BALSAMUOTOJAS 
Patarrtaujh laidotuvė
se visoje miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčių '
A • , • , veltui, i ■.!

3103 Š. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Vidury H15‘

■ M -. ■■■I.-...-, ..............................

Akių Gydytojai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.

17 24 So. Loomis St.
18 ir Bluc Island Avė.
10 to 12 A. M.. 2 to 4
7 to 8:30 P. -M.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
' Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So., Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

./ Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki, 9. valandos vakare

! "n " '...........f-1' ‘į ’’ " ' • ' 1

A. L. Davidonis, M. D.
4910, So. Michigan Avenue 
z Tek Kentwood- 5107 - . • 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte r 

- nuo 6 iki 8 valandai vakare 
<Įpart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir-Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 

* ' ■ .■ . 
Ofiso valandos, nuo 1 iki 3 po pietų ir 

uuo 6 iki,, 8 va|. vakare.

Telėfopas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graboriusir 

Balzamuoto jas
Moderniška; Koplyčią. Dovanai 

Turia automobilius visokiems< reika
lams. Kaina prieinam* . ,

331$ Auburn Avenue
CHICAGO/ ILL. >

Pirmadienis, saus. 19, 1931

Bedarbiu Šelpimo Reikalai
BEDARBIŲ ŠELPI

MO KOMITETAS 
i -

Ofiso adresas:
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street

• Tel. Victory 1657 
Ofilsas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir
1 PStnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

8ted Street, KASDIEN NUO 
RYTO LIGT VfiLAM VAKA
RUI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

ryto

Sausio 16, 1931 ..
Gauta aukų:

Kun. M. Valadka, iš Scran-
ton, Pa............................ $5.00

Mrs. S......................... $5.00
Mrs. Kuizinas............... $2.00
Širdingai ačiuojame Tam

stoms.
Gauta drabužių nuo gerų 

žmonių:
Mr. A. iRudinskas, atvežė nuo 

P. Kaniutis, čeverykus.
Mrs. Vederienė, 2 coatu ii 

eeverykų, ir Lushius, drabužių.
Mrs. F. S. davė vieną tuziną 

vaikamą pančiakų.
Mr., Pat. Vaitash, 2843 W. 

40th St., įvairių drabužių.
Mrs. Lavine, Willow Springs, 

III., įvairių drabužių.
Mrs. Kuizinas davė daug dra

bužių.
Ačiū visiems.

Duota drabužiu:
J. Stračius, J. žvirblis, Mrs. 

Katenas, Matulavičienė, J. Ra- 
galiunis, Pttscis, Gerlotas, J. 
Daujotas, Mrs.' Strogis, Sliau- 
teris, Milius ir p-lč Petraitis, 
Stašaitis. i 

Du.ota maisto:
Joe Dapkus, J. Juška, Mičiu- 

lis, V. Petrauskas, Bauba, Ger
lotas, Z. šilkunas, Ralis, P. Ka- 
reckis, G. Sutkauskas, Jos. Po
ška, Jos. Jakubonis, Jos. Sud
žius, Jos. Ambroz, Milius, Gri
galiūnas, Saviščiutė, žiČkienė, 
I. Petraitis, Puišisnė, Jucius, 
Daujotas, Strogis, Zabarauskie- 
nė, Baldauskienė, Edikauskie- 
nė, Matulevičienė, Lileikienė.. 
Katenas, Kuizis.

Pasiulyjimas
1. Leo J. Schultz, nori tei

singo senuko, kuris supranta 
biskį apie prižiūrėjimų pečių 
prie “apartment building”. Tin
kamų žmogų p. Schultz laikys 
kaip saviškį ir duos valgį ir 
guolį.

2. Mr. Masiulis, nori moters, 
kuri turi kiek patyrimo dirb
ti prie virimo restaurane.

3. M r. Latvis, duotų mote- 
rei kambarį ir vaigį. Gali turė
ti ir maža vaikų, tokia, kuri 
negali kitur dirbti.

Mis. Kudreckis, nori mergi
nos apie 20 iki 30 metų am
žiaus, kuri ant vietos gyventų 
ir supranta šiek tiek veiter- 
kos darbų/ taipgi suprastų ir 
galėtų dirbti namų darbų. Apie 
atlyginimų turėsite patys susi
žinoti. •

Jeigu kam nors yra reika
lingas darbininkas ar pagelbi- 
ninkas, kad ir trumpam laikui, 
malonėkite kreiptis prie Be
darbių šelpimo Kom. Ofiso, turi 
labai daug žmonių užsiregistra
vusių, kurie t ros k a darbo. Ne
manykite, kad kitatautis dar
bininkas yra geresnis kaip lie
tuviai darbininkai.

J. Žymantienė.

Pranešimas aukau 
tojams

Vfei geri žmonės, kurie au
kauja bedarbiu pagalbai pini
gais, maistu, rubais> gali per
duoti j Bedarbių šelpimo Ko
miteto ufisą, 3224 South llal-

Civic Orchestra pirmas 
koncertas

The Civic Orchestra 
cago duos pirmąjį iš 
koncertų serijos kitą 
dieni, sausio 25 d. 3:30 po piet 
Orchestra Hali. Tie koncertai 

*yra po priežiūra Civic Musie 
Association or Orchestrai Ąs- 
sociation ir turi vardą geriau
sių muzikalių parengimų. 
Programą sudarys Weberio 
“Oberson”, Moszkowskio sųite, 
Čaikovskio ir Liszto simfoni
nės poemos. Ruth Gahgursky 
skambins arfa Widoro Cho
rale ir Variotions. Tikslas tų 
koncertų, suteikti gyvento
jams pigiausiai prieinamos 
tikros muzikos. Kaina tik 
niio 20 centų

Ir plėšiko širdis su
minkštėjo

Į Bonnie Frock krautuvę, 
208 N. Michigan pereitą savai
tes galą užėjo gražiai pasipau- 
deriojęs, su derby skribėlė ant 
galvos‘ponaitis ir atkišęs gra
žiai nikeliuotą pištalietų, pa
klausė tarnautojos, gražios 
gražios, mergaitės “Gal malo
nėtum, panele, parodyti ine- 
negerį?” Panelė parodė. M'e- 
nageris buvo taip jau panelė. 
Ponas banditas pištalietultu 
mosikuodamas tarė: “Malo
nėki te paduoti visus galimus 
fondus čionai”, rodydamas į 
registerį. Panelė menageris 
atsakė, kad, gaila, pinigai ką 
tik pasiųsti į banką ir beliko 
nieko nereiškianti suma, nors 
kasoj, buvo $250.00. Ponas 
banditas pasviravo, pagalvo-

rė “O, well, never minei 
then”, apsisuko durių link ir 
taręs į tarnautojus “Jūsų me- 
nageris atrodo nesveikas. Tu- 
rėtumite geriau ją prižiūrėti”, 
išėjo.

Mokyklą amžiaus vaikų 
tėvams

Visi vaikai, sulaukę 6 metų 
amžiaus tarpe rugsėjo 1 d. 
pereitų metų ir balandžio 15 
d. 1931 m. privalo būti įregis
truoti į mokyklas sausio 26 d., 

'1931111. /
Nuo sausio 26 dl vaikai turi 

būti įregistruoti į mokyklas 
nevėliau kąip lig? kovo 1 d., 
1931 m., kitaip jie bus priver
sti eiti į mokyklą nuo atei
nančio rugsėjo mėn.

Tėvai turi palydėti yaikus> 
pradedant eiti įsiregistruoti.

Tėvai turi pasirūpinti vaikų 
gimimo ccrtifikatais ir atsi
nešti prie registracijos. \

Vaikai bus registruojami 
artimiausiose mokyklose, bei

jei įiesirastų vietos, bus pęr- 
keliami į kitą* artimiausių mo
kyklų. • } y

Prašomi visi vaikų tėvai pa
sirūpinti vaikais ir kitiems pa
sakyti.

Cicero Švietimo Taryba.

Pereitais metais 85 bąn- 
kų plėšimai

Illinois valstijoj pereitais 
metais įvyko 85* bąnkų api* 
plėšimai. Užpereitais r 1929 
metais buvo tik 25 apiplėši-' 
mai. Pernai metais biivo di
džiausias apiplėšimų skaičius, 
kaip kada nors buvo. Nuo
stolių padaryta tais plėšimais, 
į $300,000. 1929 metais ’ nuo
stolių buvo padaryta $110,000.

Iš ktios pusės, pernai metais 
suimta 67 bankų plėšikai, iš 
kurių 6 užmušti vietoj, 30 pa
siųsta į kalėjimą, 3 ękzekutuo- 
ti elektros kėdėj ir 28 tebelau
kia teismo. Penki paleisti 
ant probacijos.

Priežastys, dėl kurių bankų 
plėšimai taip padidėjo, nepa
duoda.

ir sužeidė du žmogų, tačiau 
juodasis žmogus per visą kul
kų lietų išbėgo gyvas. Panfa- 
tęs atdarą garadžių, jis galvą 
palenkęs ir kulkų spiečiaus ly
dimas puolė į jį ir per užpa
kalines duris išbėgo ;į kitą 
gatvę ir pasislėpė. Banditai 
nustoję šaudyti, paspaudė au
tomobilį ir pabėgo, daugelis 
•gerai mėtė ir tą juodąjį žmo
gų ir tų gengsterių veidus, bet 
nė vieno nėpagavo. *

šeši išgelbėti iš degan 
čio namo

šeši žmonės buvo liepnopė 
užklupti name 2826 Washing- 
ton bldv., kai ugniagesiai juos 
išgelbėjo iš trečiojo 'aukšto. 
Namo apatinis aukštas jau bi\- 
vo visai ugnies' sunaikintas, 
kol ugniagesiai/ suspėjo iškelti 
minėtus šešis.

Naujas gengsterių 
karas

Susimušė motorkaras 
su gatvekariu

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

* z t a.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milutaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Du sužeisti ir vienas Už
muštas susidūrime tarp dide
lio troko ir gątyekario ant EI- 
ston ir Lowell gatvių kampo 
pereitą šeštadienį, kaip trokas 
prikrautas plieno štangų, įva
žiavo į gatvekarį, žmonių pil
ną. < . .

Troko vežėjas tapo plieno 
štangų prislėgtas ir motorui* 
užsidegus, pats sudegė, niekas 
negalėjo jo bęiŠgelbėti, nors 
daugiau kaip 40' žmonių į tra
gediją žiurėjo. Vežiko vardas 
Henry Brooks; du gatvekary 
sužeisti, ■ Bruno Michael ir 
Chas. Bortenson. Troko liep
sna, skubiai^ apėmusi troką 
metėsi* ir į gatvekarį, kuriame 
\važiavp virš 50 žmonių. Be 
to pavojų padidino nutrukusi 
.elektros^ viela. Žmonės susi
grūdę per kits kitą puolė lauk, 
tokiu budu sužeisdami du 
sunkiau, ir kelis lengvai.

Pereitą penktadienį 
Howard ir Clark gatvių kam- 
pQ,.,Northsidčj, įvykp netikė
tas gengsterių karasį kuriame 
pavojus, grėsė kokiam šimi*u’

Atsitiko 
restorano 
koks tai 
nedidelis 

(įatve

pasalinių! žmonių, 
taip: palei * vieno 
lango vaikštinėjo 
tamsus, storokas; 
vyras ir ko tai laukė; 
vaikštinėjo ir važinėjo žmo
nės. Tik vienir momentu pri
važiavo mėlinas automobilis 
su \ trimis vyrais, ir vienas 
šautuvo* drūtgaliu išmušęs sa
vo automobilio užpakalinį 
langą, paleidą šaudyti iš. kul
kosvaidžio į tą stovintį' ąnt 
šalygaifcvio žmogų. Kulkomis 
užžėrė visą gatvę, iššaitdė lan
gus, sunarstė du automobilius

Vidikas- 
Lulevičienė

< AKUtfERKA* 

3103 S. Halsted St. 
ITelefųnas 

Victory 1115
Valandos: ,

nuo 8 iki 2 po «pie- 
tų ir nuo 6 iki 

9 Vai., vakare

MRS. ANĖUA K. JĄRUSH
Physical-Tberapy K Midwifie 

Naujoj vietoj,
6109 South Albany Avenue

! , Phone 
Hemlock

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

Barrett ištraukia kan
didatūrą

1 ~ 1 '

Iš aštiibnių Republikonų 
kandidatų j, Chicagos majo
rus ^vienas Chąrles Barret sa
vo kandidatūrą ištraukė, pa- 
rcikšdamasi kad tuo budu jis 
nori sustipfinti bendrą frontą 
prieš “Big iBill” Thbmpsoną, 
kuriam prib^ais daiigunia sta
to teisėją Lyle. 9

( Kiti kandidatai pradeda^ sa
vo prakalbų kursus.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti 
nusipirk typewriterį

ANTANAS VIŠNIAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 16> dieną, 1 valandą po piet
l. 931 m., sulaukęs 44 metų am- 

! žiaus, gimęs Raseinių apskr. Ty-
tavėnų. parap. ir mieste. Ameri
koj išgyveno. 18 metų. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį' Kazi
mierą. po tėvais Mužinraitė. dvi 
dukieriSK *-—• Teklę- ir. Albiną,/* 3
m. 'am., žentą- Kazimierą Vau-‘ 

t kauskąv anūką- Petrą, brolį: Juo
zapą; brolienę Ohę ir gimines, o

• Lietuvdj- seserį* Ohą. Kūnas pa
šarvotas. randasi 7136 
Vfood Avė.

Laidotuvės . įvyks 
sausio 20' dieną; 8- vali oyte riš 
namui į-' Užgimimo Panelės Šv. 
parapijos, bažnyčią; kurioje atsi- 

> bus gedulingos pamaldos už vė- 
»’ lionio sielą, o iš ten- bus. nulydė

tas įt šv. Kazimiero kapines;
'Visi a. a. sAnftino Višniauskio 

giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai) kviečiami- dalyvauti 
laidbtiivčse ir suteikti, jam pasku
tinį patąrn^vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekam^
- < Moteris, Dukterys, Žentas, 

Anūkas, Brolis, Broliene
, 'ir Giminės^ . * . . . * ■ '•
Laidotuvėse patarnauja grabo-

Į* rius Eųdeikis, 'Tel. Yatds 1-741.

WISSIG, 
PaMoliniam* karo 

Seno Era jaus

9252

P rii e 
dhodu 
electri*

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

priežastimi galvos skaudėjlmb, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių- karštį; nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. , Prirengia 
teisingai! akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra,t paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j- mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10- iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU. NAUJU IŠRADIMU. 
Daugėlų atsitikimų akys, atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
i ■—'O-' ,

IGN. J. ZOLP
. Pigiausias. Lietuvis 

taborius Chicagoj

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

1646 W. 46th St, 

, Telefonai’ 

Boulevard 5203 
f

Boulevard .1(413
1327 So.' 49th <

Telefonas •

Cicero 3724

4^—

LietuviaiGydytojai
Phone Canal 6222

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

Val.:.l 
Rezidencija 6640 <Sot Mapletvood Avė.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
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. Btunstvick 4983
Namų telefonas Btunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso vis ndos:

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

Netoli ,46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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.

Ofiso telefonas Virzlnla 0036 
Bez. Tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
G iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North 8ide 
3413, Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146/
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai Vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR.A.L.YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A, P. Kazlauskis
' Dentistas

4712 South Ashland Avė.
’ Tel. Boulevardį 7589

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

Phone'Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

DR. J J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 5. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki .4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483,

DR., MARGERlS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
. : — iš rusuos —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. .1 Sth St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 ’ 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

Telefonas Yards 0994

t MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
io 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telepbone Plaza 3202

Rezidencija TeL Midway 5512 it 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Pagedėliais ir Ketvergait

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų* ligų

Ofisas i 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31th Street

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8. vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

• Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utern., Ketv. ir Subator vak.
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa vak.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St
Vakarais nuo iki 9 vaL 

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

V. w. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525
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Chicagos Lietuvių 
Tautiškos Kapines
lį lotu navininkų metinio su

sirinkimo, kurs įvyko sauaio 
11 d., 1931 m. Lietuvių Au
ditorijoj

nuotykius ir apie 
pasekmes, kas da- 
Lietuvių Tautiškas
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Kadangi jau prabėgo virš sa
vaites laiko ir nesimato spau
doj platesnių pranešimų iš įvy
kusio susirinkimo (“Naujieno
se” buvo. Red,), tai manau 
bus reikalo plačiau pranešti vi
suomenei /apie to susirinkimo 
pamatinius 
susirinkimo 
bas valdys 
Kapines.

Prieš susirinkimą mačiau 
dviejuose laikraščiuose “Nau
jienose” ir “Sandaroj” atsišau
kimus Perkūno Sunaus ir Lo- 

,to Savininko, kad lotų savinin
kai dalyvautų susirinkime ir 
išrinktų naujus kapinių trus
tistus, kurie rūpintųsi kapinių 
gerove, o ne politikavimais ir 
kad tautiškos kapinės butų vi
siems m irusiems Lietuviams ra
mi poilsio vieta, o ne Maxwell 
marketas, i kokį norėjo kapi
nes paversti tam tikra susi
organizavusi 'fanatikų grupė.

Nors Perkūno Simus po su
sirinkimo dar njieko nesakė, 
bet jo troškimai išsipildė: sun
ki kova su bolševikais laimėta! 
Paskirtą dieną dar prieš pirmą 
valandą ir aš, kadangi turiu 
savo lota, nukrapštėjau į Lie
tuvių Auditoriją da? prieš pir-' 
mą valandą, * ir žiuriu, jau di
delis būrys žmonių prie Audi
torijos durių besikalbą apie ka
pinių reikalus. Aš, kaip nau
jokas lotininkas, ir dar nieko 
nežinodamas ąpie visą tvarką 
ir eigą, užtempiau ausis pasi
klausyti, ką kalba senesnieji 
savininkai.

Raudonoji armija įmaršavo
Atėjus pirmai valandai, du 

kapinių trustistai atidarė sve
tainės duris ir atsistoję tarp
dury ėmė mus visus ekzami- 
nuoti: kurie turėjome “paspor- 
tus” (kvietimų atvirutes)/ iš 
tų tuos “pasportus” atėmė, o 
kurie neturėjome, tų vardus 
įtraukė į “tavarčių” knygas ir 
paliepė .sėstis. Aš nors turėjau 
“pasportą”, bet skubiai perpuo- 
liau į sėdynę, kad ir iš manęs 
neatimtų pasporto ir “nesu
areštuotų”. Tuojau pribuvo ta
varčių staršasis komandierius 
su visa raudonąja armija ir 
drausmingai užėmė pirmąsias 
pozicijas, pirmuosiuose suoluo
se. Supratau, kad “viskas bus 
tvarkoj” ir raudonoji armija 
mušiui paruošta.

Lietuviai nedrąsiai rinkosi 
po vieną į svetainę,, niekas į 
frontą neina. Manau sau, lie
tuvių mušis pralaimėtas iš ank
sto, štai pribuna trustistų pir
mininkas M. Lubinas ir atidaro 
susirinkimą. Perskaito dieno
tvarkę ir paskelbia rinkimus. 
Tvarkos vedėju lietuviai per
statų visiems gerai žinomą ka
pinių vice-pirmininką P. A.

Į Tomkevičių, o tavarčiai persta
tų savo staršąjį kumandierių, 
“draugą” Andriulį. Mes tame 
pirmame mūšyje pakeliame auk
štai dešines,- ir žiūrime, kieno 
pergalė. Nagi, P. A. Tomkėvi- 
čius gauna 46 balsus, o “drau
gas” Andriulis gauna 39 bal
sus. Pirmasis mušis laimėtas, 
tai ir mano širdis atbudo: ga
li lietuviai laimėti! Tuo tarpu 
jau buvo žmonių pilna svetai
nė, o bolševikų liko .mažuma. 
Andriulis išreiškė nepasitenki- 
nįmą tokiais rezultatais ir iš
nešė kinkų drebėjimo protes
tą, bet raudonoji armija buvo 
jau' apsupta lietuvių ir koman
dierius jokios pagelbos nega
lėjo prisišaukti* <Visi Jotų„ savi
ninkai pažįsta poną komandie- 
rių Andriulį, ir iš vietų buvo 
duotas įtikinantis įsakymas ko 
mandieriui sėstis į sėdynę. Ko- 
mandierius, papratęs kariškos

disciplinos laikytis/-tuojau ab 
situpė ir prispaudė krėslą prie 
grindų, kaip perekšlė višta kiau
šinį prie šiaudų.1 *•
Bolševikas per klaidą pralindo 

. .. ■ " . /. .■ ■
Tvarkos vedėjas Tomkevičius 

užėmė vietą ir pakvietė papi
nių raštininką P. Zalatorių per
skaityti protokolą iš pereito su
sirinkimo. Protokolas priimtas: 
P. Varkala išdavė raportą. i— 

, kapinių atskaitą, kuri tuojau 
priimta. Kapinių specialė ko
misija išdavė savo raportą kas 
link kapinių apžiūrėjimo ir lo
tų brangumo. Pirmasis'komi
sijos narys, bolševikas, pasa
kė, kad viskas yra tvarkoj,.ne
kuriu lotai buvę, perpigąs, taį, 
girdi, mes užkėlęme po $5.00; 
antras komisijos narys, P. Ma
siulis, sako, mes kainos neuž- 
kėlėmc, bet dar numušome po 
$5.00; trečias komisijos narys; 
didelis vyras, P. Juškevičius, 
suko, kaip mes nuvažiavome Į 
kapiiies, tai visi musų bijojo, 
tik nepasakė, kas jų /bijojo, ar 
bolševikai ar numirėliai. Toks 
buvo komisijos raportas, tačiau 
vis viena liko priimtas, nes jau 
viskas buvo prirengta ir visi 
su nekantrumu laukė didžiojo 
mūšio, tai yra penkių naujų 
trustistų rinkimų.

Bolševikai norėjo, kad' liktų 
buvusieji senieji trustistai be 
jokio perstaiymo, o lietuviai 
nesutiko su tokia bolševikų 
tvarka, ir karui prasidėjus, vi
sai mažas mušis teįvyko, kaip 
bolševikai likosi sumušti. Buvo 
perstatomi visi senieji ir nau
ji trustistai. Nematau reikalo 
čia visų vardus minėti, tai pa
minėsiu tik tuos, kurie liko iš
rinkti :

P. Norvaišas, buvęs senas 
bolševikas, bet jau iš tos ligos 
pasveikęs, tai pastarais laikais 
gerai dirbęs kapinių naudai; 
visi balsavome už p. Norvai
šą; jis gavo 113 balsų. Antras 
senasis trustistas Jikbsi išrink
tas per klaidą: tai yra raudonas 
igi kauko bolševikas 6. Liubi- 
nas; jis gavo 59 balsus. Atsi
liko taip: buvo du Liubinai, 
būtent M. Liubinas ir B. Liu
žinas. Pirmasis, tai yra M. Liu
žinas yra lietuvis, o antrasis 
B. Liubinas yra bolševikas, tai 
kaikurie balsuotojai susimaišė 
balsuodami ir pamanę, kad bal
suojamas lietuvis M. Liubinas, 
pakėlė rankas. Mat M. Liubi
nas yra kur kas geresnis, nėra 
toks akyplėša. Tokiu budu, per 
klaidą išrinkus B. Liubiną. M. 
Liubinas ir nebekandidatavo į 
nruštistus. •

Tapo išrinkti trys nauji trus- 
jstai: vietoj M. Liubino liko 
išrinktas kampinių knygvedis 
Bubinas, gavo 72 balsus, geras 
ietuvis; antras į bolševiko ču- 

ras vietą tapo išrinktas lietu
vis Balčiūnas, SlLA. 36 kuopos 
finansų sekretorius, gavo 71 
balsą; terčiaš i bolševiko Dan- 
to vietą išrinktas lietuvis Dau
baras, gavo 59 balsus. Dabar 
jau' 6 trustistai yra gryni lie
tuviai, o jei p. Norvaiša sulie- 
tuvėjo, tai bus ir 7 lietuviai 
trustistai.

Kovos laimėjimas kitiems 
pavyzdys

Tai buvo lemianti kova, ir 
;apo laimėta. Tavarčius An
driulis su ašaromis čiaudė, kad 
esą gali būti kapinių trustigtu 
ir ne pilietis; matyt, nabagas 
norėjo pats būti išrinktu1 j 
trustistus. Deja, bolševiko aša
ros nieko nesugraudino, tad jo 
niekas ir neperstatė. Visi, liko
me sveiki ir po šio persiemimo 
niekas daugiau lietuvių nestum- 
dys ir nebevers melstis už' bur- 
i iokip dubias I Tik lotų savinin- 
cai turėtų rūpintis, kad . vėl 
kapinėj nepatektų į bolševikų 
rankas, nes jei. vėl nelaikysįtne 
susirinkimų, tai bolševikai vėl 
pagaus, o kad jie bandys taip 
daryti, yrą aišku kaip diena, 
nes Tautiškos Kapinės turi tūr
io virš $50,000, ir tas bolševi
kams labai akį. traukia! . >.• 

. Turintiejilotų lietuviai ,.prk 
valo patys tupintis savo, kapi
nėmis ir lankytis į susirinki
mus. Pavyzdys parodo, kur tik 
lietuviai gyvai susirenka, kaįp 
bėmatūi nuo bolševiką apsivalo;

o kai tik lietuviai aptingsta, 
tai vėl raudonoji liga užvaldo... 
Gerai butų, kad ir tie/ kurie 
dar lotų neturi, pasirūpinti) jši-1 
gyti, tada visai pranyktų kapi
nėms bolševizmo pavojus. Se
nai laikas buvo lietuviams pa-, 
rodyti, kad jiems jau gana bū
ti Mflskvoš agentų valdomais, 
ir Šis laimėjimas lai bus pa
vyzdžiu ir kitoms lietuviškoms 
įstaigom^ ir draugijoms. J

S. K. Grįšius.
i» ■■ ■ — ■ ■ ■ i

Leonardas Brunvald 
dainuos per radio
šiandie nuo 7 iki 8 vai. vaka

re, iš WI|.FC radio broadkąs- 
tinimn stoties, 1420 kilėey.cles, 
girdėsime puikų lietuvišką pro
gramą, kiną finai^oja lietu
sių firma The Peoples Furni- 
ture Kompanija, šį vakarą bus 
ypatingai {domus programas, 
nes tarp kitų parinktesnių dai
nininkų ir muzikų dalyvaus pa
garsėjęs operos dainininkas 
latvis Leonardas Brunvald. jis 
dainuos lietuviškai ir latviškai,.

Be to' dainuos Mrs.' Elena 
Rąkąuskienė ir kalbės Dr. Ra
kauskas. Taipgi bus daili mu
zika, juokai, žinios, ir tt,

Bridgeport
Dollar. Savings & Building Loan 
•Association išrinko tris naujus 

direktorius

Šėrininkai savo metiniame 
susirinkime sausio 8 d. išrin
ko tris naujus direktorius: Juo
zą Kaulą Jr., tarnautoją Uni- 
versal State Bank, trims me
tams; Michael Rozenski, South 
Side real estate brokerį trims 
metams ir J. A. Dargį, Uni- 
versal Service Stations pro- 
prietorių dviem metams. George 
Grybas ir John Pocius per
rinkti direktoriais iš naujo. Vi
ši valdininkai išrinkti iš 
jo-

hau

Cicero
Į . .. / .• - !

Visiems žinotina apie Spulkas
• - . ■ ' • 4. ■.

. .. —T /' u , ;

Lietuvių Taupymo ir Buda- 
vojimo Bendrovė (Spulka), 
4917 W. 14 st. pradėjo naują 
bertaininę seriją nuo sausio 2 
dienos, tai bus trijų mėnesių 
serija, ir per tuos 3 menesius 
kiekvienas gali ir turi tiesą 
įstoti arba pasidėti dolerius 
taupyti. Galima taupyti didėlė
mis arba mažomis sumomis. 
Klauskite nurodymų, ketvirta
dienio vakarais nuo 7 ligi 9:30 
vai. •
, šių metų valdyba yra: pir
mininkas C. Genis, pagelb. ^F. 
Lukoševičius; raštin. Leo Švėg
žda ir jo du pagelbininkai, p-lė 
J; Pušinskaitė ir K. P. Devei
kis; iždininkas Jonas Rainis; 
trys direktoriai, . J. F. 'Šoris, 
M. Jacina ir W. J. Butvilą (da
bar randasi šiltuose kraštuo
se, Floridoj, bet greit grįš at
gal su pilna energija ir ge
rais sumanymais Spulkos la
bui). P. Butvilą yra vienas dš 
senesnių tos įstaigos darbuo
tojų^ tikiu visi dalininkai įį pa
žįsta labai t gerai. Butvilą jau 
užaugino šeįmyną: 2 dukteris 
ir šunų. Dabar, kaip sakoma, 
gyvena iš nuošimčių, tad turi 
progos pasiekti' ir šiltus kraš
tus ir daug ko pamatyti. Kai 
grįš, parašysiu apie jo įspūd
žius. . |

Koresp. K. P/ Deveikis • 
•’.Vh ' ' '''

Janitoriams per
spėjimas

Jąnitoriai, pasisaugokite nau
jų. apgąvikų. DaųAr atsirado 
nauja šaika, kuri važinėja su 
trokais ir turi keletą vyrų; ta 
šaika važinėdama per didelius 
ir nįažus namus rankioja elek- 
trikinius baksus; Jie turi neva 
JiuūMiinus, - kuriais pasiremda
mi išgauna senus aisbąksius, 
prižada išgauti naujus ir nu
važiuoja, kuir jięms reikia.

Jų sistėiiną'yra tokia: ko-

:iČSįį:;

M4ss Kath'ei'iUc ‘ Stoškus is 
attending-Normai Čbllege and 
iš bne of th:Č best studehts in 
her clasš: Sho fs> so enthušed 
with . her wOrk* that she/Čan 
hardly wait ufitil she grad- 
ųątės and bęcomes , a “full 
fledged” gyrnnasium teachėr.
- “ ; ■ • ■ /•<.: /L-,-“" ■

gaminti/' ’ toklds kompanijos 
agentais jie pasivadina, nes apt 
hamų sienomis yra iškabos ir 
jie tofhiš iškabbfrils pasinaud<J- 
ja. Kuomet tokie ageiitai at
važiuos į jūsų ;namus, tuojau 
pasakykite sav.ihihkuį ar savo 
agentui pirmą uegd jiems , pa
velysite įeiti Į Tuščią flatą, nes. 
dėl. janitoriaiis neapsižiūrėjimo, 
jis lieka apkaltintas ir dėl to 
turi Kliubas atsakyti. Janito- 
rią /Kliubo valdyba apie tai per
spėja laikraščiuose. " • j , ■

Po truputį
į Vis gi šio to iri kunigai iš- 
nfokipa; Gerame upė jie skai
to iš savo biblijų šiaip: Kris
tūs nužengė ant žemės be gink
lų ir skelbė žmdpčms taiką. 
Piktame upe jfc tą pačią bibli
ją skaito taip: Kristus nužen
gė ant žemės su kardu ir ug- 
ųi^ni ir paskandins neprietelius 

,'šavo? ■
Tas pats , su - musų kalbė

tojais nulnirčlį laidojant. Kai 
saulėta diena pasitaiko, sako 
“tai' Viešpats Suteikė ir gra
žią dieną, neš gūras žmogus 
buvo”. Jei lyja; sako, tai ma
tot, sako/' gero žiųogaus pati 
gamtą verkioj o kąi ąpsiniau- 

tkę, vėl .sako, — dangus gailisi 
ža’lavoja.

■ J; ■ j . '■

Kėli . metai Chicagoj visos 
skyles buvo, biznių pilnos, o dš- 
bar jau kiekviename bloke rasi 
tuščių vietų. Kur praeity mo
kėjo po $150 00 rendos, dabar 
tos vietos tuščios, kitos kar
klynais prižėlę. Ne, nė, nebe- 
atšižintum tos vietos... Kaip tik 
darbininkus pradėjo iš. darbų 
atleidinėti, ir bizniai pradėjo 
smukti. Matyt; darbininkai rei
škia šį tą. ''

‘‘Vilpis” paskelbė, kad bolše
vikų kooperatyvas net penki
nę, paaukavęs' “bedarbiams į 
Washington” keliauti. Koopera
tyvui aukauti nebe naujiena. 
Jis ir,juodukams ant pietų net

laikraščiuose.
.;: ;S. Rakauskas, 

6400 Mhryland ūVepiie.
' , ■ A,‘* •* i • ' ‘ z. 1 ' .

North Side
Susižeidė —i- p/Striupo žmona 

< j; ■ H. : . ; /
-Mrs. Striupienė, žmona pla

čiai NortKsidėj Žlriohm lietuvio 
p. Louis'StriupOf kurs turi sa
vo bizni 363Š Wi Nbrth avenue; 
šiomis ^dienomis ^sunkiai susjr 
žeidė ir serga. Strilipas yra sę- 
nas Nęrthskjteš iyveMojąs, jąų 
yirš 15 / mėtąMėn laiko savo 
biznį ir dalyvauja įvairiuos^ 
politikos raįieliūbse.

Stasys Grisius SLA.

torius ■ -
• / ’ ■■ -i,!, /'• >;>įn' • '

SLĄ? gildomojį/.Taryba, rėūyž 
damosr savo nutariniu iš pėrėi-: 
tų metų .rtigs.ejdf1-3 d< patv^ 
-tinti A. - apskričių rekomep-' 
duojamųs or^anižątorins, ra^-v 
tų iš gruodžio Ii d. pątvirtip$ 
Stasį GHŠių ŠDĄ. 6 
organizatorių, kaip' taš apskri
tis buvo p. Grįjių rekomen
davęs > savo ' laiške gruodžio^: 4 
dieną:' o ; g

St. Grišius yrą šenai veikiąs 
įvairiuose Chicagos lietuvių or
ganizacijose, ir jam Ši naują 
pareiga, turės bųti tinkama.

• • • • • ' 1 • f
' ■ .."i >

. ..............

Gerbiamos Nau
jienos!

’ ' '■ ‘Į"" .

Lirtkiu nuo širdįeš“N^ujie- 
noms” apvaikščioti 17 metų su- 

'kakthyįų ir; sykių Hnįiu" su* 
laukti Idąu^/duuįgiiu^ tų sukak- 
tuvįų ir ^kleisii 'Šyifeįą Į: tiam-

* Su pagarba,,; g
\ ■ v ■■ ■ K. Braze.
b » . *.«•*! •* . . . . . A t \ ' 'f L ■. •’ . . , f \

V

Pipigų 
daras kasdie nuo 8 v. ryto

i, 
/ ’ i
1 •.

'■■i-.- ■■■ ■

LIETUVON ‘
Sitmaame Binli 
Paltu ir Tetetrama.
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS

nitus

> v . / • ’ ; — . . i1 '

* Pirmadienis, saus. 49, 1931
■ I. J  įnijį.! , .Į ,    ................................ ...... ......

tris dešimts sidabrinių išmetė. 
. Ėct klausimas, ką tie bedar
biai Washingtone darys? Juk 
.koitiunistai nesenai skelbdavo, 
kad iš kapitalistų galima tik 
per kovą pasiimti; o dabar pa
tys pasidarė nuolankiausi iš
maldų prašytojai. Ar tai “pa
saulinę” revoliuciją maldavimais 
ir delegacijomis bemano Įvyk
dyti ? '. , '

laiko dar “Tėvynės” puslapius 
prirašyti. Tikrai nepripažintas 
talentas.

Atmenat, Vokietija karo 
tų Leniną, pati' per savo 
važinėjo, gi dabar Trockini 
kos metu / nė pervažiuoti
leidžia. Ar ir'čia yra taip, kaip 
tam maurui, kad “mauras pa
dare savo; mauras gali sau ei
ti”?

šalį 
tai-
ne-

Darbai prastai cįna ir dau
gelis neturėdami ką veikti, net 
rašytojais pasidarė. Musų SLA, 
Pildomąją! Tarybai dabar kaip 
tik pats darbu laikas, kad net 
“overtaimus” turi dirbti, ir tai, 
žiūrėk, ponas prezidentas turi

PRANEŠIMAI
ŠAUKITE REPUBLIC 9101 

gaukite pageltų nuo jūsų diegimų 
skausmų paimant vieną iš musų mok

slinio masažo treatmentų.
Mes specializuojamės sumažinime jū

sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD K ASHLAND 

t HEALT SYSTEM
z6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

ir
ir

Cicero. — Lietuvių Kooperatyves 
Draugijos metinis ♦ susirinkimas at
sibus panedely, sausio 19 d., nuo 
7:30 v. v.. Lietuvių Liuosybes svet., 
14th St. ir 49th Ct.» Cicero, III. Vi
si nariai privalo atvyktu nes bus 
renkama nauja valdyba ir kiloki 
reikalai svarstomi.

. J. Malin, sekr.

Komunistui teisinasi, kad jie 
iš savo narių neima jokių mo
kesnių j “raudonąjį susivieni
jimą” ir jokių duoklių ncko- 
lektudja. Kibą reiks ir man pri
sirašyti į bolševikus: mokėt 
nieko nereiks, o susirgus pa
šalpų apmokės grynais červon
cais iš Rusijos. Ar ne pinigai' 
gi?

— Pustapedis.

ICLASSIFIEDADS.
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTES 

AMATU.
. Dienomis ar vakarais. Del infor

macijų Šauk arba ragy k:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLĘ0E.
672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAMI anglu kalbos 

gramatikos, sintaksės. aritmetikos, 
knygvedystis. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sibtema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augStesni 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 žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę,

Amerikos Lietuvių
■ - Mokykla
J. P. OLEKAS. Mokytojai 

3106 S. Halsted St 
CHICAGO.' IMS.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu. '• ,

* * ‘ i* K ■
TAI yra piuku jeigu gali taip 
L -padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galt neleisti jums riti 

' pirmine } ‘ /
pavyzdžiui,. jeigu žmogaui 

dąntis yra nesvarus, tai jus no- > 
' roms ar nenoroms turėsite ta * 

kąipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Idaterfae, dantų tepalas, vajo \ 
dantis nauju . budy, Musu che- * 

a miltai pagalios ‘ surado ■ sustato 
Imra f iitikro - Ivoičia nedrasky- 
damas dantų emalis — tas sun- 

'• k»is uŽdavuds pagalios tapo it- 
, rittas./■'<•** ■. *•.-t ■ 
, . Didelė fubįS> Listerine dantų 

■’ tepalo kainuoja tik 25 centai; 
- gausite , per savo / aptiekoriu.

JLambert Pharmacal ,Co^ Saint 
’ ttrnis, U. S. A.

JUSĮJ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Business Service
Biznio Patarnavimas________

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už ton? su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną so 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Laidelis -smagumas
ydei;■

Pypkės ir
Cigaretų J

Ruky-

•i. •'

' ' 'U asmilk 
itsėlfl

new
■' . v. ' ' • . / t1

delight in .
Cheese flavor

ii / • ' \
; \ i *

/jStill anothcr Kraft-Phcnix
triumph! New digestibility, >/ 

i health ųualities and delicious 
nėwflavor added to chccsc.

In Vclvceta all the valuable > 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calciutn 
and minorais. Good for every- 
one, including thc children;

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toastsinstantly.Try 
a half pound packagč today.

KRAFT 
velveetaV Uh W‘ N«wCh«M.

Marųuette Park
TUBpčIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

/ Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

1 . *. . . ; ‘

Roseland ir iPullman
WAITCHES ' 1V.0S. CORP.

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

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus ^Lietuvon, 
paduoti “ęlassified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovą./

Boulevard 6520 Re*. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi Iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 w; 47th St -
CHICAGO

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ
. ' CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes* atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial
Finansai-PaskoloB ______

PINIGAI
Mes akollnam nuo $50 iki $800 

* N e imam komiso 
Nuoftimtfo mokamas ant neiimokttos 

.sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
——u..... ...............  i. ;■■■■ ......... m r

. Pianos_________
TURIU parduoti savo grojiklį 

pianą, visai mažai vartotą, 90 nau
jų rolių, suolelis, kabinetas, $100. 
Duosiu išmokėjimais gerai šeiminei. 
Telefonuokit Belmont 1334.

Spedalletas gydyme chroniškų ir naujų Ii 
gų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, ateUan- 
kyklt paa mane. Mano pilnas iSegzaminavi* 
mas atidengs jūsų tikra ligą ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

burniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

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

3040 W. 62nd St.

galutino iSegzamlnavlmo-—kas jums

Dę. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvct., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso’valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki* 7:^0 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų-

yra
Persona!

Asmenų Ieško

■ /

20 St.

1 po 
Ncdė-

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS 
Paskolos Bonus. Kas norite parduoti, 
kreipkitės į Naujienas, Box No. 1258. 
' - ' ' - ' , ‘o,,, - ' * - - ,

Help Wanted—Female
, . PąrbininkĮy Rrikją, .

REIKĄL1NGA pagelbininkė motinai 
prjžiurėti vaikus. Geri namai. Tel. 
Dorchesce/ 4675.

, Atmink savo -' 
( naudai;

' kad vesdamas visas reikalas per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečias ir Bona*. 
Skolinant pinigus. ant Namų. 
Parduodam ir ilmainbm visokį tartą. 
Inšiurinafn namas ir viską vertingą. 
Padalom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notarialtškns raštas.
Siančiam Pinigus ir Laivakortes. , 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

For Rent
RENDON 5 kambarių flatas, gra

žioj apielinkėj, maudynės. Renda 
pigi. 1718 No. Rockwell St. 
.......... —i....... ;............ ... .......... . ..

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

-

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS K INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkes ir kur yra ar 
kąs yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ’ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tek Lafavette (Mff

--------------<{




