
The First and Grmatėsi Lithuanian Daily in America
f———.............. ■ ■—■—■—U! I——■■■■■■............ .............. ■ —

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Pbone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class mattor -Mareli 7, 1914 nt the Post Office ai Chicago, III., 
under the Acl of March 3, 1879

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVIII Kainą 3c Chicago, III,, šeštadienis, Vąsaris-February 7 d., 1931 No. 32

Lenko Senate Iškelta Naujas 
Kaliniu Kankinimo Skandalas
Socialistų senatoriai pristatė faktų, kaip 

kalėjimo policija torturuoja Įkalintus 
komunistus ir daro gyvuliškas moterų 
kalinių “inspekcijas”

Lietuvos Naujienos

BERLYNAS, vas. 6. — Gau
tu iš Varšuvos pranešimu, so
cialistų senatoriai vakar Len
kijos senate iškėlė j aikštę bai
sių dalykų apie kankinimą ko
munistų, Įkalintų Luko kalėji
me.

šita reveliacija padarė Len
kuose tokio didelio Įspūdžio, 
koki kad pirmiau buvo pada
ręs išvilkimas Į aikštę Lietu
vos Brastos aferos.

Socialistų senatoriai pristatė 
faktų, kaip areštuotieji komu
nistai sistematiškai ir žiau
riausiu budu yra kankinami. 
Su Įkalintomis moterimis poli- 
cistai nė kokių beremonijų ne
daro. Jie nuolatos lanko kali
nes, neva inspekcijų daryti, ir 
per tas “inspekcijas” elgiasi 
su jomis kaip tikri degenera
tai.

Gandhi ima atlyžti 
McDonaldo siūlomai 
Indams autonomijai
... *1 »■ * «•
Esąs taikos žmogus, bet dar 

noris būti Įtikintas, kad pa
siūlymas yra geras ir -pri
imtinas.

LUKNAU, Indija, vas. 6.— 
Atvykęs čia iš Allahabado Ma
hatma Gandhi pasakė, kad jo 
protas esąs atdaras Įtikinimui, 
jogei britų siūlomoji Indijai 
autonomija yra gera ir priim
tina. Jei, sakė Gandhi, jo drau
gai, dalyvavę: Londono round 
table. konferencijoje — Te j Ba- 
hadur Sapnį ir M. R. Jayakar 
— mokėsią Įtikinti jį, kad. bri
tų premjeras MacDonaldas pa
siūlęs daugiau, ne kaip jis, 
skaidydamas, galėjęs suvokti 
iš jo žodžių, tai jis busiąs pa
sirengęs patarti nacionalinio 
visos Indijos kongresą darbo 
komitetui, kad civilio priešini- 
mos kampaniją atšauktų.

“Aš esu taikos žmogus”, pa
sakė Gandhi, “tik aplinkuma 
padarė taip, kad mano gyveni
mas buvo vien kova. Aš dary
siu visa, kad butų pasiekta tai
kos. Jei tik matysiu, kad ga
lėsime susitaikinti, stengsiuos, 
kad civilio priešinimos kampa
nija butų paliauta. Tik pirma 
vyriausybė turi paskirti visai 
bešališką komisiją, kuri ištir
tų skundus dėl policijos eksce
sų prieš musų darbininkus.

^ORHS.
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai pr&t 
našauja:

> <
Nenusistojęs oras; gali būt 

lietaus; truputį šilčiau; viduti
niai ir stipresni rytų ir pietų 
rytų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 31° ir 35° F. ’ .

šiandie saulė teka 6:58, lei
džiasi 5:11. Mėnuo teka 10:58 
vakaro.

Stengdamies išgauti iš savo 
r<ukų kaltės prisipažinimų ir 
liudijimų prieš kitus, budeliai 
prievarta pila jiems į burną 
vandenį, sumaišytą su šlapumu 
ir kerosimi. Bet mėgiamiausia 
budelių vartojama kankinimo 
priemonė “laisvos valios prisi
pažinimui” iš kalinių išgauti, 
tai statymas elektros srovės 
prie lyties organų,' kas padaro 
baisiausius skausmus.

Socialistų senatorių iškeltų 
kaltinimų vidaus reikalų mi- 
nisteris Skladkovskis ’ nenunei
gė. Jis pasakė, kad tuojau bu
siąs padarytas tyrinėjimas ir 
visi, kurie busią rasti kalti ka
linių kankinimu, busią per de
šimtį dįenų atleisti iš tarny
bos.

Paskiau, turi būt paleisti visi 
politiniai kaliniai ir grąžintas 
žmonėms visas jų konfiskuotas 
turtas,”

Lietuvoj visiems sve
timšaliams esą įsa-

t A* t

kyta registruotis
KAUNAS, vas. 6. [žydų Te

legramų Agentūra]. — Vy
riausybė įsakė visiems Lietu
voj gyvenantiems svetimša
liams registruotis, kad butų 
žinoma, kur ir kiek -yra kraš
te svetimšalių ir ką jie vei
kia. . ,

Vidaus reikalų ministerijos 
patvarkymu, svetimšaliai ne
galės užimti jokios tarnybos 
vietos Lietuvoje.

Švėkšnoj gimnazistai 
užmušė žydą

Ta pati žydų telegramų agen
tūra praneša, kad Švėkšnoj 
gimnazijos mokiniai skaudžiai 
sužaloję vieną seną žydą, 
Chaimą Gordoną. Gordonas nuo 
žaizdų miręs.

Gimnazija buvus pastatyta 
iš dalies pinigais, aukotais iš 
Lietuvos kilusių Amerikos žy
dų.

Suėmė žydą dėl Lietu
vos kareivio, nušovimo

Kaune, pasak žydų telegra
mų agentūros, viename šokių 
vakare vasario 4 dieną įvyku
sios muštynės, kurių metu bu
vęs nušautas vienas kareivis. 
Šūvis buvęs paleistas, kai šo
kamos salės žiburiai buvę už
gesinti. Del šovimo buvęs Įtar
tas vienas šokiuose dalyvavęs 
žydas, Dovidas Hurvičius, ku
ris tapęs suimtas ir padėtas 
kalėjime.

< ------- - —
Popiežiaus valstybė tu

ri 639 gyventojus
VATIKONO MIESTAS, ’ vas. 

6. — Papos valstybė, vėliausiu 
suskaitymu, turi viso labo 639 
gyventojus, tarp kurių 497 yra 
Italai, 118 šveicarų ir po kelis 
Įvairių kitokių tautybių. ‘ .
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[Atlantic »u. ...... z

Sudužęs monoplanas, kurio pilotas, chicagietis Edward W. Heath, pra-Viena oro nelaimių
eitą sekmadienį, vasario 1, užsimušė netoli nuo Chicagos, aeroplanui nukritus žemėn

Tykojo nužudyti dik
tatorių Mussolini

L ... l V

Suimtas Romoj naturalizuotąs 
Amerikos pilietis pašovė tris 
policininkus1 ir pats pasišovė.

ROMA, Italija, vas. 6. — 
Vakar bandyta nužudyti Itali
jos diktatorius Mussolini, bet 
teroristas, kuris tatai norėjo 
padaryti, buvo laiku policijos 
suimtas.

Policijai sAko/jcad sųįn^tąsiš 
turėjęs bbmbų ir buvęs spe
cialiai atvykęs į Romą Musso- 
linio užmušti.

Suimtasis yra Michelc Schi- 
rru, gimęs Sardinijoje, bet pri
ėmęs Jungtinių Valstybių pilie
tybę ir turėjo Amerikos pa- 
sportą.

Nuovadoje, kai pas suimtąjį 
norėta padaryti kratą, Schirru 
išsitraukė revolveri ir, sako, 
tris .policininkus pašovė, paskui 
norėjo pats nusižudyti. Knlip- 
ka į galvą jis rimtai susižeidė.

Kambariuose, kuriuos jis bu
vo nusisamdęs dviejuose vieš
bučiuose, policija sakosi radus 
dvi bombas, padirbtas taip, kad 
jas galima vartoti metimui, ar
ba nustatyti, kad tam tikru 
laiku automatiškai sprogtų.

Pasak policijos, Schirru pri
sipažinęs, kad jis esąs anar
chistas ir jau praeitą vasarą, 
būdamas Paryžiuje, nusitaręs 
nužudyt MussolinĮ. Nuvykęs Į 
Belgiją, jis Įsigijęs reikiamų 
medžiagų bomboms pasidirbti 
ir dabar atvykęs Į Romą savo 
sumanymą įvykinti.

Jei Schirru pasveiks, jis bus 
specialio tnbunolo teisiamas 
einant valstybės apsaugos ak
tu, kur už tokius nusikaltimus 
numatoma mirties bausmė.

Kongresas skiria 20 
įpilijonų farme- 

riams padėti
WASHINGTONAS, vas. 6. — 

Senatas ir atstovų butas šian
die pagaliau susitarė paskirti 
20 milijonų dolerių dėl sausros 
nukentėj usiems farmeriams pa
dėti.

MEKSIKOS MIESTAS, vasJ 
6. — Praneša, kad vakar va
karą Chiconąuiaco mieste įvy
ko muštynės tarp priešingų po
litinių partijų elementų ir ke
turi asmenys buvo užmušti', o 
kiti keturi skaudžiai sužaloti.

Mirė Pandit Nehru
«•» ■

LUKNAU, Indija, vas. 6. — 
šį rytą mirė Pandit Motilal 
Nehru, indų nacionalistų vete
ranas ir Mahatmos Gandhi 
draugas. Jis pirmiau buvo Vi
sos Indijos Nacionalistų Kon
greso prezidentas ir vienas žy
miausių civilio priešinimos 
kampanijos vadų/ neseniai pa
leistus iš kalėjimo Allahabaae.

i
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Kruvino^ muštynės 
Japonų parlamente
Muštynės kilo komisijai svars

tant biudžetą. Dvylika asme
nų buvo sužaloti.

TOKIO, Japonija, vas. 6. — 
Japonijos parlamente šiandie 
Įvyko kruvinos muštynės, pe’r 
kurias apie tuzinas asmenų 
buvo sužeisti. Batalijoje buvo 
vartojami visoki Įnagiai, koki 
tik kam j rankas paklidvo, o 
vienas muštynių dalyvių pavar
tojo dagi durklą.

Muštynės prasidėjo biudžeto 
komisijos posėdy; o paskui per
simetė Į koridorius. Asmuo, ku
ris pavartojo durklą, buvo sei- 
j uka jų (opozicijos) partijos, 
bet ne parlamento, narys. Jis 
buvo suimtas.

Mussolini incidentas 
vietos italams 

naujiena
Kaimiečiai niekados negirdėję, 

Kad “duče” butų kada nors 
ten važinėjęs ir suvažinėjęs 
vaiką.

Chicago Daily News kores
pondentas Italijoje, Ralph E. 
Forte, praneša/, kad jis, norė
damas patikrinti teisingumą 
pasakę j imo, kad 1926 metais 
Mussolini, smarkiai lėkdamas 
automobiliu per San Quirico 
kaimą, suvažinėjęs vaiką, da- 
bai* pats nuvykęs Į Grosseto 
provinciją ir aplankęs ten esan
čius du panašaus vardo kaimu. 

. Korespondentas šakosi klau
sinė jęs įvairių Įvairiausių vie
tos žmonių, prižadėdamas nie
kam neišduoti’ jų vardų, jei jie 
ką apie tai žino, tačiau visi be 
išimties atsakę, kad jie nieka
dos negirdėję, kad “duče” bu
tų kada nors pro xčia važiavęs.

Korespondentas dar sako, 
kad ir vienintelis kelias, kuris 
per tuos kaimus eina, tihįcąs 
tik mulais važiuoti, bet niėku 
budu ne automobiliams.

Indijos delegatai su
grįžo iš Londono

Ragina indus priimti premjero 
MacDonaldo pasiūlytą nepil
nos dominijos planą.

BOMBĖJUS, Indija, vas. 6. 
—< Šiandie parvyko į Bombėjų 
dvidešimt šeši indų delegatai, 
dalyvavę- Londono round table 
konferencijoje. Jie tuojau iš
leido atsišaukimą, pagindami 
indus priimti Anglijos pasiūly
tą Indijai nepilnos dominijos 
‘projektą. .

Atsišaukime jie pareiškia 
vilties, kad visi- politiniai kali
niai bus paleisti.

Sir Tej Bahadur Sapru, Ma
hatmos Gandhi draugas,- išvy
ko į Luknau, kur jis matysis 
su nacionalistų vadu ir steng
sis ji prikalbinti' priimti britų 
pasiūlymą.

Suėmė 400 indų kongreso 
partijos vpluntierių .

AHMADABĄDAS, Indija, va
sario 6. — šiandie čia buvo su
imti 400 indų kongreso parti
jos voluntierių, bandžiusių 
trukdyti pardavinėjimą paten
tų gėrimams. 200 suinltų mo
terų buvo tuojau vėl paleistos.

Trys Lenką seimo 
nariai atsisakė sa

vo mandatų
BERLYNAS, vas. 6. — Iš 

Varšuvos praneša, kad trys sei
mo nariai, priklausę valdžios 
blokui, atsisakė savo mandatų 
tariamai dėl protesto prieš blo
gą traktavimą vokiečių mažu
mos Augštojoj Silezijoj.

Visi trys rezignavusieji yra 
universiteto profesoriai— Krzy- 
žanovskis, Lechnickis ir Nova- 
kas.

Vandens badas pieti
nėj Illinois daly

SPRINGFIELD, III., vas. 6. 
— Pietinėje Illinois valstijos 
daly kilo vandens badas.

Del ilgos sausros šuliniai iš
džiuvo, ir tiek farmos tiek 
miesteliai pristingo vandens, 
žmonės priversti vandenį ga
benti iš upių pfer mylių my
lias, arba pįrkti. Kai kurie gy
ventojų, kurie turi gilius šu
linius ir ; nestokoja vandens, 
virto pelnikautojais, imdami po 
centą už galioną vandens.

Komunistų byla dėl 
pasiruošimo Vytau

to D. parodai

KAUNAS. — Sausio 10 d. 
Kauno apygardos teismas 
sprendė vieną Įdomią komuni
stų bylą su keista įrodomąja 
medžiaga. , r

Kaltinamąją suolan sėdo 
žvalus Kauno siuvėjas Šlioma 
Notelevičius, buv. SSSR atsto
vybės tarnautojas Pr. Poty
rius su Mare Balandyte — Bo- 
tyriene.

Artinantis žemės ūkio ir pra
monės parodai Lietuvos komu
nistai prisispa'usdino proklema- 
cijų, iš Tilžės parsigabeno šim
tus egz. “Balso” ir, suvažia
vus provincijos komunistams 
parodos proga į Kauną, kauniš
kiai tą literatūrą norėjo išda
linti komunistams iš provinci
jos. Bet krim. policija, pas Įta
riamus asmenis pradėjo daryti 
kratas. Komunistai .pradėjo 
slapstytis. Ir šios bylos hero
jus šlioma Notelevičius pasi
samdė neva kambarį pas Bo- 
tyrių Vienuolių- gatvėj ir ten 
nugabeno visą savo turtą. Ta
čiau krim. policija birželio 17 
d. padarė pas Botyrių kratą ir 
rado begales komunistų litera
tūros.

Kvočiamas Botyrius sakė, 
kad pas juos atėjęs kažkoks 
vaikinas ir išsinuomojęs kam
barį ir prašęs, kad parvežtą jo 
daiktGsstalą*,' dlvą, .'taburetes, 
čemodaną, • maišą kažko pri
kimštą, 4 pintus krepšius ir dar 
šį-tą.

Prispirti Botyriai pasakė, 
kad tuos daiktus parsivežę iš 
Darbininkų* g-vės 24 nr. Tyri
nėjant paaiškėjo, kad Darbi
ninkų gatvėj 24 . nr. pas Kaz
lauską anksčiau gyventa šlio- 
mos Notelevičiaus.

Notelevičius ir Botyrius su 
Sendzikienc buvo patraukti 
tieson.

Teisme kaltinamieji kaltais 
neprisipažino.

Notelevičius sako, kad tie 
•daiktai 'esą ne jo, o Botyrius 
tvirtina, kad daiktus parsive
žęs iš L. Alėjos, davęs jam ne
pažįstamas žmogus.

Liudininkais buvo šaukti 
krim. polic. vald. . Norvaiša; 
sekliai — Jonas Dagys ir Juo* 
zas Požėra, paskui Kazlauskai 
žydai, pas kuriuos anksčiau 
Notelevičius gyveno ir dar vie
nas kitas pilietis.

Pažymėtina kaltei įrodyti 
medžiaga. Tai retas atsitiki
mas teismo praktikoj, kad prie 
teismo stalo butų Nukrautas vi
sas inventorius: stalas, lova, 
taburetė, čemodanas, kažko pri
kimštas maiš'a's, 4 ^pintiniai 
krepšiai. Daiktų buvo prikrau
ta didelė krūva.

Prokuroras Sasnauskas savo 
kalboj ir Įrodinėjo, kurių liu
dytojų parodymai tikėtini ir 
kurių ne. Prokuroras manąs, 
kad reikia pasitikėti krim. po
lic. valdininkams, o ne Kazlau
skais, kuriems ši byla iš viso 
esanti nemaloni.

Teisiamieji paskutiniu žodžiu 
prašo išteisinti ir neprisipažį
sta’ kaltais. 10 vai. vak. teis
mas paskelbė sprendimą, ku
riuo šlioma Nętelevičius ir Pra
nas Botyrius nubaudžiami po 
3-jus metus paprasto kalėjimo, 
o Sendzikienė Botyrienė V/% 
metų kalėjimo, įskaitant vi
siems i trims 6 mėn. iškalėto 
ligi teismo laiką.

Technikos mokyklos 
buhalterio byla

KAUNAS. — 1930 m. liepos 
30 d. aukšt. techn. mokyklos 
dir. inž. Graurogkas gavo iš 
Lietuvos banko civilių tarnau
tojų pensijų ir pašalpų fondo 
dokumento atkartą 453.38 lt. ir 
’š to suprato, kad už liepos mėn. 
mokyklos tarnautojų algos iš 
bapko jau paimtos, o orderio 
jis nebuvo pasirašęs. Tuojau 
paaiškėjo, kad mokyklos buhal
teris Antanas Garnys liepos 28 
d. iš Lietuvos banko yra gavęs 
21,742,22 lt. ir ordery buvo pa
dirbti dir. parašai ir įgalioji
mas.

Kvočiamas Garnys prisipaži
no, kad jis sumanęs išsiimti 
iš banko pinigų ir pabėgti į 
užsienį.

• Talkon pasikvietęs savo švo- 
gerį Rutkauską Juozą “Noble- 
so” viešbuty Rutkauskas Gąr- 
niui padėjo ir orderius su įga
liojimu parašyti.

Garnys išsiėmęs pinigus nu
skubėjo Į “Nobleso” viešbutį 
pas Rutkauską, o iš ten abu 
ėjo pirktis kelionei paltus. Vis
ko prisipirkę abu sėdo į auto
mobilių ir nulėkė i Varėną. 
Mat, toj vietoj tikėjosi perei
ti demarkacijos liniją, o iš Len
kijos važiuoti Amerikon, tačiau 
Butrimonyse policija abu emi
grantus suėmė.

Kratos metu pas Garnį poli
cija Įrado 98 dolz ir 15,350 litų, 
T pas Rutkauską tik 54,20 litų.

Kauno apygardos teismas 
sausio 10 d. išnagrinėjęs tą by
lą Garnį nubaudė 1 metus pa- 
pr. kalėjimo, o Rutkauską ll/ž 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Kunigų akcija ir san
tykiai, su Vatikanu

“D. K.” praneša, kad sausio 
mėn. pabaigoj Kaune Įvyksią 
derybos su Vatikanu, kuriose 
bus sprendžiama valdžios kon
fliktas su kunigais.

Vilkai Vilnijoj užpuldi
nėja žmones

VILNIUS. — Vilniaus Tra
kų apskrity paskutinių laiku 
pradėjo siausti nepaprastai į- 
drasejusių vilkų gaujos, šiomis 
dienomis vilkas užpuolė plentu 
važiavusį ūkininką. Ūkininkas, 
metęs savo roges ir arklį, pa
bėgo. Vilkai arklį sudraskė, pa
likdami plente tik apgraužtus 
kaulus.

Pasirašyta laikina Lie
tuvos Estijos sutartis

‘ KAUNAS. — Sausio 15 d. 
•Ministeris Pirmininkas J. Tū
belis ir Estijos Atstovas Lietu
vai Lauretei pasirašė laikiną 
Lietuvos Estijos prekybos su
tartį su tarifiniais prekių są
rašais. Sutartis sudaryta did
žiausio palankumo principu. Be 
to, Lietuva gauna 20% nuolai
dų nuo minimalinio muitų ta
rifo kviečiams ir kitoms pre
kėms. '

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
P a K t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 
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Gruodžio 22 d. “Laisve” • kei
kė Norman [Thornas ir ; kitus 
socialistus už tai, kad tie no
rėjo surengti bedarbių demon- 
sraciją prie miesto rotušės. 
Girdi, kokia, čia bus “paroda”, 
kai socialistiniai prigavikai 
maršuos ant City Hali su tuo 
žiupsneliu!

Toliau komisaras tlumočina, 
kad nuo tos gėdos humbugie- 
rius išgelbėjo policija, maty
dama, kad* “progresistai” nepa
darys jokio įspūdžio. Paskuti
nę minutę, girdi, policija pra
nešė, kad demonstracijai nebus 
duotas leidimas.

Pagal “Laisvės” komisarų 
išeina taip, kad valdžia nedavė 
socialistams leidimą todėl, kad 
norėjo juos nuo gėdos apsru- 

• goti. Jeigu taip, tai policija 
labai dažnai komunistus nuo 
gėdos apsaugoja, neduodama 
jiems leidimo paraduoti gatvė
mis. Matomai, dėl apsaugoji
mo nuo gėdos policmonai ko
munistams ir per nugaras su 
lazdomis užvažiuoja!

» » /
Vokietijoj einantis komunis

tu laikraštis “Balsas” bjauro
jo Lietuvos socialdemokratus. 
Girdi, socialdemokratai sako, 
kad musų darbas teįvykdomas 
tik žingsnis po žingsnio ir tik 
tada, kada už socializmą pasi
sakys dauguma.

Na, ir kas čia tokio blogo, 
jei socialistai pasižada pildyti 
daugumos valią? Maskvos dik
tatūros garbintoj ms žmonių 
daugumos valia, —tai peilis po 
kaklu. Jie norėtų smurtu nu
versti valdžią ir paskui • pasi
grobę valdžios vairą i savo ran
gas, sukauti apie proletariato 
diktatūrą, kuri tikrumoj yra 
tik mažo būrelio avantįuristų 
diktatūra.

» » »
Pereitų metų “Laisvės” No. 

311 rašoma: “Kuomet partijai 
dabar prisieina daryti staigus 
ir griežtesni 1 pasisukimai (ei
nant iš propagandos į veiki
mą), tai dalis jos narių, pri
pratusių ramioj be griežtesnės 
disciplinos tupėti partijoj, bė
ga iš jos”.

Ot, bėga ir vis bėga. Neuž
ilgo iš tos partijos nebebus nei 
kam bėgti, nes ten bepasiliks 
vieni tik sandvičių' maumo to
jai: laikraščių redaktoriai, sek
retoriai ir šiaip visokie Mask
vos agentėliai.

» »
Kuomet garsusis Amerikos 

lakūnas .perskrido per vande
nyną, tai Komunistų Partija 
pasiuntė pasveikinimo telegra
mą, o lietuviškų bolševikėlių 
“Laisvė” apsilaižydama rašė 
panegyrikas Lindbėrgh’ui. Gir
di, taj yra musų žmogus, ra
dikalas, komunistiškų pažval- 
gų; jo tėvas esą taip pat bu
vęs radikalas ir priešinosi im- 
perialistiškam karui.

Bet dabar “Laisvė” jau pa
liovė tą burbulą pusti ir apie 
“savo žmogų” nieko neberašo.

& a a
Pereitų metu rugpiučio 22 d. 

“Laisvė” apsidžiaugė, kad 1931 
m. Rusijoj gamyba pasieksian
ti to laipsnio, kokiame ji buvo 
paskutiniais caro viešpatavimo 
metais* Na, - o “Laisvės” No. 
231 telpa bolševikų orkalulo 
Tosterio straipsnis, kur tarp

lįzitko pasakyta, kad “didelis 
socializmo faudavojimas sovie
tų sąjungoj sudaro dėl social- 
fašistų problerpa, kuri nuola
tos darosi keblesnė”.

Na, dabar ir suderink tas 
“gudrias” mintis!. “Laisvė” 
sako, kad bolševikijoj gamyba 
nepasiekė to laipsnio, kokis bu
vo caro laikais, o Tosteris gie
da, jog ten gamyba eina, kaip 
ant mielių. Matomai, Mask
vos davatkom visiškai susi
maišė poteriai.

» » »
“Laivės” rašo, kad Rusijoj 

tapo sušaudyta 48 kontrrevo
liucionieriai, kurie norėjo badu 
numarinti Rusijos liaudį.

Jeigu Rusiją valdo darbinin
kai ir jie' turi pilną kontrolę 
ant visko, * tai kaip tie 48 be
jėgiai žmonės gali badu numa
rintį" milionus valdovų?! 

» » »
Bolševikų logika yra tįkrai 

keista. Štai “Laisvė” pradėjo 
ginti Voldemarą. Ji rašo: “Ga
limas daiktas, kr d Voldemrau 
oponentai tuoj bandys jį pada
ryti ‘bolševiku’.' Lietuvoj, 
mat, lengviausia nužudyti bol
ševikas. Buožės ir kunigai su 
socialdemokratais juk nė žodžio 
prieš tai nesakys”.

Vaje, kaip laisviečių sumin
kštėjo širdis! Vyručiai, pa
siųskite Voldemarui užuojau
tos telegramą arba surengkite 
protesto mitingą! ✓

» » » / 
“Laisvė” No. 192 rašo, kad 

“įvykdžius penkių metų pieną 
gyvenimam sovietų sąjunga 
pataps daug sykių galingesnė, 
negu dabar; jog piliečių gyve
nimas palengvės ir smarkiau 
žygiuos į socializmą”.

Nors sykį “Laisvei” išsprū
do iš lupų teisingas žodis. Jei
gu Rusijos piliečių gyvenimas 
tik palengvės, tai jis dabar yra 
sunkus. Na, tai kodėl laisvie- 
člai diena iš dienos rašo, kad 
bolševikijoj darbininkams yra 
tikras rojus! Tikri veidmai
niai! 

» » a
“Laisvė” No. 198 (pereitais 

metais) rašė, kad Jungtinių 
Valstijų geriausi orlaivininkai 
uždirba po $550 į mėnesį. Gir
di, tai ne kažin kiek ir jie už
dirba.

Proletariškai rašo, ar ne? 
Kuomet jie rašo apie P. Gri
gaitį ir kitus, tai visuomet 
primena, kad jie buržujai ir 
dideles algas ima. Na, p or- 
laivininkui per 'mėnesį uždirbti 
$550 yra mažai! Kiek'gi šim
tų dolerių per mėnesį gauna 
Rusijos proletarai?

“Laisvė” ir kiti Maskvos.če- 
batlaižiai apie tai ne gu-gu. 
žinoma, teisybę jie negali pa- 
skyti. 
X * »Js *

Komunistų spauda pučia bur
bulą, kad dabartiniu laiku Ru
sijai trūksta ' 1,500,000 nela
vintų dabrininkų. Jeigu tai 
tiesa, tai šaliai yra didelis nuo
stolis ir ji negrės paskirtu 
laiku įvykdyti savo piatiletką.

Bet kokiais sumetimais stą- 
syk Maskvos komisarai neįsi
leidžia proletarų iš kapitalisti
nių šali^? Tiek Amerikoj, tiek 
kitose salyse nedirbančių ta- 
vorščių yra pakankamai. Jie 
vaikšto gatvėmis ir keikia, kad

Šį
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toje japfeijjdos 
. -. ... ... (.pcg^iaizAcijoj 

jifjms k^jP0 |riųkjm®dar*alus

■ ’ ^Bolšęyjkams 4 Jsikra.ųsčius 
is. SLA., ^rganixacij^,.t^ariai 
<įab(ar Įalpįai dž^ųgi^si savo 
kuopų ramiais, tvarkingais ir 
draugiškais susirinkimais.* * *

Deveniui-Ažuųariui paskola 
duota' 25,000 dąl., bet kaip 
matome komisijų suvožia vi
nie surasta, kąd toji paskolą 
Šiandien Susivienijimui i jau 
siekia iki 32,000 dol.! Dabar 
gi i?įld- i’taryįjos suvąziavi- 
jųas sako (paskyręs (d,ąr (600 
dolerių “ga.ųdymui” t Pavėnio. 
Na, o į kiek bišl^idų
šituo ręikkiu , ęųyažįavjmų 
I?įjd. Tarybos ; ir Ęoprisij ų ] ke- 
bonenis? I

spirdavo ir žemes kojomis kas
davo. *

Taįp lyginai elgiasi ir musų 
maskviniai, Viernai tarnavę 
“tnatjUŠkai Rovėjai”, jie dabar, 
paleisti tarp žmonių, nežino 
nei kaip elgtis. Dar laimė, kad 
Dėdė Šamas juos laiko už pa
vadžio. Jeigu ne, tai tiesiog ne
žinia kas butų, —gal jie, ka*p 
tas. arklys, prądetų žmones ' 
spardyti.

Pastaruoju laiku tie bolševi
kiški arkliai užsimanė, kad

-■ .<■ - V - ■ - 

jiems per savaitę mokėtų po 
$25. Ot, tai*' jiems butų ge
rai!—J? R.

i
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[Atlantic aud Pacific Fhoto) j

S. maj. gen. Smedley Butler, kurį Washingtono yyrįąųsy- 
atiduoda karo teismui už Italijos diktatoriaus ^.ų^olinio 

garbės įžeidimą. Kalbėdamas Philadelphijoj, g'en. Butler pasa- j kė, kad fašistų Italija esanti Europos votis, , taipjau papasa-. i kojo, kaip Mussolini suvažinėjo vaiką.

u.

negali darbo gauti. Kodėl tad 
juos Stalinas nepasikviečia pas 
save?

sudra- 
tik ta, 
vargu 
scenoj

* :]c *
“Laisvės” štabas ir jos ben

dradarbiai savo didvyriams ka
tutes ploja. Pavyzdžiui, Senas 
Vincas “Laisvės” No. 181 re
komenduoja tūlą kurinį 
matizuoti. Bėda esanti 
kad “laisvoj Amerikoj” 
bau tą veikalą leistų
statyti. Girdi, tokie veikalai— 
tai karti ' teisybė ir gali būti 
statomi tik sovietų Rusijoj.

Nežinai dalyko, “tovaršč” 
Senas Vincai. Minėto veikalo 
pradžia reikia imti ne iš sovie
tų Rusijos, bet iš Lietuvos. 
Pradžia ir pabaiga, sakysime, 
galėtų įvykti Kupiškio pašte.

Jeigu Senas Vincas ir kiti 
komisarai norėtų daugiau .pa
tirti apie Kupiškio pašto įvy
kį,—tai aš mielai jiems patar
nausiu ir suteiksiu jų “dra
mai” reikiamos medžiagos.

—Dalyką žinantis.

Buvo laikas, kada .bolševi
kai niekino, šmeižė ir pravar
džiavo tuos, kurie skelbė, kad 
darbininkai už socialę ap- 
drau.dą ir tuojautinius gyveni
mo pagerinimus turi kovot.

Buvo laikas, kada bolševi
kai taip papili ekiu o, šmeižė 
ir išjuokė tuos, kurie protes
tavo (rengė protesto demons
tracijas), prieš lenkų Želigov
skio anuo laiku užgrobimą 
Vilniaus, šituos faktus žmo
nės žino, ir bolševikai jų ne-

Šitaip elgdamiesi 
manė, kad jie ras 
pritarimo. Bet ant 
tuomi ji,e pasiliko 
nes akyse juTgeliais — durne
liais ir žmonių mulkintojais.

• t * * * * - .

Apsižjurėję bolševikai, kad

bolševikai 
žmonėse' 

nelaimės, 
visuome-

Ų AMERIKOS 
UNIJA

ant pajuokos, tad jie pasuko 
kiton pusėn kad prisitaikius 
prie žmonių ir jų kišenių. 
Šiandie gi, jjc jąu skęlbiu» 
kad ir jie “kovoja” .ųž |d,ąrbi' 
ninku apdraudę,” ir .“tupjaui 
tinius pagerinimus” —. tiž tą, 
ką pirmiaus niekino. Taipgi 
^šiandie bolševikai pasirodo, 
kad jie jau ir už Vilniaus at
vadavimą “kovoja”! Reiškia, 
pirmiaus į šulinį prispiaudėį 
o ‘ ‘

* >;< *

, SLA. Piki. jTaryJja .žinojusi, 
kad , jqs pąręiga SLĄ.. pjnįgais 
(Ųuoti /paskolas, bet tnežinpju- 

[ si, s.ak.o; jos pareiga tyra 
tękias atgauti — o
ypač jš ppevęųio-Ąžųpario. To 
dėkai ^Tėvynė” ,praų^>a» ka4 
Komisijų uždė
jęs J?ild. .Tarybai pareigą tas 
paskalas |š ,.ąk,olinįjikų Višieš- 
koti.”

' iTajgi (Taryba , dabar
turėdama “uždėtą” pareigą, 
kada Devenį pagaus, tai jai 
galės iš jo paskolą išieškoti.

« I
* >3 *

• “Tėvynės” redaktorius taip 
įsismagino “Tėvynėje” Deve- 
nio-Ažunario paskolos reikale 
“filosofuoti,” kad tuos nariusL 
kurie kritikuoia ir smerkia•*
Piki. Tarybą už Devcnio-Ažu- 
nario paskolą vadina, “piktų 
tikslų politikieriais!” Vadina? 
si, demonstruoja savo drąsą.

—Kalvis.

dabar patys- įš jo geria! 
Nešvarus gaivalai!.

« . : * . .
“Ankščiaus ar vėliaus . ^LA. 

bus - komunistų1’tankose”/ Taitį 
komunistų-bolšbvikų * prana
šai pranašavo, ir taip jų phv 
nas buvo . daromas. Bet šian
dien pasirodo,, kad lai >buvo 
“netikrų pranašų” pranašys
tės. Matome, kad vieton.paimi: 
SLA į savo rankas, komunis
tai iš SLA. “išsimufiiio” lau
kan ' . • i

Iš SLA. 36-to šeinio bolše
vikai už triukšmo keljiną “iš
prašyti” per^ruyis ir susirinkę 
Mcldažio svetainėje nuįapū ,įr 
paskelbė savo pąsokėjams, 
kad jie ,atims (išplėš) iš “fa
šistų” ir “soeialfašistų” . Susi
vienijimo turtą (su virš, milio- 
ną dolerių) ir organą .“Tėvy
nę”. O kova. tęsis ,tbl, kpl ne
bus atimtas. O jau smarkavi
mas, lai buvęs didesnis, negu 
gaidžio sparnais rėžimas. Bet 
kaip matyt, tai su jais;atsiti
ko taip, kaip , toj i .komedija 
sako: “lėkė kaip sakalas —- 
nulupę kaip vabalas.” Lėkė 
jie kaip “sakalai”, o nutūpė 
kaip - vąbaįąi..,

šiandie bolševikai, kalba, 
kad norėtų .jie “atsiimti” jau 
tik įmokėtus pinigus į SLA! 
Kažin ką komisaras Kapsukas

Tie musų tavorščiai yra tik
ri Juokdariai. Apie bolševiki- 
jos pyijągų saldumą jie zauni
ja diena iš dienos: girdi, ten 
,dųonos yra Tiek,, kąd neturį kur 
dėti, o darbininkų visur -tr.ųksi 
ta.

Jeigu<taip,' tai/kėdei;tie mu-

■f
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NEWYORKO | 
KLAlPtDĄ

TRUMPAS KELIASįUETOTĄperŠVEPLLA

DIDELIAIS, ’ NAUJAIS IR
s MODERNIŠKAIS

' Švedų Motorlaiviais
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas 
PERSITIKRINK SVARIAIS. MODERNIS- 
KAIS LAIVAIS. MANDAGIU PATARNA

VIMU IR SKANIU MAISTU 
Parąnki kelionė į

padaro jusu 
DVIEJU 

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį) . 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami

už dešimtį ^^užpenkes 
Garantuotos

PROBAK CORPORATION
OI 

Sofety Rozor Co., Ine., tf. Y. G

Užsisakykit Vietas Dabar!
Laivų Išplaukimai. iš Netv Yorko 

M. L. GRIPSHOLM .... Vasario 21 
S. S. DROTTNINGHOLM Kovo 14 
M.L. GRIPSHOLM ........ Kovo 28
M. L. KUNGSHOLM .............  Bal. 4
S. S. DROTTNINGHOLM Bal. 11
Informacijos ir illustruolnB cjrkulioris bu 
žcmlapiu lietuvių kalboj, (raunamas, 
kreipiantis pas savo agentų arba j

Svvedish Amer. Line 
181 N. Michigan A ve., Chicago

Retai Pasilaikanti Proga

p ■"
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Edward Bakševičius sako: — Nėra 
to blogo, kad neišeitų ant gero. Blo
gi laikai atnešė stebėtinų progų na
mų pirkėjams. Tik pamislykit: Kas 
dabar turi pinigų, gali nusipirkti ge
rą, patogų namą ar rezidenciją pi
giau, negu pastatymas šioj valandoje 
kainuoja Bet tokių progų ne visur 
rasit. Galiu užtikrinti, kad mano 
parduodami bargenai neturi sau ly
gių visoje Chicagoje, kaina ir pirki
mo sąlygomis — arbA aš nebūčiau 
žemaitis.

• J. L

sų lietuviški bolševikai ir visu 
kitų tautų tavorščiai nekeliau
ja į tą palaimintą šalį? Ten 
visokie Bacevičiai, Pruseikos ir 
kiti gaivalai galėtų įsteigti sar 
vo “Proletarišką susivieniji^ 
mą”. ‘ ‘ j'

Antra, tie musų lietuviški 
nąąskęlįai yra* • labai; darbštus 
vyliai. Jeigu jie ti^k .dirbtų 
‘‘ipatųškos jRosejos” atbūdavo-? 
jįmui, kiek jie, dirba šioj šalyj, 
įąi<komunizmas .augtų kaip 
;ąnt pąĮęįių! • • .

;Tąįgi zyisi ,Jietuviški |,komise 
rąi ir j.ų ^klapčiukai pagalvoki
te, .. kol. ,dar, neyėlu. Dabar. ge
ra proga, —r-tokios dar nebuvo, 
kąip pasaulis yra .pasauliu.

Bet man rodosi, kad su mu
sų maskvinįąis „yįsa . būda, y^ą 
ta, kad ;jie elgiasi, kaip (tas 
kareiviškas )(arkjys

, Lietuyoj ^ūkininkas nusipirk 
■kd kareiviuką' .arkb, kuris, taip 
sakant, . jau •, buvo -atitarnavę^ 

(savo “službą”. • Kąip žinote, 
kąreįyis visuomet - savo arklį 
turi tinkamai prižiūrėti: šerti, 
valyti, girdyti ir- t.t. Todėl 

,arklys prie .jo tiek pripranta, 
.kad Jokio kito .žihogaus nebe
prisileidžia.
,,Tąd ir anas ; ūkininkas turė

jo su savo kareivišku' arkliu 
labai daug bėdos. Būdavo ark
lys neprisileidžia žmogaus ir 

t,—:jis : ir prunkšdavo, ir

ra proga

r,

<•

NAMAS 2 PO 1 KAMBA- $7^50 
Moderniški kambariai su “Indoor Bcd”, ąžuolo visas vi
dus, plieno balkiai, gražus skiepas; karšto vandens šilu-: 

jpa. 3 metai atgal parsidavė po $12,600. Pirmas morgi-f 
čius, kątik padarytas ant 5 metų $5,500. Visi asesmen-. 
tai išmokėti. Gatvė gražiai ištaisyta. Tik įmokėk: 
$2,350 ir gali gyventi ramiai per 5 metus ir dar rendas 
kblcktuoti!
5 KAMBARIŲ MURO BUNGALOW

Tiktai 2-jų metų senumo. Viskas moderniškai įtaisyta 
ir tvirtai pastatyta. Pirmo morgičio yra $4,250. Įmo
kėti $2,100, arba mažiau.
• • Pamatykit šiuos namus tuo jaus! Si proga ilgai
nesilaikys.

i
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WVTMt MINIU,
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•h •HINŽANGA $1.00 IR 75c.

gejiais-durneliais žmonėms pa
sirodo, ir žmonės laiko juos

H< >i< *

Savo gyvenime bolševikai 
padare vieną protingą ir ge
rą darbą -— tai.tą, kąd jie iš
sikraustė iš SLA. laukan, ži-\gąna

4394 Archer Avenue
TEL. VIRGINIA 0055

” Medelio], Vasario
o : ■ • • • ' •

Dviejų Veiksmų Komiška Operetė
RENGIA ' ' . . ' ,CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM BENDROVE

PO PERSTATYMUI ŠOKIAI

-

J^ETUVIV ^ypiTORIJOJ
8133 So. Hateted St.

- . t r, ’ ; . f' ,' r A '
11 a ' * . ■ J,. •«- - " » ..*/ • : f < ’ » ’ .■ *

.Brogrąnią išpildys Pirmyn Vyrų Choras ir Chicago Simphony Orkestrą po

' "V z> ■ ' 7 ' ■ . ■ ’

5555
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“Savas Pas Sava”
L

— sako biznieriai
KORESPONDENCUOSI

ARCHER & CALIFORN1A 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019.

Indiana Harbor, Ind

mus SLA. f85 kuopa rengia balių

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS.
FURNITŪRE 8 PIANO MOV1NG 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

šiandien vakare, • vasario 7 
d., Ywa.novo svetainėj, 2101 
Broadwav. ivvks SLA. 185 
kuopos balius. Įrangos 35 cen
tai asmeniui; vaikams veltui.

Gerbiamieji, jau daug čia 
buvo parengta visokiu linksmų 
balių, bet tokio, , koki dabar 
kuopa rengia, harboriečiai dar 
niekuomet neturėjo. Orkest
ras bus geriausias, valgiai ska
niausi, o gėrimai gardžiausi. 
Kas atvyks,tikrai bus paten
kintas, nes turės “goocį time”.

Tad Visi harboriečiai ir apie- 
linkių lietuviai būtinai daly
vaukite baliuj.
Visus kviečia SLA. 185 kuopa.

Kanada
J. P. EWALD

APDRAUDA, PASKOLOS 
PERVEDIMAI

840 W, 33rd St.
Tel. Yards 2>90

IR
Laiškas iš Montrealo padangas

Tai taip drauguti ir nesiže- 
niju. Laukiu geresnių laikų, 
žodžiu sakant, progos...

Dabar žiemos metu gyvenu 
lengvai—nieko nedirbu. Kar
iais prisieina j dienų porų va
landų padirbėti ir vėl “šventė”. 
Todėl per dienas skaitau “Nau
jienas” ir pečius kurenu, nes 
pas mus šalta. Man daug ra
mumo priduoda radio, kurio 
veik per . per ištisas dienas 
klausaus. Tai visas mano dar
bas žiemos metu. Aš neprigu 
liu nei prie vienos partijos, nes 
prie partijų prigulint, tai . ir 
nenorom x prisieina su kai ku
riais žmonėmis susibarti, o aš 
to vengiu. Be to, Montreale 
esančios lietuvių organizacijos 
ne tiek kultūros lietuvių tarpe 
praplėtimui savo darbų aukoja, 
kiek įvairiems atskirų grupių 
spekuliavimui, neatsižvelgiant 
nors tas ir vienybės lietuvių 
tarpe ardymu yra, — vienus 
prieš kitus darbįninkus sukir- 

liudija ir tas, kad 
nėra bendros lietu- 

skaityklos ir t.t. 
patarėte užsirašyti 
—reiks pamėginti”.

s?

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

(d ALENO APTIEK A
Receptų išpildymas — musų • 

1' specialybė S

4193 Archer Avė. ]
Tel. Lafayette 1155 5

l 1 1 1 N ...................................   ‘ Z
P PETERBARSKIS

Mes parduodam rakandus ir radios 
pigiomis kainomis ' (

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

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE C

Parduodam, mainom ir renduojam
Į namus »

*3335 S. Halsted St. r
; * Tel. Yards 6894 •, r

Į      L
f W. J. KAREIVA d

Green Valley Products t
Parduodam šviežius kiaušinius 

ir sviestų
4644 S. Paulina St. r

|. Tel. Boulevard 1389 C

I S. P. Kazwell and Co. *
į REAL ESTATE. SUBDIVIDER n

AND INSURANCE t
2839 W. 63rd S£ 

Tel. Republic 8899 ž1 l.i .... . /
" - ■”"n

Metropolitan Wet Wash r
Laundry Co. yI Vienatini lietuvių skalbykla (|

1 Cbicagoje
1 6553 S. Kedzie Avė. p

Tel. Prospect 3939 t tI b

1 f J

■ 1 'i 1

. MACKIEWICH ?
b

MORTGAGE BANKER n

2342 S. Leavitt St. s
Tet Canal 1678 ir 1679 n
—.............  Ž

I r SKOLINAU! PINIGUS ''H Neimam komiso nuo $50 iki $300
Šis deprtmentas po'-ualstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių1 J. NAMON FINANCE CO. B 

\ 6755 So. Western Avenue ti
' Tel. Grovebill 1038________ i

1 r ---------------- j—.......Lj1 f BRUNO SHUKIS -<
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 1
budavojame naujus 6

V 4131 So. Francisco Avė. t:
Phone Lafayette 5824 jj

/ ..
■ / 11 ■ ................... i ■■■■ s 11

Universal Millinery s
Shop' f

MRS. M. ADOMAITIS, Sav. ž
Madingos skrybėlės už žemas kainas j]

3341 South Halsted St. d1 k,________________________ j ..
X _____________________  11

1 r The Vilija Coal Co. p■ b
■ Mes parduodam ANGLIS pigiai ,

ir pristatom j jūsų namus

I 3700 S. Spaulding A*ve. h
| Tel. Lafayette 2584 «

■ r r
- Lietuvių Viešbutis

I W. NEFFAS, Sav.

I 2435 S. Leavitt St.
1 4

TeL Roosevelt 3352

Vienas mano draugas iš 
Montreal prisiuntė man laiškų 
ir tarp kitko rašo:

“Gerbiamas drauge: — Ga
vau nuo Jūsų laiškų ir linkėji
mus, už kuriuos tariu Jums šir
dinga ačiū. Dabar i jūsų klau
sima stengsiuos atsakyti tei
singai. Montreale randasi daug 
bedarbių, o ypač lietuvių —tai 
daug slankioja po gatves nu
skurdusiu. Dauguma jau ilga 
laika be darbo. Pašelpos iš 
valdžios, apart" zupės— negau
na. Duoda vienų syki į dienų 
zupės, tam tikrose valgyklose. 
Norintis gauti zupės, turi nu
eiti anksti iš ryto ir pristoti 
prie durų, kad greičiau gauti 
taip vadinamus pietus. Tuks
iančiai stovi lauke ir sala be
sukdami savo eilės. O apie 
larbus, tai nėra ko ir many
ti žiemos metuiV) šiomis dieno
ms pasigailėjo “dangaus ka
kalius” ir paleido sniegą.- Tai 
iek prisnigo, kad keli šimtai 
larbininkų dirba diena ir nak
tį prie valymo gatvių —vežimo 

valdžia 
vis už-

Kad ir 
bet ant

mažai 
silkės

Jūsų kurie gyvenodraugai, 
,le, tai ir tebegyvena— 
nesijudina, nes visur 

oki pat bedarbė siaučia.
Jus klausiat, ar aš dar nesi- 

ęniju. Tai kol kas dar ne, 
ies neturiu panosę Montreale 
imtų merginų mažai. Kad ir 
ra- koki, tai apie tokias po 
lešimt vaikinų sukasi. O jeigu 
asitaiko “graži”, tai jau ant 
os po “šimtus pypkių” daug 
renta. Tiesa, Montreale pan
aši iš Žemaitijos panų —rie
bių žemaičiukių. Bet man jos 
tepatinka, nes jos “permeilios” 
u vienu kalba, o kitam akį 
merkia. Man taip atrodo, kad 
emaičiukę apsinežijus, tai no: 
om-nenorom prisieitų ‘“bųr- 
ing-auza” užsidėti. O iš musų 
pskričio, tai nei vienos nėra, 
[atros laikraščiuos skelbias, 
ai apie tokias nei manyti ne
manau, nes tokios paieško tur
ingų. Vienu žodžiu, j ateives 
emigrantes lietuvaites žiūrint, 
ai net apgailestauti jas prisi- 
ina. Nes kiek tenka patirti, 
ai kurios lietūvaitės Lietuvoje 
et vyžas nešiojo—po srutyną 
ki kelių braidė, tai ir tos per- 
istato “inteligentėmis”. O ką 
au bekalbėti, jei kuri atva- 
iuoja šiek tiek apsitrynusi?— 
iš dažnai nusižiuriu ir kai ka- 
a pamisliju apie čia gimusias 
etuvaites. Man jų 'apsiėjimas 
atinka, bet nei vienos nekal
inu, nes čia gimusią apsive- 
us, tai darbininkas tiek nega- 

uždiybti, kiek jos pageidautų

šins. Tai 
Montreale 
vių. viešos 
Ačiū, kad 
“Kultūrų”,

Be to, tas pat draugas praei
ta vasarų man rašė laišką ir 
tarp kitko buvo pasakęs, kad 
Montreale per lietuvių pikni
kus dažnai įvykstančids pešty
nės ir vieni kitiems antausius 
apsidaužo bei “lyg s kalakutai 
su raudonomis skianturėmis’’ iš 
piknikų grįžta.

Prie, to pažymėjo, kad Mont
reale esančios organizacijos 
praeitų vasarą buvusios susi
tarusios ir vieną dienų, vienoj 
vietoje surengusios išvažiavimą 
(pikniką). Bet laike pikniko 
vieni kitus įskundė detekty
vams, kad esą alus pardavinė
jamas. Detektyvai padarė kra
tą ir iš vienos organizacijos 
konfiskavo 60 tuzinų pilnų alaus 
bonkų, o iš kitos konfiskavo 
net 120 tuzinų. Minėjo ir or
ganizacijų vardus, bet aš to ne
minėsiu*. Kai kurios organiza
cijos spėjusios alų pakavoti, — 
išsidalinę poAdėžę. ik po kelius 
žmones išsiskirstę pradėję alų 
gerti, o kai kurie tik į savo 
karus sudėję po dėžę. Montreale 
esą kiekvienas galįs po dėžę 
de.I savęs sekmadienį išsivesti 
į piknikus ar šiaip kur ir ger
ti. Tik nevalia pardavoti. Taip 
pat iš bravorų sekmadieniais 
nevalia pirkti. Pabaigoje laiš
ko mano draugas apsidžiaug
damas rašė, kad po to alaus 
konfiskavimo tarp montrealie- 
čių lietuvių peštynės aprimu
sios.—Kaimo Bemokslis.

[Pacific and Atlantic Photo j

NORMA TALMADGE 
krutamųjų paveikslų žvaigždė, 
kuri, sako, irgi nutarus skirtis 
su vyru.

sunku 
vandenį 
karius), 
žmogui 
aiigina- 
užauga,

3
3

obuolių, 
ir pasodinti 
provincijose 

kukurūzai,

Priva- 
hckta- 
išnuo-

ŽEMDIRBYSTĖS
KLAUSIMAS AR

GENTINOJ

JOHN J. ZOLP’S
Real Estate, Laivakorčių ir Pinigų 

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St
T«l Y»nto 0145
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reikalingos mantos. Perkant 
žemę, reikia stengtis įsigyti jų 
kur yra nevisai blogas susi
siekimas. Kitaip nebus galima 
parduoti savo ūkio produktų 
ir reikalui esant, susisiekti su 
pasauliil. Belo, perkant žemę, 
reikia žiūrėti, kad nebūtų per 
daug selitros. Kur labai sclit- 
ruota žemė — atrodo kaip ir 
pabengta šalna; pasitaiko iš
tisa, arba šmotais, kaip ir lo
pyta. "

“Rio Negro provincijoje, be 
dirbtinio aplaistymo, žemės 
ūkis neįmanomas; žemės, kur 
įtaisytas dirbtinas aplaisty
mas — brangios.

“Kitose Pologonijos vietose 
(Chubut, Santa Cruz) užsi
imama beveik vien avininkys
te. Pradedant vesti avininkys
tę, reikia apart pinigų, turė
ti da daug prityrimo šioje sri-

vistiek negalimas ukininkavi 
mus. Antra, reikia labai apsi 
žiūrėti žemes pasirenkant 
kad ir tinkamų žemę| įsigijęs 
ūkininkas ir puikiausius ja
vus ar daržoves užauginęs ne
galės turėti pelno, jeigu toje 
vietoje šimtais kilometrų dar 
nėra kelių link gelžkelių.

— —B. K. A.

tai patyriau iš sugrįžusių iš 
tenai lietuvių, čia. žemė esanti 
ne laip/brangi.

“San Juan pasitaiko mažai 
feerų žemių, daugiausia esu 
smiltynai. Žemės pigids. Prie 
geresnių žemių priskailoma 
Entre Rios provincija, bet že
mės čionai brangios 200—-300 
peslį ir daugiau hektaras. Čio
nai sodinamos cukrinės nend
rės,’ kurios reikalauja didelio 
drėgnumo; žemė dumbluota, 
kur veisiasi uodai, geltonojo 
drugio platintojai.

Pigesnių žemių galima da 
iii upės Pavanos žiotyse 

(Delta de la Parana). 
čių kaina virš 100 pesų 
ras ir valdiškų, kurios 
mojamos 10 metų, su 
pasodinti medžių tam 
kiekį (topolių ir gluosnių), iš
kasti kanalus ir paskiau gali
ma jų nupirkti. Žemė statoma 
licitacijon, jos pagrindinė kai
na nuo 50 pesų hektaras. Daž
niausia žemė tenka jų nuoma
vusiam, nes jei kitas pirktų — 
turi apmokėti už pasodintus 
medžius ir iškastus kanalus. 
Dažniausia čionai (Paranos ar 
kitos upės žiotyse) žeme ap
semta vandeniu, bent žemes
nėse vietose. Perkant čionai 
žemę, reikia žiūrėti, kacį butų 
ir aukštesnių vietų, kur butų 
galima pasodinti bulvių ir ci
trinų, pomirančių 
pasėti kukurūzų 
daržovių. Kitose 
sėjama kviečiai, 
miežiai, linai, avižos, alfalfa 
(vietiniai dobilai), auginamos 
cukrinės nendrės, vynuogės, 
ar vaismedžiai. Aukštose vie
lose (licrra firme), ne ant sa
lų, Entre Rios provincijoje ir
gi viskas puikiausiai auga; 
ant salų arba žiotyse daugiau
sia verčiasi (aukštesnėse vie
tose) vaismedžiais, paukštinin
kyste, bitininkyste, o žemesnė
se sodina membrižius (ujdo- 
nia), topolius ir visai žemose 
gluosnius, arba formium. Čio- 
,nai reikia įdėti daug triūso ir 
pinigo, nes reikia išrauti krū
mus ar inedžius Ir kasti kana
lus, kitaip mažhi naudos. Me
džiai užauga per 8, 10 metų, 
o gyventi reikia... Patartina, 
jeigu yra aukštų vielų, sodin
ti vaismedžius ir sėti kukurū
zus, užvedus vištų ūkį. Vištos 
greičiausia atneša naudų. Čio
nai duriu patėmyti, kad per
kantis žemę (dažniausia par
siduoda išmokėjimui), apart 
įneštų pingių, turi kita tiek 
turėti maistui ir įsitaisymui

“Mums lietuviams reikėtų 
užsiimti žemės ūkiu, mes visi 
ūkininkai, bet perkant reikia 
gerai apžiūrėti ir apsiskaityti. 
Velyk nusipirkti mažiau, arba 
keliems susidėjus, nes vienas 
kariais nepajėgia apžioti...”

Taigi nors Argentinoje ne
reikalinga šiltų šlubų nė kuro 
šilumai palaikyti, nė triobų 
gyvuliams laikyti, o nė šieno 
nė dobilų gyvulių maitinimui 
žiemos metu, bet be kapitalo

Tik kąAplaikėni
NAUJUS ŠIŲ METŲ MA

DOS ir PADARYMO

RADIOS
Kaina per pus žemes
nė kaip praeitų metų 

radios buvo
Matykite juos t no jaus 

abejose

Peoples
KRAU1UVESE

Štai greita pageiba 
nuo pilvo pakrikimų

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 
pašalina nevirškinimų, atsirūgimų, gasus 
pilve ar viduriuose, galvos skaudėjimų, kvai
tulius, ir ven-ninų, paeinančius delel naiki
nančiu konstipacijos pasekmių. Nuga-Tone 
užveria savy geriausius žinomus vaistus iš
valymui kūno nuo delei konstipacijos susi-’ 
rinkusiu nešvarumu, priduoda naujų spėką/ 
viduriams ir pagelbsti viduriams suvirškinti 
kas yra suvalgyta.

Jums priėmus Nuga-Tone tik per kelias 
dienas, pasireikš žymus pagerėjimas apeti
to, nesmagumai su pilvu ar viduriais išnyks, 
inkstu ar pūslės Įdegimas sustos, miegag pa
sidarys poilsingas ir atgaivinantis ir abel- 
na sveikata pasidarys geresnė.

Jeigu jūsų apetitas yru menkas, arba jc.‘ 
valglUias teikia nesmrtjnirhų, jus turite imt 
Nuga-Tone ir atsikratyti jūsų keblumu prie
žasties. Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi
sų vaistų pardavinėtojų. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake, paprašykit ji užsa
kytųjų dėl jus iš savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

MAJESTIC
Naujas šių Melų Mados 
Radio pilnai įrengtas su tū
bom ir viskuo

$69.50
’ • • 4

1 ZENITH
Naujas šių Metų Mados Ra- 
dTo pilnai įrengtas su tūbom 
ir viskuo

73.00

Žeme buvo pasiūlyta ilgalai- 
kinam išsimokėjimui. Pada
riau susirinkimui pranešimą 
apie saVo žygius, bet prisiėjo 
atsisakyti nuo šio pasiūlymo. 
Pirmas, kad labai 
Chaco surasti saldų 
(daugiausia sūrūs ar 
o be vandens sunku 
gyventi; antras, lenai 
m a vata; jei gerai
tai visai menkai už ją moka
ma, belo labai karšia. Kaip 
Chaco, taip i’r 'Misioncs be 
karščio ir įvairiiį kenksmingų 
vabzdžių (sąrančiai, bičo co- 
lorado ir lt) dar labai silp
nos susisiekimo,, priemones. 
Tolpu budu gaunąini ūkio 
produktai menkai apmokami. 
Buenos Aires provincijoje yra 
gerų žemių, bet jos labai 
brangios; yra ir pigesnių, bet 
jos mažai ką vertos.

“Pampa CeMral — žemės 
neblogos, bet jei kelis ipetus 
nebūna lietaus, tai prisėina 
viską metus bėgti. Yra Pam-» 
poje ir geresnių žemių, kur 
dažniau lyja, bet jų sunku į- 
sigyti. Kaina svyruoja maž
daug nuo 80 iki 150, 200 pesų. 
Pampoje vanduo daugely vie
tų randasi gilumoje 120 met
rų. Safnta Fe provincijoje pa
sitaikei ir gerų žemių, bet jos 
brangios. Daug yra selitruotų, 
kur menkai kas auga; tos 
gios.

“Mendozos provincijoje 
mes tik ten geros, kur jas 
Įima dirbtinai laistyti (riego). 
Žemės derlingos ir brangios, 
bet jei nėra įrengimo jas lai
styti, tai tokią žemę išnaudo
ti neįmanoma, čionai geros 
žemes kaina, kur yra įrengtas 
dirbtinas _ aplaisytmas ir že
me jau prirengta sėjai, hek
taras kainuoja maždaug nuo 
250 iki 500 pesiy ir daugiau.

i “Prov. San\ Luis pasitaiko 
ir neblogų žemių, bet daug 
yra smėliuotų, su 
sūriu vandeniu ir randasi t.

s

y. ‘medonos,* arba vaikščio
jančių jonelių kalneliai. Že
mės kaina apie 80—150 pesų 
jektaras.

“Kordobos provincijoje yra 
gerų žemių, /bet ’ pasitaiko ir 
prastesnių; vietomis įtaisytas 
dirbtinas aplaistymas. Viskas 
priklauso nuo lietaus. Palyja 
užauga, nepalyja — viskas iš
dega. Čionai žemės kaina vir
šija 200 pesų hektaras. Yra, 
rodis, du lietuviški nedideli 
ūkiai.'

“Santiago dėl Estro, žemės 
mažai apgyventos dėl stokos 
vandens. Arčiau prie gfelžke- 
lių pasitaiko ir neblogų že
mių. <

Tukumani,, Saitą ir 
ypač 
Apie
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ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
f? T T nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

■ I
1

3,

Buvęs konsulas pil. J. Skin
kis, dabar ūkininkauja Entre 
Rios provincijoje. Kadangi 
įvairus agentai pradėjo par
davinėti žemes, tai jis “A. L. 
Balse” skelbia savo patyrimus 
apie ūkininkavimo galimu
mus įvairiose Argentinos pro
vincijose. Jis rašo:

“Pastaruoju laiku dėl esa
mos bedarbės, daugelis musų 
tautiečių turinčių da šiek tiek 
sutaupytų centų, pradėjo do
mėtis žemės ukiu.

“Nors Argentina labai dide
lė šalis ir daug turi žemių, 
bęt geresnės žemės privačių 
asmenų rankose. Tas žemes 
jie stengiasi ir neišleisti iš sa
vo rankų visiškai jų nepar
duodami; o jei parduoda, tai 
lupa nežmoniškas kainas. To
limose provincijose, lįur susi- 
sielumo priemonių beveik vi
sai nėra, kartais da galima 
pirkti žemę pigiau, bet ir la
bai retai. Man, bandant su
tverti Žemės Ūkio Kooperaty
vą keletą metų atgal, teko 
lankytis įvairiose kaip valdiš
kose, taip ir privačiose įstai
gose ir, daug kalbėtis šiuo 
klausimu. * ■ ’

“Buvo valdžios pasiūlytos 
žemės Chaso ir Mjsiones. Že- ^Apie

kaina nebuvo mažesnė Jujjujy, vasaros metu 
50—60 pėsų hektaras? smarkiai serga drugiui

mes 
kaip

ka A’HJ'.’ty
to.

ze- 
ga-

karčiu ar
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Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigii jie negali 
suteikti, tuoipet pašaukite

FREDERICK BROS.
811 W. 37th St, Chicago^

.1 . . /

MALT TONIC - ĖITRA PALE 
SPEC1ALIS ALUS

DfiBiMcNicholas

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne-

. S ■

gali būti be

MALT TŪNIC’Ū
arba

|Jis yra rekornen- »
duojamas per

Boulevard 2538
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus.

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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PHILCO
Naujas šių Metų Mados Ra
dio pilnai įrengtas su tūbom 
ir viskuo

*88.00
e

VICTOR arba R.C.A. 
Šių Metų Naujų Modelių 
pilnai įrengti dailiuose ka
binetuose su tubon\.ir vis
kuo '

*91.50
KOMBINACIJOS RADIO su 
Gramafonu šių metų mados 
puikiausių Standard pada
rymų^ verti iki $200 dabar— 
Peoples Krautuvėse galite 
įsigyti tik už 

*98.00
Lengvus išmokėjimai šutei- 

■ kiami visiems
Duodama didelė nuolaida už senus 

instrumentus.

Peoples
FORNITURE co.
2536-40 W. 63rd St

Tel. HEMLOCK 8400
4177-83 Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3171 r ii i ui. V    r m   IX.

411

r

,v

‘d-



t
y?

RAUJlENOS/OhlcAgd, DL
* A

- r- .............

šėštadiėnfc, vasario 7, 1931

NAUJIENOS
Tht Lithuanian Daily Newt 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuaniao News Pob. Co., Ine.

1739 South Haltted Strtet
Telephone Roosevelt 8500

NEKRIKŠČIONIŠKAS 
PAVYDAS

Editor P. GRIGAITIS

Subscriptioa Ratesi
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Cbicago
$8.00 per year in Cbicago

3c per copy •
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-LAISVĖS PASKOLA” KOVAI SU NEDARBU

Marijonų . “Draugas” , skun
džiasi: ■ '

“Ne veltui socialistai 
džiaugiasi (? — “N.” Red.)

• dabartine Lietuvos politine 
būkle. Mat, tkutininkų .vy
riausybė persekioja Bažny
čią, būriais katalikų vadus 
baudžia, o plečkaitiniiikams, 
kuriė su Pilsudskio pagelba 
norėjo nuversti Lietuvos vy- 
riausybę, ir Lietuvą prie 
Lenkijos prijungti, yra do
vanojamos bausmės.”
Kad tautininkai persekioja 

bažnyčią, tai yra tuščia pasa
ka. Bažnyčios tarnai gauna al
gas iš valstybes iždo, lygiai su

vafdiB^HIF^T^ afgr galini 
tą vadiriti persekiojimu?

Bet aršiau, negu rašyti ne
būtus daiktus apie “bažnyčioj 
persekiojimą”, yra pavydėti 
laisvės* pdlitiniems kaliniams.

Jeigu Marijonų dienraštis 
turėtų bent kiek krikščioniškos 
doros, tai jisai turėtų išreikš
ti džiaugsmą,, kad valdžia, pa
leido iš kalėjimo keletą žmo
nių, kurie puvo nekaltai nu
teisti. Tuo gi tarpu jisai ant 
tų nekaltai nukentėjusių'žmo
nių išlieja visą savo klerikaliŠ- 
ką tulžį, prasimanydamas, buk 
jie norėję “su Pilsudskio paj- 
gelba prįjungti Lietuvą prie 
Lenkijos”. Negražu taip biaw- 
riai meluoti’,

Wisconsino valstijos senatas priėmė socialisto- se
natoriaus Polakowskio įnešimą reikalauti, kad Jungti
nių Valstijų kongresas autorizuotų valdžią sukelti 5 ar 
6 bilionų “Laisvės Paskolą” kovai su nedarbu. Sulig 
rezoliucija, kurią priėmė'senatas, minėtoji paskola bu
tų suvartota kelių tiesimui visose dalyse ‘ šalies, idant 
parūpinus darbo bedarbiams.

Wisconsino socialistai jau seniai pradėjo kelti bal
są, kad Jungtinių Valstijų valdžia šiame nedarbo kri- 
zyje privalo mobilizuoti finansines krašto jėgas tokiu 
pat budu, kaip didžiojo karo metu, kuomet buvo išleis
ta daugiau kaip už dvidešimt bilionų “laisvės bonų”.

Kas kaita Susivienijimai
Juozas Protiškus

SLA švietimo Komisijos I, I
sekretorius

SLA. Švietimo Komisi 
josjos Pasiūlymas 
Pildomajai Tarybai

SUOMIJOS PREZIDENTO RINKIMAI

Respublikos prezidentą Suomijoje renka elektoriai, 
kuriuos išrenka visuotinu balsavimu piliečiai įvairiuose 
distriktuose.

Elektorių rinkimai jau praėjo ir jų apytikriai re-> 
zultatai yra šitokį: Socialdemokratų balsų paduota vi
so apie 252,000 ir išrinkta 89 elektoriai; Konservatyvių 

balsų 179,000, elektorių 62; Agrarų partijos balsų — 
164,000, elektorių — 62; Progresyvių halsų — 155,000, 
elektorių — 50; Švedų liaudies partijos balsų — 75,000, 
elektorių — 25; Mažažemių balsų —- 5,000, elektorių 
— °.

Kandidatai į prezidentus yra: konservatorius Svin- 
hufvud ir progresyvis Stahlberg. Manoma, kad elekto
riai socialdemokratai balsuos kartu su progresyviais ir 
švedų partija, ir"bus išrinktas Stahlberg.. 

■ I ....... . ■ l
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“PASIKĖSINIMAS”’PRIEŠ MUSSOLINI

Iš Romos pranešama, kad policija suėmusi du pik
tadariu, kuriuodu norėję nušauti Mussolini. Vienas su
imtųjų esąs naturalizuotas amerikietis, Michele Schir- 
ru. Kai policija nugabenusi jį į nuovadą, tai jisai ėmęs 
šaudyti į policininkus. Vieną jų nušovęs, o du sužeidęs, 
ir bandęs pats nusišauti.

Policija padariusi kratą hotelyje, kur Schirru ir jo 
draugas gyvenę, ir užtikusi jų kambaryje bombų.

Skaitant policijos paskelbtą piktadarių suėmimo 
aprašymą, yra labai neaišku, ką ta visa sensacija turi 
bendro su pasikėsinimu prieš fašistų diktatorių. Polici
ja sakosi juos suėmusi naktį netoli Chigi palociaus, ku
riame seniaus gyveno Mussolini. Mussolini dabar gy
vena visai kitoje vietoje, jo raštinė taip pat yra kitur; 
ir tuo laiku, kada tie du teroristai buvo suimti, Mus
solini buvo namie (gal būt, jau miegojo).

Apie buvusį amerikietį Schirru dar pasakojama, 
kad jisai gyvenęs brangiam hotelyje, buvęs labai išlai
dus ir pas jį radę amerikoniškų dolerių. Lab.ai galimas 
daiktas, kad tai buvo koks amerikoniškas butlegeris, 
ir daugiaus nieko.

Bet Mussoliniui šiandie reikia kokiu nors budu 
gauti simpatijos Amerikoje, kuomet artinasi gen. But- 
lerio byla dėl jo “garbės” įžeidimo. Veikiausia ta “pa
sikėsinimo” istorija ir buvo sufabrikuota, kad pavei
kus Amerikos žmonių opiniją, kuri yra labai nepalanki 
Italijos fašizmui.

JEIGU JIS TURĖTŲ RAGUS...

J.

Perskaitęs Lietuvos social
demokratų emigrantų /konfe
rencijos nutarimus apie kovą 
su fašizmu, “Vienybės” redak
torius isteriškai rėkia, kad tai 
esąs “plečkaitininkų išdavikų” 
pasikėsinimas įsteigti Lietuvo
je “Lenkijos vyriausybę”. Ir 
tęsia:

“Patėrnijus bent vieną iš 
čia užbrėžtų Lietuvos išda
vikų žygį, Lietuvos valdžia 
turėtų be ceremonijų nu
trenkti, kaip nuodingą gy
vatę. Jei* socialdemokratai

jų nerepudijuoja, ji (kas ji? 
— “N.” Red.) * lurėtų būt 
uždaryta ir jos visoks veiki
mas likviduotas. Save ger
bianti ir savo Nepriklauso
mybę ir laisvę branginanti 
tauta, negali žiūrėti pro 
pirštus j atvirai dirbančius 
prieš jos laisvę parsidavė
lius išdavikus, o jų talki
ninkas Kaune, ‘Dzienik Ko- 
wienski’ tupėtų būt uždary
tas už paskelbimą tų išdavi
kų dekreto, jei leidėjai ir 

' redaktoriai- pasirodė ’ sveti
mos šalies šnipais.”
Jei “Vienybės” redaktorius 

turėtų ragus, tai, anot tos pa
tarlės, visą svietą 
Bet beda, kad
šnypštimo niekas nepaiso.

šbadytų. 
jo žandariško

SLA. steigėjai dar prieš kė
lės dešimts metų numatė, ko
kiomis priemonėmis galės A- 
merikos lietuvių išeivija lai
kytis ir kulturėti, kaip savitas 
tautinis vienetas, ir tas prie
mones plačiai pabrėžė steigia
mojo Susivienijimo ' Lietuvių 
Amerikoj konstitucijoje — 
SLA. Konstitucijos tikslas 
(Skyrius I) visuose savo pen
kiuose paragrafuose, 1, 2, 3, 
4, ir 5, liečia Lietuvių švieti
mą, kultūrinimą ir tautinį bei 
pilietinį sąmoningumą, bū
tent:

Paragr. 1: Suvienyti į bro
lišką sąryšį visus, abiejų lyčių 
doro pasivedimo, vertus gar
bės lietuvius, neatsižvelgiant 
į jų tikėjimiškas ar politines 
pažiūras.

Paragr. 2: Tobulinti narius 
protišku, dorišku, draugiji
niu... žvilgsniu.^j,< >

Paragr. 3; Steigti ir užlaiky
ti fondus: punktas f: Steigti 
ir teikti stipendijas nariams 
ir jų šeimynoms, einantiems 
piokslus.

Paragr. 4: Remti kultūrą ir 
apšvietę tarpe Lietuvių, stei
giant knygynus ir > skaityklas; 
leidžiant švietimo knygas; tei
kti dovanas už gerus literatū
ros veikalus; Susivienijimo 
narių vaikams gelbėti atsiekti 
aukštesnį mokslą ir tuo tiks
lu įsteigti ir palaikyti atskirą 
fondį.

Paragr. 5: Skatinti prie ren
gimo paskaitų, kurių tikslas 
butų, skleidimas prisirišimo 
prie savojo krašto, minėjimas 
musų įžymių viengenčių žy
gių ir svarbiųjų Lietuvos is
torijos atsitikimų.

SLA. steigėjų numatyti, tik
slai tikrai atatiko daugumos 
Amerikos Lietuvių nuomonę, 
ir todėl toji organizacija, ačiū 
Centro ir kolonijų veikėjų pa
sidarbavimui ir pačių stojan
čiųjų nariais sąmoningumui; 
yra išaugusi į skaitlingiausią 
tarpe visų Amerikos Lietuvių 
organizacijų, kaip nariais taip 
turtu. " ’' •

Vėlesniais metais Amerikos 
Lietuvių tarpe ypatingai reiš
kiasi tendenciją spiestis į to
kią savo organizaciją, kuri 
programa ir veikimu apimtų 
visus tautinės kultūros reika- • s 
lavimus ir kuri butų kaip ir 
tvirtaš pamatas ^tsispirti pa
sklydus skaitlingų tautybių 
vandenyne. SLA. konstitucija 
savo nariams visa, tai .išsemia- 
ihai žada ir jai savo pašaukto 
mu yra lemta būti Amerikos 
Lietuvių viso tautinio ir kul
tūrinio gyvenimo tvirtovė.

Daug kas jati padaryta, 
ypač organizaciniu irj medžia
giniu atžvilgiu. Bet7 dar žy
mesnė Konstitucijos tikslų da
lis tebėra labai mažai tepalie- 
stu; ypatingai pdrUgr. 2, 4 ir 5 
uždaviniai. ; .

Idant SLA. griovėjai nega- 
lėttj Susivienijime medžiotis

sau aukų, idant SLA. nariai 
galėtų kilti susipratime ir tu
rėtų pilnas rankas kultūros 
darbo, ir iddnt SLA. turėtų 
n au jomis vado vau j ančiomis
pajėgomis, kįlančiomis iš pa
čių kuopų ir ypatingai iš pri
augančios 
nuomones, 
pasiūlo:

intelektuales jau- 
švietimo Komisija

I. Įvesti organe “Tėvynėj” 
ypatingą skyrių ar priedą, kur 
pakviesti atatinkami bendra
darbiai galėtų periodiškai 
tiekti raštų ir nurodymų suau
gusiems ir jauniems nariams 
protiškai ir pilietiškai lavin
tis, būtent kur butų dėstoma 
Lietuvių istorija, mytologija, 
kultūra ir geresnės tautinės 
savybės; per kurį butų palai
komi ryšiai su Lietuvos švie
timo, kultūros ir meno įstaigo
mis; kuriame nariai ir skaity
tojai butų mokinami pilietinio 
susipratimo ir, savistovumo, 
kur hutų skiepijamas sočialio 
gyvenimo ir ' draugijinio gyve
nimo idėjos; kur butų duoda-

draugijų idėjinio veikimo; ir 
pagaliau kuriame skaitytojai 
gautų mecjžlągos savo 'pašau? 
težiurai įsigyti ir pritaikinti 
moderniškos . gadynės filosofi
jai. < ,'b

II. Kuopose/ tai yra visame 
SLA. įkurti -Savikulturos/ ra
telius (Readirtg Chibs ar ki
taip), kuriuose spiestųsi veik
lesnieji kolonijų veikėjai ir 
pagal gaunamos medžiagos 
“Tėvynės” auklėjimo skyriuje, 
pagal suteikiamų patarimų ir 
esamų, išsirašytinų iš Lietu
vos arba paties SLA. leistini 
knygų galėtų ruošti periodiš
kus pasiskaitymų vakarus ir 
rengti atatinkamus apvaikš- 
čiojimus, paminėjimus, iškiL 
mes, metines, ^sukaktuves ir 
tt. — Vien tik šiemet sukanka 
Lie|uvių tautinio ir kultūrinio 
gyvenimo šie įvykiai: 1) 700 
metų nuo pirmojo didžiojo 
mūšio su kryžuočiais ir kar
dininkais, 1230 metais; 2) 
520 metų nuou sumušimo kry- 
žuočių ties Žalgiriu, 1410 me
tais ; 3) 500 metų nuo D. Li K. 
Vytauto mirimo, 1430 4) 400 
metų nuo Reformacijos prad
žios ir pirmojo bandymo nu
sikratyti lenkiškos įtakos Lie
tuvoje, 1530 metais; 5) 150 
metų nuo Kristijono Duone
laičio mirties, 1780 m.; 6) 100 
metų puo pirmo sukilimo 
prieš Rusiją, 1830 m.; 7) 25 
metai nuo Didžiojo Vilniaus 
Seimo, 1905 m.;1 8) 25*metai 
nuo pirmo dienraščio . įsteigi
mo Lietuvoje, 1905 m.; 9) 10 
metų nuo Steigiamojo Seimo 
susiripkimo, Lietuyos Univer- 
sitęto (Aukštųjų Kursų) įstei
gimo, f Mažosios Lietuvos for- 
malięko prisijungimo prįe Ne
priklausomos Lietuvos; Vil
niaus atėmimo iš Rusų ir jo 
pagrobimo Želigovskio smur
tu; 19) Greit sukaks 5 metai 
nuo >Lietuyos j Patrįąrko f Dr. 
Biisanavičia:us, ? miriiėš,i 1920 
in. vasario 16 išvakarėse.

Visokius tokius ąrba kaiku- 
Hųos atsitikimus galėtų im
tis1 SLA?‘,pawinetr, apvaikščio
ti sii didžiausia nauda kaip 
pačiam Amerikos' Lietuvių

$tišivięnijiniiii, . Jtėip bendrai 
Amerikos lietuviams.
f Be to Susivienijimas galėtų 
įvesti tam tikrą tradicinę A- 
jinerikos Lietuvių tautinę šven- : 
tę, sakysim, mytologiškas lie- , 
tuviškas Jonines, kurios su
puola kas met su SLA. Sei
mais: tokios Joninės galėtų 
)Uti visų musų meno ir kul
tūros pajėgų išbandymu, taip 
pat grandiozine taute švente, 
su ugnimis, dainų diena, mis
teriškais vaidinimais ir tt., 
taip tai senai daro Mažosios 
Lietuvos lietuviai, Pabalti jos 
tautos ir paskutiniais metais 
ir Lietuva..

III. Pravesti platų konkur
są SLA. jaunesniųjų, gabes
niųjų narių tarpe. To konkur
so tikslas turėtų būti, — at
rasti ir iškelti viešumon musų 
gabiausias bepriauganČias pa
jėgas, kurios galėtų pasiruošti 
kada nors stoti į tautinį ir or
ganizacinį darbą, kada senes
nieji veikėjai pavargę pradės 
pasitraukti.
1 Konkursas turėtų siekti, sm 
rasti savistovumą kontestantų 
tarpe, ypač jų gabumą orga
nizuoti ir puikiai atlikti pasi
imtą pareigą tautiniame, 
draugijiniame, kultūriniame 
ar meniškame darbe: 1) Kas 
pats savo pajėgomis suorgani
zuos pasekmingiausį kurį ap- 
vaikščiojihią, 2) Kas pats su
sirengs' atatinkamą sukaktu
vių temai paskaitą ir parodys 
individualių gabumų sutrauk
ti publikai ir jai užinteresuo- 
ti; 3) Kils parašys tinkamą 
kokursinį veikalą:* beletristi
nį, dramatinį, istorinį ar mok
slinį" nustatytomis temomis;
4) Kas sukomponuos atatin
kamą muzikalį veikalą ar nu
pieš paveikslą einamų sukak
tuvių temomis; 5) Kas pats 
sugalvos ir praves kokį origi
nalų sunianymą SLA. organi
zacijoje, ar. tai/ pavyzdingo 
kultūros kliubo įsteigime, ar 
meno ir kt. ratelių vedime, 
arba i pasekmingai* kurdamas 
ir vadovaudamas naujas kuo
pas i^. tose I<ųpj)ę|se r ęveilę^ 
kultūrinį veikimą, kaip tai 
kalbamus Reading člubs ir 
tt. — Konkurso datos ir tvar
ka butų dar nustatytini bend
rai susitarus SLA. atatinka
miems organams.

Premijos tokių konkursų 
pirmiesiems, geriausiems lai
mėtojams turėtų būti SLA. 
suteikiami garlaivių tiktietai 
apsilankyti Lietuvon (nuva
žiuoti ir 'sugrįžti), ir štai del- 
ko: *

a) Amerikos lietuvių tauti
nės gyvybės šaltinis buvo, yra 
ir pasiliks Lietuva. Atkeliavu? 
šiai senajai7 kartai užteko ma
žne visam amžiui tų idealų, 
kuriuos ji atsivežė iš Lietu
yos; jaunajai kartai to nebe- 
užtcnkav ką senesni, ar tėvai 
papasakoja.

b) Paties konkurso tikslas 
ir tikslastolimesnių ateities 
konkursų turi būti — jėškoji- 
mas ir iškėlimas gabių- orga
nizacijos darbe naujų pajėgų. 
Pats gyvenimas ir nebetolima 
numatomoji ateitis verčia pa
sirūpinti, kas bus musų su
kurtosios kultūros pabemėjai 
ir tęsėjai.

c) SLA. Kultūros veikimas 
neturi tikslų ruošti bendrą 
lavinimą arįja paralfelį Ameri
kos mokslo ir lavinimo įstai- 
goriis auklėj imą; jis ribojasi 
tik lietuviškuoju auklėjimu ir 
paruošime ' veikėjų tautiškai 
kultūros dirvai/ o to be gyvų 
] 
nebus galima ats

SLA. paruošdamas kas met 
po keletą tokių rinktinių jau
nuolių, ir pasiųsdamas juos 
Lietuvon,, kas met po tiek jau 
paruoš busimų veikėjų, kurie 
grįžę jau patys sekamuose 
SLA. Seimuose galėtų savo 
patyrimus referhoti ir •po to 
musų viešajame gyvenime 
praktikuoti.

šis pasiūlymas yra princi
pinis. Jį priėmus, minėtiems ir 
dar nesuminėtiems, veikimams 
žmonių ir lėšų reiks žymiai 
daugiau negu dabar turima. 
Bet viena ir kita, atsižvel
giant- į reikalo svarbą ir SLA. 
konstįįuliją, bus galima vesti, 

tek- 
švįe- 
savo

Ikvo aukų. Ypač pažymėtinas 
ten žuvęs anglas tyrinėtojas 
Šakletonas.

"Amžinas” degtukas...

ir priėmus principą, dėl 
nikos ir praktikos tartis, 
timo Komisija įgalioja 
prezidentą Dr. Viniką..

(Bus daugiau;

ga-

ĮVAIRENYBES

Austrijos spauda praneša, kad 
aiustrUzchemikas Ringeris yra 
susekęs būdą gaminti “amžinus” 
degtukus, kuriuos galima už- 
dtegti ne vieną kartą, bet daug 
(Jaugiau, pasak Ringerio, net 
600 kartų! Tuo budu naujai 
išrastas degtukas butų, iš tikrų
jų, amžinas. Amžinu degtuku . 
jau susidomėjo Amerikos ir Ja
ponijos dęgtukų gamintojų są
jungos, kurios jau pradėję de
rybas dėl Ringerio išradimo nu
pirkimo. Amžinų degtukų
myba busianti nei kiek nesun
kesnė už dabartinių, o tuo tar
pu jie apsieis žymiai pigiau 
ir bus daug praktiškesni. Amži
ni* degtukai nebijosią kaitros ir 
drėgmės’ ir, numesti žemėn,

Telefoniniai automatai I patys užgesta. Amžini degtu- 
jurų gelmėse kai busią gaminami mažomis 

--------- - dėžutėmis, po 5—6 degtukus.
Bevielis telefoninis susisieki- Tokia dėžutė atstosianti 3000 

mas jau yra įvestas tarp Euro-1 paprastų švediškų degtukų, bet, 
busianti daug pigesnė, švedų 
degtukų koncernas, kurį turi 
degtukų monopolį daugely vals
tybių, jų tarpe ir Lietuvoj, ir 
kurio degtukai ypač pas mus 
yra labai blogi ir' virto pašai
pos objektu, jau atkreipė dėme-

pos ir Amerikos. Tačiau prak
tikoj jis dar nėra taip tobulas 
ir pigus, kaip kad turėtų būti. 
Mat, oro atmainos turi didelės 
įtakos geram girdėjimui. Todėl 
dabar kilo mintis sujungti že
mynus telefoniniais laidais, ka
beliais, panašiai kaip kad teleg- sį' į amžinų degtukų išradimą 
rafo. Telefonui turi reikšmes Mat,/jei amžinieji degtukai pa- 
tolumas, nes viela, dėl didelio įsirodytų tinkami, tai tada šve- 
paąipriešinimo, labai silpnina dų degtukų sindikatui grėstų 
elektros srovę. Srovei sustip- monopolio praradimas ir bank- 
rinti yra tam tikri aparatai. 
Sausumoje toki stiprinamieji a- 
paratai yra lengva įtaisyti. Bet 
jurose?

Inžinieriai dabar svarsto gali
mybę Įtaisyti tokius sustiprina
mus telefoninius automatus ju
rų gelmėse. Tyrinėjimai parodė, 
kad nėt didžiausių audrų metu 
100 metrų gilumoj/ jurose yra 
visai ramu. Tad tiesiant telefo
ninius kabelius tam tikrose vie
tose reikėtų .n^eisti į tokią 
gilumą automatinį sustiprinto- 
ją: Yra apskaityta, kad toki < .v.
automatai patys viepk galėtų moko pasigaminti, nusižiuredą- 
yeikti nąetus. Po hietų H uos rei- |m^ 4 ^ar ^aug.‘au
ketų pakeisti naujais, Kas pra
ktiškai didelių sunkumų nesu
darytų. Turint telefoninius ka-

rbta’s. Sindikatas davė spaudai 
pranešimų, kad apie amžinuo
sius degtukus jis jau patyręs 
prieš pusę metų, bet pasirodžius 
išradimui nepraktiškam^ atsisa
kęs juo pasinaudoti. Todėl dar 
reikia luktelti, kol galutinai pa
aiškės, kiek teisybės yra pasako
se apie amžiną degtuką.

> — “T.”

Vaistinės geografija

įDaug' vajstjj rušiij žmonės ;jš

yra tokių, kuriuos pagaminti 
gali tik gamta, šiuo atžvilgiu 
kiekviena vaistinė yra tikras 

beitos’po vandenynu su sustipk vadovėlis, kurį rie-
rintojais, butų galima, tuo pat tik mokėti skaityti. Vąis- 
laiku kalbėtis- su keliais; abo- tinių lentynose ramiai stovi gre- 
nentais ir'telegrafuoti. Tai žy-pa Įvairių kraštų augalai ir gy
miai papigintų pasikalbėjimų vto produktai.
kainą ir biznis galėtų išsimokėti. į §tai, žuvies taukai, kurie yra 

gaunami iš “gadus morrhua” 
(rusiškai “treška”) žuvies, gy
venančios šiaurės ledų jurose 
ir Atlanto vandenyne, čia pat 
stovi žemės riešutų ąliejus,< ga
minamas iš augančių žemėj rie
šutų karštam atogrąžų krašte, 
Kamerūno srity. Greta’ rasim 
alyvų ir ricinos aliejų, gami
namą iš Italijos augalų. Eterinių

99 i

godis auklėjimą; jis ribojasi 
’rj' *■ ■''"‘“*7
paruošime ' veikėjų tautiškai 
kultūros dirvai, o to be gyvų 
ir artimų santykių su Lietuva 
nėbuš galima atsiekti; Kiek
vienas' kontestaptas jaunuo
lis, igavęšr pragos specialiai 
ekskursijai į Ėietuvą,'ten pra
leidęs tinkamai sutvarkytas 
vakacįj as,;grįždamas parsiveš 
visa tai, ko čia nieku budu 
neįkvėpsįmę. —Turimomis ži
niomis, 'Lietuvos valdžios, vi
suomenes, ntokšlo/ I|ųltpiįos. ir 
meno įstaigos ir asmenys, 
jatiiiiioiAeiiės orgatiizacijds ir 
studentija tokięjns. musų kon- 
testairtariiš' palrtipilis višds są
lygas beiriškaščių pragyventi 
ir pažinti tvisą Lietuvos kultū
riniokilimo pus£.

Žuvę šiaurės ašigalio 
tyrinėtojai 

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

Žemės ašigaliai, o ypač’ šiau
rės, yra atsiėję žmonijai daug 
brangių gyvybių. Drąsus tyri- 
ijėtojab nebodami vargo; šalčioI ««
ir didelių kliūčių, nuolat veržėk tarpe tpačią žymiausią
si pirmyn išaiškinti ašigalių y[etą užimtf iš Bulgarijos rožių 
Įpaslaptis. Bet . ne visiems Rėpiąs aliejus, ku?jo vienas 
buvor .lemta iš- tų kelio- kiiOgramas kainoja apie 7000 
nių laimingai grįžti. štai, h|tų. Boro vanduo, kuriuo žmo- 
peręitų metų pabaigoj vi- Lįus plauna skaudamą akį, yra 
sąi netikėtai . Špicbergeno sa- kilęs iš žemės gelmių, Italijoj, 
loj buvo rasti kaulai garsaus Toskanos apylinkėse. Opiumas 
švedų ašigalio tyrinėtojo And- kokainas —du pavojungiausi 
rė, kurs prieš 38 metus buvo žmonijai nuodai, kurie tačiau 
išskridęs batonu į šiaurės aši- yra jr didžiai' naudingi, tik į 
galį ir buvo žuvęs be žinios jos nereikia įprasti. Opiumas 
įraųge su savo dviem draugais. yra gaunamas iš aguonų Tur- 
Tačiau ašigalių tyrinėjimo is- kijoj, Indijoj, Kinijoj; Kokainas 
torija žino ir daugiau tokių ne- gaminamas iš augančių Perų, 
laimingų įvykių. 1576 m. išsi- Lili, Ccilone, Brazilijoj ,koko 
rengė į Į^eljonę p šiaurės ašigalį krumų lapų. '.Rasim vaistinėj 
Frobįšerio ekspedicija, kuri ty-k j. baisių nuodų, išspaustų iš 
rinėja šiaurės Amerikos kran- atogrąžų nuodingų gyvačių dan- 
tus. Ekspedicija žuvo be ži<’ “ ‘ 
iiios ir tik peniai, daugiau kaip 
įo 300 metų, buvo rastos jos 
liekanos. 1845 m.. iškeliavo 
Franklino ekspedicija, kurioj da
lyvavo 134 žmpnės. ‘ Visi jie 
Žuvo. Franklino ekspedicijai 
gelbėti ir ieškoti. buvo 
išleistos milžiniškos pinigų su
mos, bet pavyko rasti' tik. drą
suolių kaulai. Leitenanto Greely 
ekspedicioj, 1881 m. žuvo 18 
žmonių. Pats Greely, . tikrai 
nuostabiu budu iŠšįgėlbė  j o. J į 
iš netyčių’ rado vienas banginių 
pedžiotojų. laivas, pusgyvį, be 
jėgų, besimaitinantį" batų oda. 
Pietų/ašigalis taip pat pareika-

tų. Liepžiedžiai, rsmunės, kmy
nai ir ir daugybė kitų* žolių ir 
žiedelių yra augę Lietuvos lau
kuose... Taįgi, vaistinė yra di
džiausias' geografijos vadovas.

ATĖJO naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde- 

-niokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kąina 10c/

frt . ■—

“KULTŪROS” naujas nu
meris, naujoviškuose rubuo- 
se— tik. dabar gautas iš 
Lietuvos. Kaina 45c. Gau
kite Naujienose.
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keletą dienų, ačių Eudeikip 
ambulanso skyriui ir Dr. Bie- 
žio greitam ir geram patarna
vimui. —J. ž.

Lietuvių

ii»i >i.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Per Devynioliką MeiliM PADAUŽŲ FILOSOFIJA
... _' _, . _, . . ...j _ * . ___ _______ -

DZŪKAS PASAKO 
JA PRAEITĮ

ir buvolno,
pa
tai

norim... klausy- 
dieduk I .

— Na, vaikai, jei norit 
klausyc seno 
klausykit.

— Norim, 
sim, pasakok

— Kad aš esiu buvolnas, tai 
jus, aš mislinu, jau žinot. Bu
vau du rozu Sainuosa, Stude- 
ničnoj, nu, ir ruskio vaiski 
služinau. Ne tai, kad služi- 
nau, bet buvau ir po Se
vastopoliu ant vainos su tur
ku. Buvau, vaikai, pacoj pir
moj Ugnėj. O buvau savo dė
si drūtas ii’ vikrus. Žurėk, 
budo, su nukirstu gaivu at
bėga turkas. Bralia jei ne- 
paskavosi, tuoj nudurs padla.

— O dieduli, tu jau meluoji. 
Nu kaip be galvos žmogus ga-

ėmė iš mani prasbų, pereito
jo insako: “Argi jau tokls 
pas jus badas?” — Tep, sa
kau, jūsų šviesybi, badas, dzi- 
delis badas. Tuomet ciesorie- 
nė sako: “jei jau tep neturit 
kų valgyc, tai valgykit nor 
barankas su pienu”. Tep nie
ko nepešis ir sugrįžau — už
baigė Mikutė .

— Ir vėl tu, seneli, nuims 
neteisybę nupasakojai.

— Dzievaži, vaikai, praudų 
šneku. Kap- mani gyvų ma
tot.

— Tas jūsų “diligatas” vi
sai carienės nematė. ;Caro 
palociai labai gražus, o jis sa
ko, kad toki k^ip klebonija.

i

kai tuoj mąno kelti revoliuciją, 
ar dar lauks kiek laiko. • Bolše
vikų šefai užtikrino padau
žoms, kad revoliucijos greit ne
bus. Padaužos pareiškė abejo
jimo jji .tikrinimui. Ęet įro
dymui to, bolševikai davė ke
letą pavyzdžių: 1) Nutarta 
kuomažiausia kelti demons
tracijų; 2) Reikalauti, kad val
džia duotų bolševikams pensi
jas; 3) Rinkti parašus ir siųs
ti juos Wa^hingtonan ir pra'šy,- 
ti visokių malonių iš kapitalis
tų ir buržujų valdžios; 4) Tap
ti piliečiais ir eiti balsuoti .už 
buržuaziškus kandidatus; 5) 
Pasenusiems bolševikams, ku
riems nepasisekė valdžią nu
versti, maldauti iš/valdžios iki 
gyvos galvos pensijos.

Šitie bolševikų veikimo pa
vyzdžiai, duoti , Padaužoms, 
kalba patys , už save.

—Padaužų pasiuntinis.

Per kietas Amerikos • 
laikraštis meškaii

' ' 4

Tarp Ghicagos

' r

Nedėlioj Auditorijos 
vakaras

Mirė Jurgis Stalgai 
tis

Vaidina operetę “Pauliną”

Šį sekmadienį, vasario ^8 d. 
vakare Lietuvių Auditorija tu
ri savo metinj vakarą, kuriam 
programą atlikti yra pakvies
ta Chicagos - Lietuvių Choras 
Pirmyn ir Lietuvių Simfonijos 
Orkestrą. Choras ir 'Orkestrą 
sykiu pastatys Bridgeporte dar 
negirdėtą labai įdomią operetę 
“Paulina”.

Auditorijos draugai ir lietu
vių- meno mylėtojai, kviečiami 
apsilankyti.

— Bėga, vaikai, bėga- iš 
karščio.

— Bet kaip jis atbėgęs gali 
Jie galvos ir be akių 
nudurti.

žmogų

To tai— Paraliai jį žino! 
aš jau nežinau. Alia 
kit, vaikai. Aš savo gyveni
mų ne nuo to galo pradėjau 
pasakoc. Aš buvau dar cik 
piemeniu, kap musų šlaunų 
šalaly aplankė badas. Duo- 
nelį valgėm iš pelų, o tų nete-

Buvo, dzieve baisus ne-
Mano tėvulis, 

dangaus karalystį, 
pelais pavėtė cik

cu. 
uradziojus. 
duok jam 
rugelių su 
puskarcį.

— Et jau, seneli, ir vėl me
luoji. Kaip gi pelai grūduose 
būt likę, jei jis juos vėtė.

— Tokia Dzievo valia buvo. 
Čysto javo niekas nevalgė. 
Duonelė buvo bteiprašant, 
kaip “karvės banda”.

Vienų rozų aš išginiau ry
tagonėm jaučius. Insidėjau 
kišaniun tos duonelės plutelį 
ir išginiau. Jauteliai vaikš
čioja po žolį, tai buvo Varyk
lų Raistelyje o aš atsiguliau ir 
biskitlį prisnūdau. , Pribu- 
dau, ryjgi ponas dzie, mano 
duonelės kišaniui nėr. Matai 
imta ir išpulta. Aš ieškoę, 
apie savi grabocis, dar tamsu 
buvo, nu ir radau plutelp Alia 
tokia 
rasos 
gyc. 
negu 
ir kitam rozu.

Saulukė jau užtekėjo, gysiu 
jautelius namo, bet, mislinu, 
nu dar užkilsiu. Nugi žurau, 
mano šventa duonelė kaži kur 
guli, o mano valgyta “karvės 
banda”.

Rozų susirinko sodžiaus vy
rai pas sallyšių ir pastanavino 
siųsc pas ciesorienę diligacijų. 
Tais česais labai fnilaširdinga 
ciesorienė karaliavo.

Parašė vyrai prasbų, visi 
pasirašė ir Mikutį, kap buvu
sia vaiski, išsiuntė pas cieso
rienę. Ilgai nebagas keliavo 
in Peterburgu ir grįžo cik už 
mėnesio ..Jam sugrįžus, vėl vi
sas sodžius susirinko išklau
syt kų gerų nuo ciesorienės 
parnešė. O Mikutė ir pasako
ja: “Kų mes mužikai gau
sim pas ciesorienę —• sako jis. 
Ciek procios turėjau, kol pa- 
locius radau!... O palocai — 
sako Mikutė — toki gražus 
kap Švcntažaro probaščiaus 
pakojai. Radau, sako, cieso
rienę pietujanc. O gi ir val
go gardžiai!... Lašinius valgo 
be duonos ir tai dar riebalais 
užsigeria. Paskui atnešė ar
batos, tai ar duosit vietų, 
pusę skleinyčios cukraus pi-

tai ir aš meluoju. Nu bet pa- 
klausykti, jei norit, kų aš at
simenu iš baudžiavos čėsų. 
Dar prieš vaiskų aš služinau 
pas Gauranskų už purmonų. 
Ant stonios stogo buvo dzi- 
delis busilo lizdas^ O savo 
čėsi buvau drūtas ir vikrus 
vyras. Rozų ponaicis sako 
man: “jei tu šitam busilo liz- 
di pastovėsi ant galvos, tai 
gausi tris rublius.” Nu ir kų 
jus misįlirtat? ‘ Aš išgrainau, 
ba ant galvos lizdi pastovėjau.

Teko buc, vaikai, ir kitam 
pucun. Musų ponaicis apsi-, 
žanijo su labai gražu morgu. 
Pirmų nakcį ponai apgulė, o 
mani pastatė prie durų kara- 
ulycie juos. Stoviu, bracia, 
vienų adzynų, stoviu kitų, cik 
klausau acidarė ponaicis du
ris, sugurmečio jis metė man 
paklodį ir sako: “pšines dni- 
gą”. Matai, panaitei neščės- 
sis pastropino.

Nu bet nūnai jau užteks, po- 
ryc. Likit sveiki.

/ Giraitės žentas.. . • • • » .. J. ♦ .

Bolševikų profesorius Samoi- 
lovitch, skaitydamas Rygoje 
lekciją apie baltas meškas, pa
rode nufotografuotus baltosios 
meškos vidurius. Meškos vi
duriuose buvo matyti Ameri
kos laikraštis.x

Bolševikų profesorius sako;
—Matote draugai, net balto1 

ji meška neįstengė amerikoniš
ką laikraštį1, suvirškinti!

Vienas . iš / publikos, matyt, 
fašistas, atsiliepė—

Profesoriau: Kas atsitiktų su 
meška, jeigu ji bandytų ėsti 
sovietų laikraštį?

—Labai galima, 
springtų, atsiliepė 
kitas pilietis.

Publika’. pasileidb
lekcijai laikinai buvo nutrauk
ta.—P. P.

Steponavičių kon
certas

Vasario 25 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj p. K. Stepo
navičius ir jo žmona Anelė Sa- 
laveičiki utė-Steponavičiene ren
gia pirmą savo koncertą sykiu. 
Kadangi abudu tie, menininkai 
yra labai daug dirbę musų kul
tūrai ir plačios visuomenės la
bai pamylėti, reikia manyti, 
kad jųdviejų koncertas bus 
kupinas Steponavičių 'draugų 
ir muzikos mėgėjų.

Man atsilankius pas Povylą 
Ambrose į Palace garadžių, 724 
W. 19 St., papasakojo,"kad jo 
uošvis, Jurgis Stalgaitis, mi
ręs. Jis sulaukė vos 53 metus 
amžiaus, mirė ant savo ūkės 
Lutherf Mieli., apie 320 mailių 
nuo Chicago^'

Jis ten turėjo gražų ūkį 120 
akerių žemės. Jurgis Stalgaitis 
praeity buvo sunkiai sužeistas 
ir jau negalėjo jokio darbo 
dirbti. Ir galų gale prisiėjo 
persiskirti su pasauliu. Paliko 
savo moterį Oną, dvi dukteris, 
kurios jau yra vedusios, ir vie
ną sūnų. Taipgi turi pusbrolį 
kunigą C. Vasį, kurs gyvena 
Worcester, Mass., ir ten kie- 
bonauje.

Jurgio Stalgaičio laidotuvė
mis rūpinasi . jo duktė Kuni
gunda Ambrose. J. Stalgaitis 
yra parvežtas iš Luther, Mich., 
ir pašarvotas pas žentą, Povi
lą Ambrose, 724 W. 19 St. .

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
į Tautiškas kapines.

Pustapėdis.
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CENTRAL 1\|ANUFACTURING, DISTRICT BANKAS 
nuolatos gugo ir vystėsi. Turėdamas $12,000,000.00 turto 
apsaugojimui jūsų pinigų — viršininkus ir direktorius, 
kurie yra gabus ir veiklus, šis bankas laimėjo žmonių 
pasitikėjimą.

Čia yra žmonės, kurie kalba jūsų kalba ir kviečiia 
jus ateiti pafe juos su visomis su jūsų finansinėmis pro
blemomis.

i. • . 4 , .

Jeigu jus manote keliauti į savo gimtinę šalį, mes 
galime gauti dėl jus laivakortę už teisingą kainą. Jeigu 
jus norite pasiųsti pinigus, šis bankas turi kelis budus 
persiuntimu), bile kuris jų sutaupins jums daug laiko 
ir išlaidų. Mr. Bay, manažeris musų užsienio depart- 
mento, mielai be jokių jums kaštų išaiškins daugelį 
musų teikiamų patarnavimų. t

Stiprus, Saugus Bankas per Devynioliką Metų.
I

įCENTRAt^&^BANK
A TRUST COMPANY 

1110 West35ih Street 
AStateBank • * • • AGearingHrateBttk

kad ji už- 
iš publikos

juodais ir

Virė boba kukulius

Nebijokit, revoliucijos 
nebus!

Kurie iki šiol bijojo, kad 
Amerikoj bolševikai sukels re
voliuciją, dabar gali naktį ra
miai miegoti. Padaužų pasiun
tiniams teko kalbėti. su bolše- v ♦ t
vikų šefais apie tai, ar bolševi-

nu ir radau plutel). Alia 
minkšta, mislinu, ot an 
acilaido. Ir davai val- 
Gardzi! Dar gardesnė, 
pirma buvo. Paslikai!

Iš ^ustapėdžio parašymo — 
“Virė boba kdku.liiis’k išėjo ne 
kukuliai, bet košė. Ir dabar 
kai kam tenka ta košė kabin
ti.—P.

Phone Virginia 2Q54
JOSEPH / VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockivell St., ' ' 
CHICAGO, ILL..

Atidai Lietuviams
Kurių pirmi morgičiai baigėsi arba netru

kus baigsis ir tiems, kurie reikalauja 
mažos paskolos be komiso.

J. NAMON FINANCE CO., Not Ine., 
dabar, skolina pinigus, ant pirmų moi’gičių už O nuoš. 
palūkanų ir 2 nuoš. komiso. Taipgi nereikia mokėti už 
padarymą paskolos raštų ir apžiūrėjimą namo. ■■ \

Tamstoms svarbu yra žinoti kodėl mes tokį mažą 
komisą rokuojame. O tai dėlto, kad musų teisingais 
patarimais ir patarnavimu mes įgijome žmonių pasiti
kėjimą. Todėl dabar mes turime daug kostumerių lau
kiančių pirkti iš mus pirmus morgičius. Tad kuo dau
giau mes išduodame paskolų, tuo daugiau parduodame 
morgičių. Tokiu tai budu mums apsimoka mažinti ^ko
misą, o tas visiems išeina ant naudos.

Tamstai nėra reikalo ieškoti morgiciaus po visą 
miestą. Nežiūrint kdip didelė butų paskola, ptfs mus 
visuomet yra pinigų kada tik būna reikąlinga. ; ,

Patartina lietuviams, kurių morgičiai baigiasi arba 
baigsis už 4 ar 5 mėnesių, kreiptis pas mus dabar ir 
užsisakyti, kad vėliau nereikėtų rūpintis, 
jums prižada paskolą, ,o paskui atsako, 
dėjimas gi yra raštiškas. Nuošimtis už paskolą pra
sideda rokuotis lik nuo to laiko, kada bus jums išmo-j 
keti pinigai. >

Iš tų, kurie reikalaujat greit mažos paskolos, nuo 
$50 iki $300, mes neimam jokio komiso, vien tiktai le- 
gališką mėnesinį nuošimtį ant neišmokėtos sumos. Jus 
galite gauti pinigų taksų užmokėjimui, assesmentams, 
nuošimčių mokėjimui, dalies mprgičiairs • atmokėjiniui, 
pataisymui namo arba kitokiems reikalams. MuSų 
mandagus patarnavimas jums patiks./ Paskolds' iki 

L $300 yra po valstijos priežiūra. , u 4

Niekuriey 
Mijsų prizą-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
r

GEROS RADIOSSPORTAS

ir Naujos Mažos Kainos
•   ■ • > 'Mf ■■* »•** -*1 ■ - ', v,. '■» 'i:, __________________________ , • ■ 

Harry

Neužmirštamos Laidotuvės

r .

LIETUVIŲ RISTIKAI 
‘ IŠGĄSDINO LENKUS

rį

A. ? ■

-t— 
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Treniruosis' daug porų 
o viena pora eis, taip 
iš širdies persiimti. Va- 
risis ikk galutinos per- k'i
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Stiklas sužeidė Vai- 
\ tekaus sūnų

Harry Waitęk, 4642 S. Ca- 
ifornia Avė., J19 metų vaiki

nas, eidamas tVells gatve, ne
toli Franklin, / tapo sužeistas 
<ada nuo 7 augšto nukrito 
ango stiklas ir supjaustė jo 

kairią koją. (Jis buvo skubiai 
nuvežtas į Kryžiaus ligo
ninę ir, kad išgelbėjus iš mir- 
;ies, Dr. Biežis turėjo padary- 
;i kraujo perleidimą (blood 
;ransfusion). / Dabar
Waitek mano’ važiuoti namo į

Lietuviu ristiku “armija” 
nuvažiavo pas lenkus ristikus, 
;kad su jais persitikrinus. Bet 
lenkai pabūgo ir rištines atidė
jo ant toliau. į z

Dabar lenkai organizuojasi 
užpulti lietuvių ristikus. Bet 
liėtuviai irgi nesnaudžia ir su 
atsidėjimu treniruojasi. Rytoj 
2 vai. po pietų Universal Atle
tikos Kįiube vėl įvyks trenira
vimosi, 
ristikų, 
sakant, 
dinasi, 
galės.

/ Kuomet Patarnauja 
GRABORIUS EUDEIKIS

i'', 7 W

Paskutinis ' patarnavimas ir atsisveikinimas su savo myli
ma ypata /yra skaudus. Jūsų širdies skausmai bus paleng
vinti, jei .turėsit paėmę graborių Eudeikį.

J I / -X t ’ * t / X

Musą graboriškas patyrimas per daugelį metų išmokino 
mus kuogeriausiai ąpsieiti su giminėmis mirusio asmens. 
Jis gaunA pas mus ne tik patarnavimą, bet ir nuraminimą. 
Įspūdingas /laidojimas visuomet pasiliks jūsų atmintyje. 
Mes* suteikiame'ambulalice nuvežimui ligoninėn ir • auto
mobilių ^patarnavimą, kad ir didžiausioms laidotuvėms.
Mes patys: išdirbame grabus ir turime jų'didžiausį pasi
rinkimą,. Gyaborius Eudeikis yra neprigulmingas graborius.

Musų\/ graboriškas patarnavimas yra nebrangus.

J. F. Eudeikis Komp.
7 PAGRABŲ VEDĖJAI

I

Ar paratavos kiek nors?

liau Mikutė . Papietujus prii

“Nu, o kų gi a n mus pras
ijos pasakė? — užklrtusė vy
rai.
Gal indą ve kokių šiuncinį?”

J. Namon Finance Co
/ Not Ine.,

6755 So. Westėrn Avė., Chicago

i Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

444.7 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayotte 0727

SKYRIUS
1410 So. 49tli Ct., Cicero 

Tėl. Cicero 3794
SKYRIUS

Auburn A vende Tel. Boulevard 3201

Budriko krautuvėje jus rasite didelį pasirinkimą šalę’ 
prie šalies visų gerųjų išdirbysčių radio, kaip tai Brun- 
>wick, Atwater Kent, Victor, Sparton, General Motors, 
Philco, Zenith, Strųmberg Carlson, R. C. A. Radiolas ir 
kitų už sumažintas kainas ir ant lengvų dalinių išmokė
jimų.

Philco, Baby Grand radio .

Philco, model 20, radio

Philco, elektrikinis radio ir
Victrola.... ............ ..............
Maj'fcstic, 8 tūbų už ............ r.

Sparton, 8 tūbų už

Bosch, 8 tūbų už ...

$49.50 
$65.00 
$99.50 
$59.00

|$69.00 
$69.00 

$129.00Victor, 10 tūbų radio ir
Victrola už...............
Naujas screeri grid radio ir CQO fifl 
Victrola krūvoje už *w«UU
v

Žemos kainos ant Pianų
A t . * . • . • *

f Lietuvių valanda iš Radio Stoties WCFI>, 970 kilocycles, 
nuo 1 iki 2 valandos po pietų, kas Nedėldienį yra duo- 
dama lėšomis Joseph F. Budrjko., Lietuvių Dainos ir 
Muzika yra leidžiama į visą pasaulį aht trumpųjų ban
gų kas mėnesį iš Radio Stoties W9XAA (Navy Pier). 
VasArio 8-tą dieną bus Lietuvių Pasaulinis Programas 

nuo 2 iki* 3 valandos ryto.
Kitas padio programas, Vasario 14-tą dieną. Subaloje, 
iš Ashland Boulevard Auditorijos, nuo 8-tos valandos 

vakarę per WCFL Stotį, 970 kilocycles.

Jos.F.Budrik,lnc
i .4 4 . ) . # ’ .

3417-21 South Ha
Tel. Boulevard



4

j.' Šeštadienis, vasario 7, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tesnių ir smulkesnių žinių apie įleidę apie porą valandų laiko, 
musų bylas Gcnevoje. Tačiaus Isvetimų tautų grupių pirmse- gių 
man pranešama, kad abelnaiidis Congressman Ad'olph J. 
paėmus, šį sykį/pasisekė ne- Sab'ath, 5-to Kongrosionalo Dis-

Kaslink pa&j&inimo ir val- 
ų gardumo irgi abejones ne- 
tli buli, nes banketo gaspa- 
nių. štabui Vadovaus ir pači

Chicagiečių telegra
mos Tautų Sąjungoj 

gautos
1931 m. sausio mėn. 27 d.

Zau-
Bei-

Dr. A. L. Graičinui, 
Lietuvių Daktarų Draugijos 

Sekretoriui,
3310 So. Ilalsted Street, 
Chicago, 111.

Malonumai Tamsta:
Esu gavęs iš Dr. Dovo 

niaus, Lietuvos Užsienių
kalų Ministerio ir Lietuvos De
legacijos į Tautų Sąjungos Ta
rybos posėdį pirmininko tele
gramą, kurioje jis prašo mine 
nuoširdžiai padėkoti už pri- 
siuntimą Genevon rezoliucijos 
sąryšy su svarstytais ten Lie
tuvos klausimais. Aš busiu la
bai Tamstai dėkingas, jeigu 
Tamsta malonėsi šitą padėką 
perduoti rezoliucijos siuntė
jams.

Pasiuntinybė dar neturi pla-

Dresiu Dezaininimas 
a IR MADŲ DAILĖ 

(’ŽMSmtmal, kurie moka didelę 
alga. Išmokit detaininimo dai- 
fę. nubrėžyti gražius rubus.

Km Musų geras mokinimas pri- 
rengs tai vietai i trumpa laika 

'7, B® Rašykite ar ateikite dėl ne
mokamos madų knygutes.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka. Princip.
190 N. STATE ST., kamp. 

LAKE ST. 10 augštas

Pusę ir Daugiau

SUCEDYSIT
Pirkdami Sau

SeklyčiaiSetą
Tiesiog nuo Išdirbėjų ir Di
džiausių Lietuvių Krautuvi

ninku Chicagoje
THE PEOPLES 

FURNITURE CO.

Puikus Spalvuoto Jacąuard 
3-jų šmotų Seklyčiom Setai 
verti virš $100, dabaj* tik

'40.50
2-jų arba 3-jų šmotų Sekly
čiom Setai dengti su geros 
rūšies Mohair arba Tapęst- 
ry, verti iki $150.00, dabar 
pirksite tik už išdirbystes 
kainą.

78.00
$200.00 vertės Setai pasirin
kimas v i s o k i i) geriausių 
skirtingų apdengimų Peop- 
les Krautuvėse galite įsigyti 
už išdirbystes Icainą tik už

'98.50
Taipgi Specialiai Užsaky? 
mai Išpildomi pagal pirkėjo 

norą.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

SUTEIKIAMI VISIEMS

P eoples
FURNITURE CO.

2536-40 W. 63rd St.
Hemlock 8400

4177-83 Archer Avė.
Lafayetie 3171

gali buli, ne 
t_____ _ „T ____ _____ _ w ___ ____________ etinių/štabui
blogai ir Lietuvos Delegacija Įtrikto. Jisai suteikė labai daug dirbs kliubo pirmininko žmona; u

p.- M. IVerioniehė; ji gerai gyv
tame darbe-prityrusi. Mes - dai .buvo kilęs 

[šiemet negalime užmiršti pra- 
koti už brangintiną prisidėji-!mės butų užtikrintos. Nors jau įeitų-metų to paties kliubo La'n- 

... ............................... .. keto, kur turėjom 'Progą pui
kiai pasilinksminti ir pasival-' 
gyti gardžių valgių, taip pat 
gamintų per p. ^4. Tverionie- 
nę; o kartas nuo karto pasi-

yra patenkinta pasisekimu. Ta-1 rimtų nurodymų, dėl Lietuvių 
Vai turėdamas'omenyje Jr aš:Demokratų, ir nurodė kaip rei- 
noriu pasveikinti- Jus ir >padė-ikia susiorganizuoti, kad pasėk
int’ ..ž '-t: t it" ^tikrintjr...
mą prie pasekmingo , bylų iš- lietuvių Demokratų kliubai yra 
sprendimo. Vieninga^ lietuvių kiekvienoje kolionijoje, 
balsas turi reikšmės* tarptauti- darbas 
r.iuose klausimuose ir užsieni- įtarp s 
nes politikos reikaluose ' ...........
lietuviai privalo biti vienu 
moningu frontu. , 

Prie tos
imti mano 
tikrinimą. *

patyrimą, tai fš prfvališkc^ stu- 
bps su tjismcntu jiaręf geresnį 
bizni, nejū bilc vieša įtaiga.

Kaikurie pesimistai sakę’, kad 
tame l'diutąs kalta 
gyventojų negu apkaltinti’. Dar 
buvo kilęs klausimas apie*am
žinos atminties Uscllp kliubą.

visų

d, (Valentine Dieną) pai 
jimui 13 metų . Lietuvos 
PMiįjJauspmybės atgavimo, 
gia gražų lietuvių radio 
gramą tiesiog iš Ashland 
Icvard Auditorijos 8 vai. 1

paminė-
Ne-

SERGANTYS

progos prašau 
tikros pagarbos

NEO-ARSPHENAMINE
ši didžioji Europos gyduolė sujung
ta su Dr. ROSS spe
cialiais kraujo gydy
mais išgydo sifilį. Jei
gu jus turite kraujo li
gą, nenusiminkite — 
JUS GALITE BŪTI 
IŠGYDYTI.

radio pro- į 
Ashland Bou- 

os 8 vai. vaka
ro per radio stotį WCFL, 970 
kiloc. Pasiklausysime. f 

—Dainininkas.

žinos atm 
m-a’t ten 
spietė iy' 
Tą reikalą 
valdybai, 
formuotų 
veiktus ir

/, SUol- 
niekut 

pavesta 
pdih- 

e .jų nu
artus.

kolbia Visokių 
, apkalbėjusbet kad.

eitų sklandžiau, reikia 
savęs tvirtai susijungti, 

visi įTodel ir buvo sutarta visų kc- 
są-ilionijų atstovų,, vieningai ir so- 

llidariai veikti Demokrptu Par
tijos dirvoje.

Ant minėto su' 
silanke daug žyr.m 
vokatų, kaip tai: 
W. Grigai, Chas. 
liūs P. Waitches 
lionis. Ir keletas 
nierių 
Adv.
V. M

,<PL«jr

pn-

B. K, Balutis, 
Lietuvos • Ministeris.

Tautų Sąjungos at
sakymas Chicagie- 

čiams
(Vertimas) <

Lyga *.
P-n u i Joseph J. Elias,

Prezidentui 
Lithuanian American 
Chamber of Commerce, 

Chicago, Uis. U. S. A.
Registracijos
Nr. 1A/781-173. -

Tautų Lygos, Sekretariato 
Registracijos biuras turi gar
bės pakvituoti priėmimą p. Jo
seph Elias komunikacijos 
1031 m. sausio 19 d. 
Ženeva, 1931 m. Sausio 21 

'(Antspaudai League
Nations

Registry
Societe dės Nations

Tautų

d. 
of

Politikos lauko
Chicagos Lietusiai 

tai Veikia
Demokra-

Demokra- 
Cook Pa-

'linksminti yra būtinai žmogui 
reikalinga, na's tas energiją ii 

I pergalę teikia.
— Anton . J ūsas.

veikiamus ’i The JEngiish Column

y lietuvių ad-, 
advokatas J.

ir K. Jurgc- 
žymių biz-

Chas. V. Chesnul, pirm. 
, Stulpinas, raštininkas,

3255 So. Ualštcd S t., 
Tel. Victory 6122.

Brighton Park
Vietos piliečių įkliubas laikys 

savo metinį barikietą Lietu
vių Auditorijoj, Bridgeporte

Cicero
Lietuvių Imprcvement Kliubai

Subalos vakar j tf. Lukštienės 
svetainėj Kareivių vakarėlis jų 
pačių naudai, tai yra unifor
mos reikalams. Kas jiems ir 
jų ^naujajai uniformai pritaria, 
paremkite tą Vakarėlį, nes tai 
bus pirmas jų toks vakarėlis, 

is; kaip kiti s'a'ko, uniformų lopymo 
vakaras ar tam panašiai.

WHAT'S D01NG TODAY?

Affair—AVinter Whirl
• Givcn by—Kultūros Ratelis 

Dale — Today, Saturday,

KVIEČIAMI PASI- 
su 
BI- 
AR

Chicagos Lietuvių 
tų Central Komiteto 
vielo, turėjo savo specialį su
sirinkimą City Hali Sųuare 
Bldg., Chicago, III. Feb. 
vai. po pietų dėl aptarimo 
bių politikos reikalų.

Susirinkimas' buvo
skaitlingas, ir buvo atstovau
jamos visos lietuvių kolonijos 
Chicagoje. Nutarta 
Chicagos majorų, 
Cermak, kaipo jau 
Demokratų Partijos
dėl tos garbingos valdvictės.

Ant minėto susirinkimo pra-

4, 1 
svar

labai

remti ant 
Anton J.
yra nuo 

pastatytas

American Lithuanian Citi
zen Club metinis puikus ban
ketas su gera muzika, šokiais 
ir specialiai parengta gardžia 
vakariene, atsibus subatoj, va
sario 7 d., pradžia 6tą vai. va
kare, Lietuvių Auditorijos 
jose mažose svetainėse, 
So. Halstcd St.

Kliubas. kviečia visus 
narius, jų šeimynas, dr. 
ir. 1 . . " .
ti. Kurie iš svečių 'atsilankys 
į banketą ir norės prisirašyti 
prie kliubo, bus priimti vel
tui (už dyką). Nuo 16 iki 40 
metų amžiaus be skirtumo vy
rai, moterys — merginos. Tai 
•vienatine tokia' proga kliubo 
istorijoj dėl tų, kurie nori tap
ti nariais.

Reikia pasakyti, kad toks 
prakilnus kliubo sumanymas 
yra pritaikintas šios be
darbės laikų ir manoma ra’st 
chicagiečių tarpe patarimo, ge
resnio bargeno ir norėti nega
lima, kad už mažą įžangos mo
kestį $1.00 pasišokti,' išsigerti, 
gardžių valgių lig soties pri
sivalgyti ir pastoti kliubo na
riu, dagi be įstojimo mokes- 
ties.

abie- 
3133

savo 
augus 

kliubo pritarėjus\ atsilanky-

Dedant centą prie cento
GALIMA SUDĖTI DIDŽIAUSI TURTĄ

•z- t

Geriausiai aprūpinsi save ir vaikus 
pasidėdamas pinigus

I

Metropolitan
State Bank

« c

2201 West 22nd St., kampas Leavitt St.

Laikė mėnesinį susirinkimą 
vasario 4 d. p. Lukštienės sve
tainėje. Narių dalyvavo viduti
niai. Verta pažymė* keletas ra
portų, pirmas'iš Cicero Kliubų 
ląrybos, platus ir žingeidus, nes 

Ikitos tautos tai ne lietuviai ir, 
'pasirodo, .butų tikrai reikėję 
mokėti speciales taksas jei ne 
tie kliubai ir jų veikimąs.

Del vandens reikalo nuo se
no eina tąsytinės su valdinin
kais; tai svambus reikalas, nes 
tai yra susidūrimas su milijo
nine korporacija. Bet laikas pa
rodys viską, tik daugiau reikia 
kantrybės, o pergalė tikrai 
žmonių pusėj.

Buvo kilęs klausimas 
miestelio švarumą, nes tas
sų kampelis šiuo laiku tikrai ne 
kaip švariai atrodo. Baigia už
gulti “šventojo tėvo vaikai” ir 
bile krautuvė, tai vis žiūrėk — 
“aiskriminė”, o ką šiandien tos 
aiskriminės reiškia? Rodos nie
ko tokio, nes vįsi nori gyven
ti, o dabar sunkus laikai, tai 
kiekvienas 'turį verstis kaip kas 
išmano, žinoma, niekas tam ir 
nesipriešintų, jei nebūtų per
žengiamos ribos, o tas kaip tik 
yra, kad peržengiamos. Stropiai 
dirba “prohibicija”, o kas neži
no, kad prphibicijos laikais vis-.

Women*s
Michigan

Lietuvių Valanda
Sekamdįenį, vasari# 8 dieną 

Budrike radio programe iš ga
lingos stoties WCFL nuo 1 iki 
2 vai. po pietų girdėsime pir- 
maieilius artistus-dainininkus, 
būtent: S. Rimkų, baritoną; 
Violetą Jaseliniutę, . soprano; 
A. Kaminską^ tenorą ir kitus. 
Taipgi muzikas J. Sauris gra- 
jys vargonais keletą, numerių. 
Prie to bus orkestros išpildyta 
keletą gražių dalykėlių; Nepra
leiskite Budrikė kofporacijos 
gerų programų..

/

Lietuva girdės Chicago
Taipgi turime pastebėti, kad 

J. Budriko korporacija jau tre
čią sykį subatos naktį nuo 2 
iki 3 vai. (Nedėlios ryte) leis 
speciali lietuvių programą į 
visą pasaulį ant trumpųjų ban- 
bų iš . stoties iW9XAA (Navy 
Pier). Trumpųjų bangų Jūsų 
radios negali -pagauti, tad ir 
šios gražaus programo, gaila, 
chicagie.čiai negirdės.

Nepriklausomybės dienos* 
>' fonograma •<

kas yrą galirųaš. I£ai kas turi Beje, dar viena naujiena:

Time—8 o’elock.
Whcre—Chicago

Club, Eleventh and 
Avon nes.

Invilation — One dollar.
May be purchased at the door.

P. S. — Come one, comc 
all! Havc a'good time! —A. K.

TARTI DYKAI 
DR. ROSS APIE 
LE KOKIĄ LIGĄ 
SILPNUMĄ ■
Laike savo trisdešimt metų 
kos jis išgydė tuksiančius, kurie tu- 
lėjo kraujo ligas, gonorėją,, pūslės, 
urinares. chroniškas ir užkrečiamas 
ligas. Jo specialis In-Mo-Ray ir re- 
konštruktyvis gydymas atsteigia vy
riškumą ir lytinį* stiprumą silpniems 
vyrams. Kainos yra žemos ir kiek
vienam prieinamos. Del gydymo, ku
ris duoda geriausias pasekmes, pasi
tarkite su

Dr B

bus

apie
mu-

Lietuvių 
RADIO PROGRAMAS

1931- NEKĖLIOJ, VASARIO 8 d., 
Pradžia 2:30 vai. iki 3 po piet

iš WHFC stoties
1420 kiloc. ,

DUODAMAS

UPSKY’S MUSIC&RADID STORE
LIETUVIŲ SANKROVA

4916 Westr14th Street,
Tel. CICERO .1329 ■ CICERO, ILL.

STAR DUSI i ’ Copyright Midwest Feature Service 
* I

BARBARA
Į

(įORN 
(N 

brooklyn

EARLY 
EOOCA1ION 

, IN LOCAL 
sęhooLS

> r\
L'A'TER 5IHGING
ANO DANGINA 
(U JEKAS 

GUlHAN TROUPE

ELEKTRIKINIAI 
RADIOS

Gražiuose riešuto medžio ka
binetuose, pilnai su tūbomis, 
— nieko daugiau nebereikia 
pirkti. Tiktai

$49.50
8 tūbų Radio

LEADIt^G ROLE 
OPPOSITE HAL 
9K6UY-IN- 
BURLESąuE'

VJENT TO. 
HOLLYWOOD

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

Baigęs Naprapątijos Kolegiją luino
joje. 9 metai kaip užsiima žmonių 

įfydymu Chicagoje.

M. ROSS
SPECIALISTAS.

35 So. Dearborn St.
Kampas Monroe St.—Įsteigta 30 m.

OFISO VALANDOS: • Kasdie nuo 
10 a.„ m. iki 5 p. m. Nedėliomis 10 
a. m. iki 1 p. ųi. Panedėliais. Sere- 
domis ir Subatomis valandos prail
gintos nuo 10 a. m.- iki 8 p. m.

KONCERTAS IR
SEKMADIENY.

VASARIO 8 d., 1931
STRUMILO SVETAINĖJE,

107 gatvė, kamp. Indiana Avė., 
ROSęLAND

Rengia Vaikų A. S. Puikino 
Mokykla, Pullmane.

Daktaras Specializuojasi ant Nervų 
Ligų.

Ofisas 2346 W. 69th Str. 
arti So. Western Avė., Chicago, III.

Išgydo be operacijos penesaidę, pa
sitarimai veltui ir mandagus.

Yra išgydęs daug žmonių Lietuvo
je ir Amerikoje nuo Influenzos, 
Reumatizmo, mirštamos ligos, šir
dies ir pilvo ligų, galvos, nugaros, 
strėnų gėlimo.

Tel. HEMLOCK 1881.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elėktrikiniai Treat- 

mentai
Švediškas Mankštinimas it Elektte

kinis Masažas.

' Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo -visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina

Nuo 8 vai. ryto iki 12 
Nedėliomis nuo 8 iki 

po pietų.
Phone Boulevatd 4552

St.

vai. nakties.
2 ros vai.

Mme. MAKSAKOVA
Programą išpildys geriausi pasauli
niai rusų artistai: Madame MAK
SAKOVA,- operos artistė: DOBRO- 
CHODOFF, pasaulinis virtuozas ba- 
laikininkas; GRYBO VA, rusų kla
siškų šokių šokėja su savo kbmpa- 
nija; žinomas/ artistas SUSLOFF ir 
jo moteris su javo kompanija; DAR- 
KOVIČ, rusiškų klasiškų šokių šo
kėjas; Jfokiai su dainomis iš ukrai
niečių gyvenimo; ANTIFEJEvO 
kompanija su savo mokiniais išpildys 
vaizdą iš rųsų gyvenimo Anferikoje; 
pianu akompanuos GRIGORIEVA: 
PUŠKINO MOKYKLOS 
ORKESTRAS,

Po koncerto šokiai iki 
prie gero rusų orkestro.

Dūlys atsidarys 5:30 v. 
certas prasidės lygiai

Įžanga: iškalno perkant 50c, prie 
durų 65c.

Kviečia RENGĖJAI.

STYGŲ 

vėlumos.

v. Kon- 
6:30 v. v.

Garsinkitės “N-nose”

Didelis Maskaradinis Balius
Rengia 

TAUTIŠKA DRAUGIJA LIETUVOS DUKTERŲ

- Subatoj, Vasario-Feb. 7,1931
Tautiškos Parapijos Svet.,

I 3501 So. Union Avė.
Pradžia 7:30 valandą vakare

Dovanos bus duodamos grupėms ir pavieniams, kurie bus apsirengę 
įvairiais drabužiais. Malonėkite atsilankyti skaitlingai, nes bus labai gera 
muzika. Įžanga prieinama kiekvienam tik 35c.

Kviečia visus DRAUGIJA.

BY WESTPHAL\

FtRiT F-ICTURE. 
'THE t-OCKED 

DOOR •

THEN C AME 
LEAD IN - 

’ MEKICALI 
ROSE. «

STAR INNOW 
’LADIES OF 
LEISORE'- FOR 
COLUEA8IA- MARR1EO



V,T. ..
šeštadienis/, vasario 7, ;1931 * !•

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

'i .. * "■ * ‘ ’,;r ’vininkas Universal Shoe Shop, 
3212 So. Halsted St. Pataisė' 7 
poras moterų ir vyrų čevery- 
kų, kaip naujus, ir atidavė 

dėl bedarbių.

Fondas mažinasi, 
bedarbių šeimynos 
Vakar garnys paliko 
sūnų Jucių šeimynai 
su 3626 Normai Avė.

o . musų 
didinasi:
8 svarų 

po adre-

ryte

Vasario 6, 1931
Išduota maisto dėl

PošSlauterio, \Vm. Stankus, 
ka, V. Petrauskas, Maukus, S. 
Monkienė, Jogminas, Zinkevi
čius, Jucius, Milius, Dapkus, 
A. Ralis, A. Norkus, E. Prab
ilai tė, Kukura'itienė, šiBnskie- 
nė, Bagočienė, Mačiulis, Zaba- 
rauskienė, Grigaliūnienė, Kato
nas, Milkentienė, Strogis, Ku
bilius, Lileikienė, Daukša, G. 
Mačulskis, J. Skutas, P. Cįier- 
nauskašį J. Mikalainis, W. Juk- 
niį’ A. Ramanauskas, J. Juš
ka, Juozas Ambrozas, Ant. 
Lauba, S. Mockus, K. Kaula- 
kys, A. Petraitis, Mikalauskas, 
A. Andriulis, T. Petkus, J. Rui- 
ba, K. Sutkauskas, Z. Daujo
tas, Mitchell, Adam Krenčius, 
Peter Jurginas, Pųišienė (mais
tas nunešta). *

BOLESLAVAS TRIMBELIS

Išduota rūbų dėl:

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 6 dieną, 3:00 valandą ry
to, 1931 m., sulaukęs 54 metų 
amžiaus, gimęs Kauno gub., Jo- 
nebškių kaimo Jūžintų parapijoj. 
Amerikoj išgyveno 22 metu, 
liko'dideliame nubudime du 
liu — Izidorių ir Ciprijoną 
tuvoj, o Amerikoj draugus, 
nas pašarvotas, randasi 3809 
St., Indiana Harbor, Ind.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
vasario .9 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- 

. gos pamaldos už velionio Sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Juozą- ' 
po kapines.

\ Visi a. a. Boleslavo Trimbclio. " 
draugai ir pažįstąmi esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotu-. 
vėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nūliudę liekame, f
Aleksandras Pranis ir Draugai. *

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
E rius J. Pruseckis.

Pa- 
bro- 
Lie- 
Ku- • 
Deal v

n ™

Petraitis, J. Dauba, Ralis, 
Zenkevičius, Yanėnas, Katėnas, 
Petrauskas, Lileikienė, Salins- 
kienė, Daukša, Mockus, Mil- 
kintienė, Grigaliūnas, Kaula- 
kys. •

Ištikrųjų yra' smagu, kada 
ateina tokie žmonės kaip pa
vyzdžiui A. F. Stanevich, sa-

JONAS RUDAITIS

Persiskyrė su šiub „.ius,u}liu 
vasąrio 5 dieną., r I I :50 valandą 
Vitą re, 1931 m.. ,sutauMtf4t; mc- ,

Raseinių parapijoj. Girdžių kai
me. '/ Paliko dideliame riuliudime 
moterį Petronei! po tėvais Rama- - 
nauskiutė, dukterį Albertą, 10 m. 
augintinį Adolfą Jurgilą. 13 m.. . 
brolį Arttana, seserį Stanislavą 
Skirienę. švogerį Juozapą, uos- , 
vienę Oną Ramanauskienę ir gi- » 
minės, o Lietuvoj brolį Zenoną, 
seserį Marijoną. Kūnas pašarvo
tas. randasi 834 W. 35 St.

Laidotuvės įvyks utarninke, va
sario 10 dieną. 8 vai. ryte iš na- 

<mų į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Jono- Rudaičio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Augintinės, 
Brolis. Sesuo, švogeris, 
Uošvienė ir Giminės, 

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

aIa
JURGIS STALGAITIS -

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Vasario 3 dieną, 9 valandą va
kare, 1931 m., Luther. Mich., su
laukęs 53 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Dobiškėbų kaime, ša
kių vai. ir apskr. Paliko dide
liame nubudime moterį Oną, su- 
nų Jurgį, 2 dukteris — Kuni- • 
gundą Ambrazienę, Marijoną Lin- 
ginieųę, du žentus — Povilą 
Ambrose ir Mateušą Linginą, Lie
tuvoje — du broliu — Antaną 
ir Joną, 2 seseris — Marijoną ir 
Elzbietą, gimines ir pažįstamus. 
Kūnas randasi Luther, Mich., bet 
šį vakarą, 10 vai. vak., parveš’ 
pas dukterį Ambrasienę, 724 W. j 
19 St., Chicago, III. . *

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
vasario 9 dieną, 1:30 vai. po pie- 

j tų iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Stalgaičio gi- ! 
minės, draugai ir pažįstami esat ' 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 1
Moteris, Sūnūs, Duketrys, ’ 
Žentai, Giminės ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja grabo** 
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

PETRONĖLĖ LEPPO

Persiskyrė su šiuo pasauliu , 
vasario 6 dieną. 3:20 valandą po 
piet, 19 >1 m., sulaukus 37 me
tų amžiaus, gimus Panevėžio ap.. 
Naujamiesčio parap., Biručių kai
me. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Povilą, dukterį Virginiją 8 
met.. 5 pusseres—Marcelę Girdei- 
kienę. Barborą Briedelis, Stefaniją 
Palionis. Mikaliną Churienę ir 
Oną Milerienę, pusb. Bruno Zo- 
lumskis. du švogerius — Juozapą 
ir Antaną Leppus, brolienę Ro
zaliją. švogerką Juliją Petraitienę 
ir gimines, o Lietuvoj tėvą, dvi 
seseris, tris brolius ir 
nas pašarvotas, randasi 
Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks 
vasario 10 dieną,- 2:00. va].- po 
piet. iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines. «

Visi a. a. Petronėlės Leppo gi- 
•• minės .draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti * 
* laidotuvėse ir suteikti jai paskuti

nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

ciocę. Ku-
6733 So.

Utarninke,

Nubudę liekame.
Vyras. Duktė, Pusseseres, 
Pusbroliai. Švogcriai, 
Brolienė, Švogecka ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius .S. Mažeika. Tel. 
J 1)8.

grabo- 
Yards

Kas , yra patyręs/dirbti di^on 
kepykloj, prie dttonos ir'kėk- 
sų kepimo, malonėkitįe atsi

šaukti j Bed. Šelp. Ofisą, pa 
nedėlio rytąr apie 9 vai. •

J. žymontienč.

W<32 >Plaęe,^tąįgįai ^ųįiygoiii 
buvo Eųdeįkio ambulanso nu
gabentas į Šv. •:Kryžiaus ligo
ninę. Išrodo, kad Bardauskas 
netrukus pasveiks. . • >;

Grabiniai ’ Lietuviai Gydytojai įvairus Gydytojai

Susižeidė Bardaus

Augustas Bardauskas, 918

TADEUŠAS CHURAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 5 dieną, 1 valandą po 
piet, 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr., < 
Naujamiesčio parapijoj, Baibuke- 
llų kaime. Paliko dideliame nu- 
budime gimines — Joną Churą, 
Julijoną Churjenę, 2 anukus —• , 
Oną ir Joną, o Lietuvoj gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au
burn Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, va
sario 9 .dieną, 8 yal. ryte iš ko
plyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio , ^ieją, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
zimiero kapines.

Visi a. a. Tadeušo jChuro 
minės, draugai ir paįųstami 
nuoširdžiai kviečiami* dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti ’ jam pas-, 
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. ' Z

1 Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S.. P. Mažeika, Tel. Yards... 
113&

Ka-

. k 

S>- . 
esat"

LIUDVIKAS NUTAUTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 5 dieną, 7:20 valandą iš 
ryto, 1931 m., sulaukęs 60 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Kražių parap., Lietuvoj. Paliko i 
dideliame nubudime seserį Marijo
ną,’ Terra Haute, ♦ Indiana, gimi
nes ir draugus, o ’ Lietuvoj mo
terį ir vaikus. Narys Šviesos 
Žvaigždės No. 1 ir Laimes Dan
giškos draugijos'. Kūnas pašarvo
tas, randasi J. F. Eudeikio kop
lyčioj, 4605 S. Heųnitage Avė.

Laidotuyės įvyksApanedčly, va
sario 9 dieną, 8 vai. ryte iš Eu
deikio koplyčios į Nekalto Prasi-1 
dėjimo P'. Šv. parapijos bažnyčią, . 
kurioje atsibus, gedulingos pamal- 

, dos už velionio sielą,, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka

pines. • 6
. . . t'Tįi <

Visi a. a. Liudviko Nutauto gi-fc 
minės, draugai ir pažįstami esat y
nuoširdžiai' kviečiami dalyvauti -i 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- Z 

"tinį patąrnavimą ir atsisveikinimą.> 
ėj:

Nuliūdę liekame,
Sesuo ir Giminės.

T -i - • u &

Laidotuvėse patarnauja grabo- • 
rius Eųdeikis, Tel. Yards 1741. ■'

Garsinkite “N-nose”
T—

M.’

A. A
PRANCIŠKUS KUIZINAS

Persiskyrė su ’ šiuo pasauliu 
sausio 7, dieną , 193 1 m., 12 vai. 
naktį, Lietuvoje kaime Pabreme-^ 
nės, Šilalės parapijoj, Tauragės; 
apskrityje sulaukęs 52 metus. Pa
liko nubudime tėvą Tamošių' 
Lietuvoje ir du brolius Amerikoj 
—- {Simoną Ir Jurgį ir keturius 
pusbrolius ir pusseseres.

v Gedulingos Mišios už velionio 
sielą atsibus utarninke, vasario 10 
dieną, 8 vai. jyte Švento Kry
žiaus parapijos bažnyčioj, Town 
of Lake. ‘ Visus gimines ir pažįs
tamus praŠoiųe dalyvauti pamal-’' 

' dose. ' . .

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arbk 2516 .

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

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

Phone Boulevard 4139
T . • * »

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to* 

/dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui «ky- 
/>’!•

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

----- o-----

Lietuves Akušerės

Nuliūdę lieka,

Tėvas Tamošius Lietuvoj, 
Simonas ir Jurgis i. Kuizinui -- 
Amerikoj.

AKUŠERKA 
3 103 S. Halsted 

Telefonas 
i Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 -vai. vakare

Vidikas- 
Lulevičiene

«t.

A. BITINO
IšdirbystėPaminklu

> A" ; rf . • . \

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Tbcrapy K Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Pbone Canal 6222

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

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

\ Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 Soutfj Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Qfiso Te|. C*na1 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

Kampas Nbrth Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po piętų. 6 iki 8 vak.

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonaį Brunstvick 05 97 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va, 'odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

Pbone Armitage 2822

DR. W_. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8' vai- Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler.M.D. 
chirur'gas

Oakley ir 24 Si Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaie 

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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'. 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 3 1 tb Street

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

Advokatai

Vienatinis Ue- V
tuvis Vakari- 1
nėse Valstijose Tft
Išdirba Euro- : 
piškus . ir tA- , i
rikoniškus :ak-. 
menius pamin- W

,klus. PasirinrJ^Į^Sffiy^- JO W 
kūnas aidžiau-z 
sias. ■, Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie- 
šais Šv. Kaži- 
miero kapines Z 

.Taipgi skyrius prie Tautišku kapiniu 
8958 W. lllth St','1'- ■ Chicago, III.

Tel. Beverly 0005

Graboriai
Telefonas 'Y&rds 1138

Stanley ’K^ Mažeika
Grąborius ir » 

Balzamuoto jas
Moderniška . Koplyčia Dovanai 

Tupu automųbiUus ,ylspk1ęi)aė(lreįka- 
lams. Kaina prieinama "

3319 Aubiirn Avenue.
' ,cįlCAGO. ILL.

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo. . duodu 
massage, 
treatment
netic blankets 
t. t. Moterim ir 

■ merginom patari- 
' mai dovanai.

eleetrie 
ir niag- 

ir

Akių Gydytojai

Ofiso telefonas Virglnia 0036 
Rez. Tol Van Burcn 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 0:80 vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos:1 nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 ik,i 12 ryto

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 South .Western Aveniu 
\ Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

A. A. OLIS 
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South 
Room 1701 
Valandas nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn./ Ketv. 
Vasallc—Pan..* Ser. 1

La Šalie Street 
Tel. Randolpb 033 J

ir Subatos vak 
ir Pėtnyčios rak

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

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Pbone Boulevard 3697 
8315 'Sotlth Halsted St.

JUOZAPAS JANČINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 4 dieną, 7:30 valandą va-’’ 
kare, 1931 m., sulaukęs 49 me
tų amžiaus, gimęs Kauno apskr., 
Čekiškių parąpijoj. Lebedžių kai
me. Paliko dideliame nubudime 
3 dukteris — Stephania, Adelę ir 
Juzcphą, 2 sūnūs — Antaną ir 
Stanislovą, 1 seserį Kostanciją ( 
Mocevičienę, 1 brolį Bronislovą, .J 
1 žentą Joną Butkų ir anūką Ja-., 
roninią, švogerį Pranciškų Moce- 
vičią ir gimines, o Lietuvoje /te- 3 
vus, 2 brolius — Petrą ir Vin
centą, 1 brolį Brazilijoj Joną ir 
vieną seserį Tophiliją. Kūnas pa-• I 
šarvotas randasi 3238 S. Halsted J 
St.. Radžiaus koplyčioje.

Laidotuvės įvyks vasrio 7 die
ną, 2 vai. po pietų iš "koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Jančinsko 
giminės, draugai ir.pažįstami esat 
nuširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Vaikai, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, Tel. Victory 4088

dalyvauti' 
jam pasku- " 
atsisveikini'

ALBINA RAMANAUSKAITĖ

Persiskyrė su ., šiuo pasauliu ? 
vasario 4 dieną, 10:00 valandą 
vakare, 1931, m., sulaukus 1 mčn. it 
7 dienų amžiaus, gimus Chicago, 
UI. Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, tėvą Edvardą, brolį 
Petrą ir dvi seseris — Helen ir 
Genevieve.
randasi 4354 .... ___ ,

Laidotuvės įvyks panedėly, va- \ 
sarto 9 dieną, 8 vai. ryto iš na- ! 
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž-.. 
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės Sielą, o iš." 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimic- 
ro kapines.

Visi a. a. Albinos , Ramanaus
kaitės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai ; 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.

Tėvai, Brolis, Seserys 
ir Giminės.

• Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius t L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

BUT K U S 
•I UndertakingCo.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai 

, 710 ,West, 18th Street 
y.l Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias' klaidas. Spccialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo lv0 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų atys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589
----- O--------

Dr. A. P. Kaz Jauskis
Dentistas

’ 4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidence Pbone Hemlock 7691

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

. ..

Kunąs pašarvotas, 
S. Wood St.

1646 W. 46th,St.'
Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413 | 

1327 So. 49tb C/

Telefonas
Cicero 3724 .

J. Lulevičius
GRABORtUS iR 

. BĄLSAMUOTOJĄS 
’ Patarnauju laidotuvę- 

se visoje miesto Jr 
miestelių dalyse. Mo- 

• • derniška koplyčia' 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

Daktaras f
( Kapitonu \|

Specialistas v iš SI
GYDO .VISAS L 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEK 
Specialifckai gydo ligas pilve. „ „ r
kraujo, odoš, ligas, žaizdas,, reumatizmą, 
mus nugaroje, kosėjimą," gerklės (skaudė ji 
Jeigu kiti' negaišo jūs išgydyti, * ateikite 
jis jums gali padaryti. " Praktikuoja pe: ______ _
tūkstančius ligoniu. Pabarimas dyjcai. OFISO VALANpOS: Kasdie 
nuo, 10 ryte iki 1 yaL icnuoi5-8 vak. Nedėliomu nuo lO ryt. iki i v. 
4200 VVeat 26.SU kampa® Keeler ĄveL, TeL Cnkvr^ord 5573 

" II IMF II11

1 “)WISSIG,
I- 'HF Seno Įfrajaus
;as vyru ir moterų
BJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą ... . .. .

gaa.

• u. 
•1? 
t 
d

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10:—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

» l ■ ■ ' . •

s ■ .. ........... ......... .............. ...........
r ■ —o--------

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST .

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 S t.
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZĘLIS
Dentistas

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

I ■■ ■■■ I .11111 HH.l'l I, !■■■ .1.1 ■■ ■

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

52 East 107th St.
kampas Micbigan Avė 

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

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

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

Rez. '2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, / iki 9 

v ‘ Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
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 .

A. A. SL A KIS
' ADVOKATAS

* e
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 IV. Washington St. K 
Cor. Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

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

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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 Zth St., netoli Morgan-St. 

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

Tel. Canal 3110 ' 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jobo Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telcphone Randolpb 6727 

Valiarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie . 8-9 ryte. TeL Republic 9600

Simpatiškas—
Mandagus —

gęsąis įuž 

tų patarnavi-' W 
,mas. '

J.F. ĘudėikisKomp.
GRABORIŲ VEDĖJAI

> . , Didysis Ofisas:
4605-07 • S. Hermitage» Avė,

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

r SKYRIUS
1410 Sck Ą 9th Ct.^ Cicero

Tel. Cicero 37$4 
SKYRIUS

Ū9J.T.t. Jilvd. 3201

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

Tel. Kenwood 5107
,VALANDOS:'

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashlandt Avė., 2 lubos' 

. CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
’ OFISO VALANDOS: ’ 

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

Pbone Midvray 2880

v. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6890 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talnjan Av.

Tel. Prospect 8525

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room v 2414' 

One North La Šalie Bldg. 
One Nortb La Šalie 'St.

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

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

• ,»»»•' . pv

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

,3201 South , WaUače .Street

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M.» 2 to 4 
.8 7 to 8:30 R. M.

Res. Pbone Faizfaz 16 3 5 3

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Bpulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell SG 
s 4 Tel. Republic 9723

26.SU


šeštadienis, vasario 7/1931

Lietuviai, Latviai, Baltgudžiai ir Ukrai
niečiai sykiu rengia Lietuvos Nepriklau

somybės apvaikščiojimą 
• t

remia J. Sikorski

LIETUVIŲ TAUTINĖS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS PRAKALBOS 

NEDALIOJ. VASARIO-FEB, 8 d., 
lolbčs 

ARKIVYSKUPAS’ -GENIOTIS, 
PRAL. .ZALINK, 

ir dainuos jaunimo choras, 
progrmaas įvyks

MILDOS SVETAINĖJ, 
3140 So. Halsted St.

Pradžia lygiai 2 vai. diena, 
prakalbų Bus parapijonų pasitari- 
Į prakalbas kviečiami visi lietu-

trostisai Educationai

Kitą Pirmadieni, Vasario 16 d. įvyksta ke 
turiu Draugingų Tautų Bendras Vaka 
ras Chicagos Lietuvių Auditorijoj

Dalyvauja Lietuvių, Latvių, Baltgudžių ir Ukrai
niečių kalbėtojai, dainininkai, muzikai ir šokėjai

“Naujienos”, eidamos savo giliu įsitikinimu, kad 
Lietuvos nepriklausomybes, jos laisvės ir kultūriško 
kilimo vienintelis ir tikriausias laidas ^yra geri santy
kiai su draugingomis kaimyninėmis tautomis, kad Vil
niaus išvadavimas turi eiti'per susipratimą su pačiais 
Vilniaus krašto gyventojais ir tam kraštui artimiau
siomis kaimyninėmis tautomis, kokios yra Latviai, 
Baltgudžiai ir Ukrainiečiai, ir kad Lietuviai su tomis 
tautomis nuo žiliausios senovės visuomet gyveno ge
ruose ir drauginguose kaimyniniuose santykiuose, ir 
norėdamos tą draugingumo ir geros kaiminystės ideą- 
lą gyvendinti praktiškame gyvenime, — šiemet rengia 
Lietuvos nepriklausomybės apvaikščiojimą ir sykiu su 
tuo Vilniaus padėties atsiminimą, kartu su minėtų tau- 

- tų Chicagoje kolonijomis.
Programa »bus paskelbta sekančiuose “Naujienų” 

numeriuose. Tai bus kaip ir prosenovės Lietuvos T^utų 
Lygos vakaras, kur kalbėtojai primins tų tautų praei
tų gadynių bendrus pergyvenimus ir išreikš visų bend
ras viltis ateičiai. Taip jau programoj dalyvaus visų 
keturių tautų rinktinės meno pajėgos, parodydamos, 
kiek turime daug bendro, artimo ir giminingo musų 
tautinėse kultūrose ir mene.

Laįkas bus vasario 16 dienos vakarą; vieta bus Lie
tuvių Auditorija, 3133 S. Halsted Street. Pranešimai 
apie rengiamą apvaikščiojimą ir jo tikslus tilps per vi
są ateinančią savaitę musų lietuviškoje spaudoje ir 
Baltgudžių “Bieloruskaja Tribūna” 
“Ukraina”.

Sekite vėlesnius pranešimus.

Kokis šimtas žmonin atsilankė ik 
daug naujų narių prisirašė kada Lietu
vių Republikonų organizacija laikė su
sirinkimą Až.uko svetainėj, pirmadieny, 
vasario 2-rą dieną.

Buvo keli politikieriai kalbėtojai: 
Joscph Sikorski — kanditadas į Aldcr- 
inanus, Wni. Finucane— musų wąrdo 
Committeeman ir trys Lenkų delegatai 
— Mr. Novvicki. Joscph Jarazek ir Mr. 
Bachewski.

I . I (

Wm. Finucane kalba buvo tokia: — 
Joseph Sikorski gyvena šiame vvarde vi
są gyvenimą, jis yra gabus, išlikimas 
žmogus ir žino šio wardo reikalus. Jis 
daug gero yra padaręs Lietuviams ir pa
dės dar daugaiu, bet mes turim turėti 
'Lietuvių balsus, tai mes išlošim. Kitą 
metą aš .pastatysiu prakilnų Lietuvį j 
County Commisioners ofisą ir aš ir ma
no organizacija padėsimo jums, 

t

, Aš manau kad Mr. Ažukas, kuris yra 
politikoj jau seniai ir supranta politi
ką, y ragabuš ir iŠtjkimas\ žmogus, aš 
aną pastatysiu ir indorsiuosiu jį kitais 
metais. ‘ . .

Taipgi tie kiti Lenkų delegatai pri
žadėjo 'mums padėti.

Mr. Ažukas, , organizatorius šios or
ganizacijos, turi ir daugiau priežasčių
dėl susivienijimo su Lenkais. Šis vvar-
das turi daiigiausi lenkų balsuotojų ir 
Lietuviai yra antri. Jei mes pešimės 
su Lenkais, 
tnės ir mes 
ir negausint nuo jų. 
sime išvien

antri. Jei mes pešimės 
tai Airišiai visados išmai

nei jokios naudos negavom 
Bet kąd mes ei- 

i su Lenkais, tai mes visuo- 
nWt išlošim. Aš gaunu darbų dėl Lie
tuvių ir daug pagelbos biedniems nuo 
musų wardo tom. Wm. Finucane ir 
Jos. Sikorski ir tokiu bųdu aš išvien 
cinu su Lenkais.

Musų susirinkimas įvyks Pirmadieny, 
Vasario 9tą dieną. Visi yra kviečiami 
atsilankyti.

JOS. M. AŽUKAS 
Organizatorius

WILLIAM SNOW
Sekretorius

PILĖS
DIENŲ VAISTAI DYKAI!

Lipskio Lietuvių 
Valanda

nes ir taip
tuviai labai

nenusitikdami pradeda nykti.
Kaimynas.

šios kolonijos lic-
retai tesusitinka

5
Didžiausis mokslinis moderninių lai

kų išradimas. Be peilio — be ope- 
rarijos. Nereikia ligoninės, ar gaišti 
laiką .Nelaukite didesnių skausmų, var
go ir kaštų. Lengvi išmokėjimai. Pa
sitarimas ir egzaminacija dykai. Atei
kite arba rašykite prjdedami 10c. per
siuntimui. Pilė Dept. S-M-S Health In
stitute. 1869 N. Dainen Avė., Chica
go. Namai S-M-S Herb-Nu-Tonic.

ir

MOKYKIS BARBEKYSl CS 
\ AMATO.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia_____

Business Chances
Pardavimai Bizniai

Po 
m a i. 
viai.

įžangos nėra
Parapijos Valdyba.

18 Apiclinkė. S. L. A. 129 kuo
pos mėnesinis sUsirinkitnas įvyks nedė- 
lioj, vasario 8 d., 1:^0 v. po pietų, G. 
Ch.-rnausko svetainėj, 1900 S. Unįpn 
Avė. Malonėkite visi atsilankyti lai
ku, nes turim svarbių nutarimų.

A. Zalagenas, prot. rast.

Joniškiečių L. K., Kliubo metines susi
rinkimas įvyks afeinančioj nedėlioj G, 
Krenčiaus svetainj, 4600 S. Wood St., 
1 vai. dieną. Malonėkite visi nariai 
susirinkiman atsilankyti ir atsivesti nau
jų narių prie Joniškiečių klitibo prisira
šyti, Dr. 'Dundulis duos paskaitą apie 
sveikatą, bus- rinkimas naujos valdybos: 
atsibuvusio bedarbių naudai vakaro ko
mitetas išduos raportą, taipat kitos ko
misijos kaip ir valdybos patieks savo 
raportus. Tai visi pasistengkite būti 
šiame Joniškiečių metiniame susirinkime.

Nutarimų Raštininkė.

S. L. A. 122 kuopos vakarienė su 
pantarginimais ir šokiais įvyks subatoj, 
vasario 7 dieną, p. Dembelio svet., 4523 
S. Wood St/ Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi kviečiami atsilankyti į šį musų pa
rengimą, užtikriname busite pilnai pa
tenkinti. Kviečia S. L. A. 122 kp.

' Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo- 
terų„ Pašelpinio., Kliubo 
įvyks nedėlioję, vasario 
Lawler Hali, 3929 W.

susirinkimas 
8, 1 p. i m., 

______ ___ , Madison St. 
Nariai kviečiami skaitlingai atsilankyti, 
taipat atsiveskite naujų narių, kurie no
rėjų prisirašyti prie šio Kliugo. 

— Raštininkas.
•-....

Vilniaus Vadavimo Komiteto metinis 
susirinkimas įvyks panedėly, vasario 9 
d., 8 v. v., Sandąros svet., .3236 So. 
Halsted St. Visi nariai ir draugijų at
stovai kviečiami atsilankyti; bus valdy
bos rinkimai ir kitų svarbių reikalų.

— Sekretorius.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėne
sinis’ susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
8 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
'3133 So. Halsted St., 12 vai. dieną. 
Visi nariai ir nfarės malonėktie skait
lingai atsilankyti. Yra daug syąjbių 
svajrstimų. Kurie esate užsilikę šu įno- 
kestiinis malonėkite neatbūtinai užsiiho- 
kėti' V <S. Narkis, sekr.

Dienomis ar vakarais; Del i’.ifor 
(nacijų ftauk arba raėyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘGE,

672 Vv’eat Madinon Street. 
------- O-------

- REIKALINGA radio salesmanų su ar 
)e karų . Aplankyti gerus radio 
>ektus. Prospektai suteikiami, 
ir komisas. • Reikalingi liudijimai, 
ri taipgi kalbėti angliškai. Gera 
išsidirbti atsakomingon tarnybon.

LIPSKY’S MUSIC « RADIO SHOP 
4916 W. 14th St.

pros- 
Alga

vieta

PARDAVIMUI grosernė ir delicattes- 
sen labai pigiai, turiu kitų biznį. Ren- 
da $27.00. 922 W. 33rd St. /

Lietuvių Lipsky’s Music & : 
Radio Shop, 4916 W. 14 St., 
jau nuo kurio laiko kas nedėl- 
dienis, 2/30 vai. po piet, iš 
WHFC stoties duoda visą pus
valandį lietuvių radio progra
mą. Tokis programas bus ir 
rytoj, 2:30 vai.

Town of Lake
Palaikjdcim savo draugijas

PRANEŠIMAI

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės direktorių ię. draugijų atstovų 
sūsirinkimas įvyks' vašario 9, 7:30 tval, 
vak., Aupditorijoš~'^eįainėj. > Malonėkit 
visi direktoriai, laikini susirinkti. Taipgi 
ir draugijų ir kliubiį atstovai, kurie at
stovai! jat šatro draugijas, kad galėtumėt 
parnešt raportus į *draugijas, kurias at- 
stovaujat, kas yra kiekvienam svarbu.

„ Valdyba.

į ------0------‘greitai ir pigiai 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, mntaksėa. aritmetikos 
kny vvedybŪs, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbaigiame 
bradini mokais I devynis minėsiąs 
uugšteanį mokslą I vienus metus. Ame
rikos Lietuvių . Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir iūms padėsim* 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai oagerinsi te, kaj busit abdnai ii 
dnose mokslo lakose avsišvjete

' Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. p. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St chicago. iii

REIKALINGAS bučeris patyręs savo 
darbe. Atsišaukite tuo jaus. 2104 Wash- 
>urne Avė., Tel. Roosevlt 8483.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris -— 30-4 me
tų amžiaus dirbti prie namų ir prižiū
rėti vaikus. Šaukite iki 6 vai. vakare, 
subatoj. TeL Hemlock 3479.

Situation Wanted
Darbo Ieško

/Automobilių mekanikas 
'Jori taisyti karus atliekamu nuo dar- 
>o laiku', jūsų namuose, už pigią kainą.

Tel. Lafayette 1329

Business feerviet
Biznio Patarnavimas

< v aro 6526 Yarda
MORKUS & CO

„irraustom rakandui oianua i> 
>kiu» biznius, tai turi I? miešti 
niestą Teisingas patamavima*

1706 W. 47th St
CHICAGO 
------ O—-

--------o—- 
10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 

CONSUMERS
Stogų Darbas. Greitai taisome stogu* 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekam* 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463

Financial
Finansai-Paąkoloz

PINIGAI’
, Mes akolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuoiimtii mokamas ant neiftmokftto 

sumos / 
Finance .Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 
5804 S. Kedzie Avė.

o----- ■ ~
ESU 'atvažiavęs iš Pittburgh, Pa., jau 

3 mėnesiai ir negaliu surasti darbo. Esu 
patyręs virėjas,, kam butų reikalingas 
atsišaukite. J. Denis, 1835 Wabansia 
Avė., Chicago.

Partnerį Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas su mažu 
capitalu į bučernė^ biznį, cash biznis ir 
gera vieta. 233 E. 115 St.

Pianos
GROJĮKLIS pianas vartotas tiktai 7 

mėnesius, 80 rolių, suolelis ir kabinetas. 
$85. Išmokėjimais geriems ^žmonėms 
— $2 į savaitę. Telefonuokit Belmont 
1334.

lurniture & Fixtures
Rakandai-Įtaiaai

PARDAVIMUI 2-jų kambarių ra
kandai. Nebrangiai. 3327 So. Auburn 
Avė. Basementas.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai-T—— ■

PARDAVIMUI baritonas su tran- 
bone sykiu, Frank Alton Makc, parduo
siu pigiai. Atsišaukit 1658 S. Hamlin 
Avė., antros lubos, front.

Miscellaneous
. įvairus

AUKSINĖ PROGA.
Parsiduoda didelis garadžiųs ir Show 

Room, 100x130, pilnai apgyvento] 
apielinkėj. Biznis gerai vedamas, 
liaus garadžių arti nėra. Kaina 
Į mainus priimsiu 4 ar 2 flatų 
arba k^ kitą. Savininkas 

. JUOZAS VILIMAS. 
4556 So. Rockwell St.

Dau- 
pig>- 

namą

PARDUODU grosernę ir bučernę 
pusdykiai, pirmos klesos fikčeriai. nau
jas tavoras, ger^s cash biznis, geroj vie
toj. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

Kas pirmas — tas laimės.
Atsišaukite

233 E. 115 St.

PROGA GERAM ŽMOGUI. Par
siduoda bučernė ir grosernė su mažu na
mu. Savininkas 3 808 Lowe Avė., Tel. 
Boulevard 6502.

Ėxchange—Mainai
MAINAS. Kas turite farmą, lotus, 

mažą namuką ant mano 4 flatų namo, 
6601 So. Marsbfield Avė. Savininkas 
gyvena 848 W. .33rd St. Telefonas 
Boulevard 5855.

NORIU mainyti 2 flatų mūrinį mo
dernišką namą į 6 kambarių bungalow. 
Ką jus turite. Tel. Hemlock 5842. 

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

-------- O-------
IŠSIMAINO 40 akerių farma, Wis. 

valstijoj. Mainysiu ant nedidelio na
mo, lotų arba bučernės.

IŠSIMAINO 2-jų flatu namas, mai
nysiu į bučernės namą. "Kaina $5,050.

IŠSIMAINO kampinis bizniavas na
mas, 2 storai ir 5 flatai. Mainysiu 
ant farmos arba ant private namo.

IŠSIMAINO bizniavas namas, mai
nysiu ant privatiško namo <10 flatų, iki 
18 flatų.

Kas pirmas tas laimės.

F. F. LUCAS S CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Kadangi šie programai susi
laukė pritarimo ir kadangi p. 
Lipsky nuolatos gauna pagei
davimų, kad tie programai bu
tų prailginti iki vienos valan
dos laiko, tai pildant tų klau
sytojų norą, toliau tie progra
mai bus duodami jau visą va
landą. Bet kadangi nedėldie- 
niais nebuvo galima gauti radio 
stoties, tai tie programai to
liau bus duodami kas ketvergą, 
iš tos pačios WHFC., -1420 
kiloc., stoties nuo 7 iki 8 vak 
vakare.

Štai keletas vakar gautų at
siliepimų :

“Mes klausomės jūsų progra- 
mo nedėliomis, tik graudu kad 
nesitęsia vieną valandą. — 
Mike Batutis, 2627 Gladys 
Avė.”

“Labai 
gramus, 
nat. Mes
W. Skukauskis.

“Ačiū už gražius radio pro- 
gramus, mes kas sekmadienį 
laukiame jų su nekantrumu ir 
džiaugiamės, kad jus lietuvius 
garsinate. — S. ir M. Rastan 
šeimina ir E. Balcaitė.” —Cc.

ačiū už gražius pro- 
kad mus palinksmi- 
lauksime daugiau. — 

M

East Chicago
Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 

vakarienė

Lietuvos Sūnų Draugystė 
gyvuoja j’au apie 20 metų ant 
Town of Lake, Chicagoj. Kiek 
teko patirti, Draugystė laiko
si neblogai. Jos vardas geras, 
narių yra' virš 64 ir visi geri 
draugai, ir pinigų ižde yra ap
mokėti visoms ligoms ar po
mirtinėms. Tačiau girdėti, kad 
ta Draugystė žada skilti. Tik
rai labai gaila ir nesupranta
ma, delko. z

Draugystės nariai yra pasi
žadėję pildyti jos įstatus ir 
elgtis pagal Draugystės reika
lavimų, tačiau daba*r atrodo ga
tavi viską tai užmiršti, ir 
Draugystės vardą bei turtą pa
naikinti. •

Seniems nariams, dirbusiems 
prie Draugystės sutvėrimo ir 
jos išauginimo daugiau kaip 
skauda gtirdęti, kad randasi 

keletą’ narių \tarpe, kurie nori 
pasidraskyti visa, ‘ką Draugy-. 
stė turi per ilgus metus su
dėjusi visų narių gerovei.

Lietuvos Sūnų Draugystė 
negali ir neprivalo būti sunai
kinta, kbl nors penki nariai 
liks, bet ir tie neturi teisės 
Draugystės marinti, privalo ra
sti būdą, kaip ją atgaivinti. 
Įstatai s'ako, kad niekas netu
rį teisės Draugystės turtu da
lintis. Butų malonu, kad Drau
gystė pasielgtų pagal savo įsta
tų reikalavimų 
tuos, kuriems 
brangi.

Tegyvuoja 
.Draugystė.

t
Brighton Park. — Lietuvių Repub

likonų Politikos Kliubas 12 Wardo, tu
rės savo pasilinksminimą ir prakalbas, 
šeštadięny, vasario 17 dieną, 7:30 yal. 
vakare, p. Gromanto svetainėj, 4535 
So. Rockvvell St. Kadangi rinkimai 
čia pat, tai ^atsilankys į viršminėtą va
karą ir išreikš savo mintis: aldermanas, 
Wardo Komitemanas ir kitokie. Mes 
lietuviai esame didelis būrys balsuotojų, 
kad išrinktumem tinkamą gaspaęiorių. 
Į svet. įėjimas su membership kęrtą, 
leidžiame veltui, kas neturės gilės įsigy
ti prie durų ir tapti Kliubo nariu.

— Komisija.

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
‘.‘Dievas, Žydai ir Biblistai”. Pagal Šv. 
Raštą-Bibliją. Verta girdėt, suprast ir 
žinot. Prakalba įvyks Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., subatoj, Vasario- 
Feb. 7 d., 7:30 vai. vakare. Kviečia 
visus atsilankyti Rengėjai.

Pirmą kartą Chicagoj
Tolimųjų Rytų problemos 

drSmatizacija 

“AUDRA AZIJOJE”
- Vaizdas primityvių aistrų 

Pagaminta Sovkino 
Daugiau sujudinanti negu / 

“DEŠIMT DIENŲ KURIOS 
SUPURTĖ PASAULI“ ’ 
Sergei Eisenstein sako: 
“AUDRA AZIJOJE“ 

/yra direktyvinės ir fotografinės dai
lės šedevras. Savo tempu uži
manti kvapą. Kūrinys genijaus — 

V. Pudovkino.
REIKIA PAMATYTI 
“AUDRĄ AZIJOJE“

Cjnema Theatre 
Chicago Avė., 

į rytus nuo Michigan Blvd.
1 p. m. — Be pertraukos —-

11 • p. m.
Dienom^ 50c, vakarais, Subato- 

mis ir Nedėliotais 75c

<• /■’

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų U 
gų. Jot kiti negalėją jumis išgydyti, atšilau- 
kyklt pas mano. Mano pilnai isegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl- 
imslu jus gydyti, sveikata Jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamlnavlmo—kas jums yra

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

4 Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS A 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

Raštyne atdara kas
dien nuo 8—8 vai. 

\ vakaro. Sekmadie-

Naujienos.

Automobiles
Lincoln vėliausio; modelio 

SPECIALIAI CUSTOM BUILD 
SEDANAS

Mano išvažiuotas tiktai 8000 mylių 
ir yra kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. 
Jus negalėsite suprasti kaip gražus šis 
karaš yra, jek neateisite ir patys jo ne
pamatysite. Šeši originaliai balloon lat
rai kaip nauji. Keturių ratų brėkiai. 
Aš rūpestingai kąrą prižiūrėjau ir jis 
kiekvienu' žvilgsnių yra visiškai nau
jas. Kainavo man virš $6,000.00 trum
pą laiką atgal. Aš turiu tuojaus su
kelti pinigų ir paaukosiu jį tiktai už 
$650. Turi būti cash. 2231 North 
Kedzie Blvd., Apt. 1.

PRIIMSIU skalbti drabužius priva- 
vatiškai nuo vaikinų ir merginų. Pri
einamos kainos, antros lubos iš šono. 
Mrs. J. Kutitž, 3800 Emerald Avė.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farnias, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
voms išlygomis Teisingas ir greitas 
patarnavimas. i' ' s

Furnished Rooms
TeL'Lafavette 0455

ir sudraustų 
Draugystė nėra

-- ----- 0-----
STUDEBAKER COMMANDER 4 

DURŲ SEDANAS

Paaukosiu tiktai už $250. Karas 
yra praktiškai naujas, . nes aš jį varto
jau tiktai nedėliomik ir šventėmis. Jis 
yra geriausias karas kokį matėt ir veik 
mano nevartotas. Originaliai visiškai 
nauji balloon tairai, 4 ratų brėkiai. Ka
ras dar daug metų gali tarnauti ir yra 
tiek pat geras, kaip visiškai naujas ka
ras. Kainavo man beveik $2,000.00 
trumpą laiką atgal. Paaukosiu už tiktai 
$250, nes man reikia pinigų. 4031 
North Oakley Avė., Ist floor.

-------- O>—

PEERLESS 6 / cilinderių vėliausio 
modelio 4 durų Sedanas. AŠ esu pri
verstas paaukoti savo karą, kurį pir- 
kąu keli mėnesiai atgal ir mano išva
žiuota tik kelis šimtus mylių. Pilnai 
įrengtas. Geras originalis Duco. Tat
rai kaip nauji. Karą reikia pamatyti, 
kad jį įvertinti, nes jis yra tikrai vi
siškai nąųjas karas. lAš esu priverstas 
parduoti, kad sukelti pinigų. Pirmas 
$300 paims jį. 4702 North Damen 
Avė., 3rd floor.

Persona!
Asmenų Ieško

RENDON kambarys pigiai vienai at 
dviem merginoms ar vyrams, maudynė, 
telefonas, steam heat, visi patogumai 
auzoj, 2 lubos, 1549 So. Michigan 
Avė. ' ' .

BARGENAS. Pardavimui 2' flatų 
medinis namas, geram stovyj, 6 ir 7 
kambariai. Naujos mados įrengimai. 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon. 913 
W. 18 St.

RENDON kambarys vienam vaiki
nui arti 63Čios ir Westcrn Avė. Tel. 
Republic 6466. 

t » ■ .............................................................. .................ii

RENDON kambarys, galima vartoti 
virtuvę ir frontruimį. 715 W. 19 PI. 
1 lubos.

NAŠLĖ moteris parenduoja dėl vieno 
ar dviejų vaikinų puikiai įrengtą kam
barį, su ar be valgio. 628 W. 69 St.

BARGENAS. 23 flatai ir 3 storai 
prie 63 ir Westem Avė. 1918 m. 
šis namas buvo parduotas už $165.000. 
Dabar parduosime tiktai už $86,000. 
Rendos $20.000 į metus.

NOVAK B CO.
10805 So. Michigan Avė. 

Tel. Pullman 0019

RENDON moderniškas kambarys 
vienam ar dviem vaikinam su ar be val
gio. 731 W. 18 St. 3 lubos užpakalyj.

PARDAVMUI 2 flatų po 6 kamba
rius moderniškas namas, Waukegan, 
III., geriausioj apielinkėj, arba mainy
siu į nedidelį bizniavą namą.

628 W. 69 St.

PASIRENDUOJA kambarys, vaikinui 
su valgiu arba be valgio, šviesus, pa
togus gyvenimui. Trečios lubos. 650 
W. 31st St.

PASIRENDUOJA kambarys, vaiki- 
nui arba merginai. Pirmos lubos.

3549 So. Wallace St.

PASIRENDUOJA kambarys, vaiki
nui, merginai, arba . ženotai porai. 
Maudynė, gali valgyti pasitaisyti. Pir
mos lubos užpakalyj. 827 W. 34 PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gerai įrengta bnčer 
nė, geroj vietoj, daranti gerą biznį. 
1835 W. North Avė.

PARDAVIMUI delicatessen grosernė, 
išdirbtas biznis. Garu šildoma, kamba
riai ir maudynė. 741 W. 51 St.

2 FLATAI muro 5 ir 6 /ruimai, 
karštu vandeniu šildomi, 2 karų ga- 
radžius, vienas morgičius $6250.00, 3 
metai agtal mokėjau $14,000.00, da
bar mainysiu mano eųuity * ant far- 
mos arba buČernės. Namas randasi
6803 So. Justine St. ašaukit Lafayette 
5247, arba matykit mane, 1522 W. 
14th St., užpakaly, mediniame.

3

PUIKUS INVESTMENTAS 
MARQUETTE MANOR .

3 augštų moderniškas mūrinis namas, 
šešių kambarių flatai, garu apšildo

mas, augŠtas basementas, laundry tubs,
stikliniai porčiai, 2 karų garažas. Lotas 
40x125 pėdų. Visi pagerinimai sudėti. 
Puikiausia vieta. Arti parko, pradinės 
ir augštosios mokyklų ir bažnyčių. La
bai gera transportacija. pajamų $2,040 
į metus. Savininkas |

C. G. KILKIS, 
4192 Archer Avenue, 

Ist floor, > 
Subatoj iki 9 vai. vak:

šioje apielinkėje pati tvir
čiausia lietuvių organzacija yra 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas, jau aštuoniolika me
tų kaip gyvuoja, ir tik ateinan
tį sekmadienį, vasario 8Kd. ren
gia pirmą vakareinę su šo
kiais.

Vakarienė bus 4926 Vefeg 
Avė. Sako, ruošiama tikrai reta 
vakarienė su įvairių kraštų val
gomais^ produktais. Verta Eas| 
Chicagos lietuviams susirinkti,

l

Lietuvos Sūnų
? •

Senas, Nafys.

ĮGALIOJIMUS
: - (Doviernastis)

HELENOS SZYMANSKA 
ŽOLĖS IŠGYDĖ TŪKSTANČIUS 

Pastebėtinas naminis gydymas su gaivi
nančiomis žolėmis yra pasiūlomas dykai 
H. Szymanska, 1869 N. Damen Avė., 
ar 203 W. Madison St.. Chicago. Atei
kite tuojaus arba aprašykite savo ligą ir 
ji prisius special $1.00 bonką dykai 
dėl jūsų stovio. Pridėkite 25c. apmo
kėjimui persiuntimo. Namai S-M-S 
Herb-Nu-Tonic.

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
1 1

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

' ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vęsdamas Visus 'reikalus per

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

CHICAGO .
Tel, Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

PAIEŠKAU savo tėvo Williamo Gai
liaus, paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskr., Joniškio parapijos, Rudiškii 
kaimo: Septyni metai atgal gyvenb Al- 
ton, Wis. Yra svarbus reikalas, pra
šau jo paties arba kas žino pranešti, 
duosiu $10.00. ,

CHARLES GALKUS, 
5649 S. Alberdeen St.-, Chicago, III.

. ...J. .... Q

PARDAVIMUI mažas groseris ir 
luncbbruimis —- turi būti parduotas Šią 
savaitę. Renda pigi. 3552 S. Halsted 
Street. . f

PARDAVIMUI bučernė, labai gera 
vieta dėl lietuvio, 
pigiai

_______ Parduosime labai
..-„/J. Atsišaukite 5816 S. Went- 
worth Avė. 

. t *

PARSIDUODA bučernė geroj vietoj, 
ant bizniavos gatvės. Renda pigi, prieža
stis mirtis. Kreipkitės 2450 W. 47 Sx.

Siųskit pinigus per 
„i NAUJIENAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

. ’ t. I •

Perkam Mortgečius ir Bonu. 
Skolitihm pinigus ąttt Namų. 
Parduodam ir iŠmainom visokį tartą 
Inšiųrinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo NotarialiŠkus raštus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

• ■ V,’.'., ■> ' •• •

PAIEŠKAU savo brolio Antano Zą- 
mulskio, kuris išvažiavo j Ameriką apie 
30 metų atgal iš Tauragės apskričio, 
Šilalės Valsčiaus, Balsių kaimo. Jei kas 
žinot apie jį prašom pranešti, o už pa
tarnavimą bus atlyginta, nes yra svar
bus reikalas.

MARIJONA ZAMULKĄITĖ 
Tauragės apskritys/Laukuvos vals.. 

Girininkų kaimas, arba 
^L. M. NORKUS,

' 3335 So. Union Avė. 
Phone Boulevard 0095

< Aš esu

NAMAS IR BIZNIS
12 kambarių “Ruiming Hodse” su 

rakandais ir visu įrengimu. Kambariai 
būna visados išrenduoti ir apsukri šei
mininkė gali daryti gerą biznį. Namas 

Kaina 
Randasi

ir rakandai gerame - stovyje. 
$5,500. Įmokėti $2,500. 
ant Halsted prie 25 St.

neseniai Atvažiavęs iš
Lietuvos k

E. W. BAKS CO. 
4394 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055 

Klauskite Bakševičiaus 
. '• č t

SPECIALIAI BAR- 
GENAI

2 augštų mūrinis 2-4 kambarių fla
tai, devynių metų senumo., moderniškas, 
randasi 41, arti Kedzie.

Specialia bargenas 
$5850.00

15 farmų reikalinga, nuo 75 iki 250 
mylių nuo Chicagos, už cash ar mainy
mui. Mes turime laukiančių koštume-1 
rių, veikite greitai.

2 augštų mūrinis, 2-6 kambarių fla
tai, karštu vandeniu šildomas, 35 pė
dų lotas, ąžuolo trimas.

Specialia bargenaa 
$11900.00

Mes turime daug bargenų, už cash 
ar mainymui. Ateikite ir pamatykite 
mus pirmįausia.

B. R. PIETKIEWICZ 
& C0MPANY

47th St,2608 West




