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LIETUVOS ŽINIOS

Kaunas.

svarbias Lietuvai ir visiems lietu

Vakar didelėmis

Lietuvos banko

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
Visi žem

gruodžiotaksus iki

vas. 15

pardavimų
dtfkterį,

šovė.

penkiolika metij nuo to laiko, kai 
Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

vietų tik 
sumokėta

Rusija gabena Kauka 
zan ūkio ekspertus

Per ateinanč us penkius metus 
tikimąsi atidaryti dar 20,000 
mokyklų ir įvesti verstiną mo
kyklų lankymą

Taipjau senatas atšaukė vals
tijos prohibicijos įstatymus 
Abu biliai eina atstovų bu-

Neleis Sharkiui kumš 
čiuotis su Carnera

Iowa nepardavinės nuo 
savybių už taksus

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja :

Galbūt giedra ir biskį šil
čiau. \

Saulė teka 6:46, leidžiasi 5:-

Daugelis* bankų pasiliko atdari 
paprastiems bankiniams pa
tarnavimams

Vakar atidarė Chica- 
goje naują didžiausį 

pasaulyje paštą

80 nuoš
Pardavi-

Dr. J. Šliupas išrink 
tas Palangos mies

to murmistru

m
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— šiandie 
kabinetas,

Palangos miesto 
taryba dauguma balsų Palangos 
miesto burmistru išrinko Dr. J. 
šliupą, o jo padėjėju Dr. Vai- 
npikį. * *

Kadangi Joniškio miesto bur
mistras p. šlabokas, kaip pra
nešama, atsisakė, tai šiomis die
nomis įvykusiame tarybos po
sėdy buvo renkamas kitas bur
mistras. Juo išrinkta p. Ged-

Naujienų raštinė atdarą nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka 
Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimų jums pasakys kokių dokumentų 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

Kaip veikia banką 
uždarymas Michi- 

gano valstijoj

Washington, vas. 15 
die senatas pradėjo svarstyti 
prohibicijos priedo prie konsti
tucijos atšaukimą.

Minės 69 angliakasius 
kurie prigėrė 

kasykloje

Ispanija j per pus
antrų metų jkurė 
10000 naujų mokyklų

New York, vas

Lentpiuvininkai 
streiką laimėjo

Lietuvos aukso ir sveti 
mos valiutos fondas

Toledo, O., vas. 15. — Willys- 
Overland Co., kuri išdirba Wil- 
lys ir Willys Knight automobi
lius, atiduota į receiverių ran
kas. Receiveriais paskirti kom
panijos (kūrėjas Jonh N. Willys 
ir jos prezidentas L. A. Miller.

Kauna 
aukso fondas sausio 24 d. sie
kė 47,58 mil. litų, svetimos va
liutos fondas—15,94 litų. Bank
notai apyvartoj buvo 91,18 mil. 
litų. Diskontas ir paskolos sie
kė 87,70 mil. litų. Banknotų 
padengimas auksu sudaro 52,- 
}8 nuoš., o aukso valiuta—69,- 
66 nuoš.

Maskva, vas. 15.
dirbystės specialistai šiaurinia
me Kaukaze tapo sumobilizuoti 
aštuonioms dienoms dirbti 
ūkiuose, kad sėkmingai praves
ti sėjos kampaniją, žemdir
bystės ekspertai tapo sumobili
zuoti gavus neramių žinių, kad 
47 apygardose surinkta tiktai 
nuo 0.3 iki 10 nuoš. nustaty
tos sėklų kvotos.

Ne geresnė padėtis yra ir 
Ukrainoje.

Kansas City, Mo, 
Dar neindentlfikuotas puolikas 
įsiveržė j bapkieriaus Kempei’ 
namus ir grūmodamas nužudy
ti 11 m. bankieriaus 
pareikalavo $15,000 išpirkimo. 
Bet slaugei pasisekė pašaukti 
policiją ir puolikas nematyda
mas išsigelbėjimo, pats nusi-
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Motina ir maža dūk 
tė žuvo gaisre

Tokio, vas. r 15. — Visos bir
žos Japonijoje tapo uždarytos, 
užsidarius Tųkio biržai.

Biržos užsidarė todėl, kad jo
se kilo panika ir šėrai ėmė ne
paprastu smarkumu kristi.

Manoma, kad šėrai puolė dė
lei nepasitikėjimo militaristais, 
kurie dabar valdo Japoniją ir 
delei tautų »sąjtfngos komiteto 
nuosprendžio pasmerkti ■* Japo
nijos politiką Manžurijoj.

Japonija, delei pinigų inflia
cijos ir didelių karinių medžia
gų užsakymų pastaruoju laiku 
džiaugėsi “gerove”. Tečiaus vi
sa ta “gerovė” dabar tapo nu
šluota kracho biržoje.

Kadangi visi streikininku rei
kalavimai liko patenkinti,/huvo 
nutarta streiką baigti. Iš viso 
streikavo dvi savaites.

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame
rikos piliečiais ir norės sugrįsti. Gauti leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- 
jaus kreipkitės į NauRenąs dėl informacijų.

goginiai kursai, kur tuos mo
kytojus nors paviršutiniai pri
rengiama. Nuodugnesnis pri- 
rengimas yra negalimas delei 
labai skubaus reikalo užpildyti 
vietas nuolat atsidarančiose 
naujose mokyklose.

švietimo reikalams dabar yra 
skiriami visu tečdaliu daugiau, 
negu buvo skiriama pirmiau. 
Mokytojai gaitaa nuo $250 iki 
$900 j metus.

Vals
tijos bokso komisija nusprendė, 
iš priežasties mirties kumšti
ninko Schaaf, kuris mirė po 
kumštynių su’ Carnera, ateityje 
Carnerai neleisti kumščiuotis 
su jokiu kumštininku, kuris 
sveria mažjau 225 svarų ir yra 
mažesnis kaip 6 pėdų 2 colių 
augščio. Delei to ir lietuviui 
Jack Sharkitfi nebus leista 
kumščiuotis su Carnera, nors 
Sharkis jau syk j nugalėjo Car- 
nerą. Jųdviejų kumštynės už 
čempionatą turėjo Įvykti ke
turių menesių.

Morris, III., vas. 15 
čia bus minimos 50 metų su
kaktuvės nuo baisios nelaimės 
Diamond anglių kasykloje, ku
rioj prigėrė 69 angliakasiai. 
Vas. 16 d., 1883 m., po smar
kaus lietau’s Įgriuvo žemė ir 
užtvęnkdė visą kasyklą, žuvusių 
angliakasių nepasisekė išimti ir 
jie tapo palikti kasykloj. Tik 
paminklas dabar žymi nelaimes 
vietą. •

Detroit, Mich., vas. 15.—Gu
bernatoriaus Comstock paskelb
toji bankams 8 dienų “šventė” 
nesukėlė tarp žmonių didelio 
sujudimo. Niekurie tvirtesni 
bankai, kad palengvinti pinigi
nę padėtį valstijoje, pasidariu
sią delei bankų uždarymo, ren
giasi atsidaryti ir atmokėti ma
žesnius depozitorių pareikalavi
mus, kad jiems nereikėtų kęsti 
nepatogumus laike bankų mo
ratoriumo. Kiti bankai teikia 
paprastus bankinius patarnavi
mus—maino čekius, priima de- 
poziuts ir t.t. Gubernatorius 
tam nesipriešina ir nereikalau
ja iš bankų griežto pildymo jo 
moratoriumo.

Ne visi bankai yra atsidūrę 
finansiniame keblume, Tie keb
lumai daigiausia paliečia Union 
Guardian ir visus su juo su
sirišusius bankus.

Senatorius Couzens, buvęs 
Fordo partneris, irgi puolė For
dą, kaipo vieną kaltininkų bąn- 
ko keblumų. Kitas kaltininkas 
esąs Rekonstrukcijos Finansų 
Korp., kuri už paskolą pareika
lavo tokių didelių garantijų, 
kokių bankas negalėjo duoti. 
Tikimąsi, kad banko keblumai 
išsilygins laike 8 moratoriumo 
dienų ii- gal nereikės stvertis 
griežtesnių priemonių jį išgel
bėti.

Lietuvos Nepriklausomybes 
Sukaktuvių Apva klojimas 

šįvakar Lietuvių Auditorijoje

Brusselis, vas. 15 
rezignavo Belgijos 
vadovaujamas premiero 
Broųueville.

Dės Moines ,1a., vas.. 15. — 
Iowa senatas vienbalsiai nutarė 
paskelbti moratoriumą ir ne
pardavinėti nuosavybių už ne
sumokėtus 
4 d., 1933

Daugely 
taksų yra 
muose iš varžytinių taksų, nie
kas jokių pasiūlymų neduoda 
ir pardavimus vistiek priseina 
atidėti. Atidėjus 
galbūt daugelis Įstengi vėliau 
taksus užsimokėti ir tuo budu 
savo nuosavybes išgelbėti.

Litchfield, III., vas. 15. — 
Bomba sprogo po katalikų kun 
John Goff klebonijos porčiais 
Kunigas nualpo, bęt* išliko ne
sužeistas. Jis spėja, kad bam
bą padėjo “agitatoriai 
kuriuos jis kovojęs.
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Kaunas.—Epelšteino lentpiu- 
vės darbininkai dirbdavo tiktai 
4 dienas į savaitę ir tegaudavo 
už darbo dieną vidutiniškai 5 
litus.

Rodos, uždarbiai menki, bet 
darbdavys sumanė atlyginimą 
dar numušti.

Darbininkai laikėsi vieningai 
ir nutarė nepasiduoti darbdavio 
pasikėsinimams. Nutarė darb
davį pamokyti ir parodyti, ką 
reiškia darbininkų organizuo
tumas.
~ 8Mtšibx mėn. 2 d. paskelbė 
streiką. Darbdavys iš pradžių 
dar šiaušėsi, bet vėliau sudarė 
su darbininkais raštiką sutartį, 
kuria jis pasižada iki š. m. ge
gužės men. 1 d. algų nemažinti 
ir darbininkų iš darbo neatleis
ti. Be to, dar už streikavimo 
laiką sutiko duoti darbinirikams 
atidirbti.

Belgijos kabinetas 
, zignavo

Panika Japonijos 
biržose; visos bir

žos uždarytos

Illinois valst. sena 
tas priėmė prekių 

taksų bilių
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Springfield, III., vas. 15. — 
Valstijos senatas šiandie pri
ėmė prekių taksų bilių, kuris 
įvestų tam tikrus taksus ant 
visų prekių, kurios yra par
duodamos valstijoje. Bilius ta
po priimtas 34 balsais prieš 12 
ir keturi senatoriai nedalyvavo 
posėdyje. Skubaus biliaus pri
ėmimui yra reikalinga 34 bal
sai. Taigi prekių taksų bilius 
kaip tik gavo reikiamą balsų 
skaičių.

Po to senatas 30 balsais prieš 
5 atšaukė Illinois garsiuosius 
prohibicijos kratų ir užgriebimo 
įstatymus ir 36 balsais prieš 5 
atšaukė valstijos prohibicijos 
vykinimo įstatymus.

Dabar visi šie trys biliai ei
na atstovų butan, kur bus ban
doma juos kuogreičiausia per
varyti, ypač prekių taksų bilių.

Chicago.—Mrs. Mildred Ba- 
ron ir jos 3 metų dukrelė Joan 
žuvo gaisre, kuris sunaikino 
Club Walton rodhouse, 5724 
Dempster St., Morton Grove 
priemiesty. Jos vyras Joseph 
Baron, kuris buvo kliubo pri
žiūrėtojas, apdegė gelbėdamas 
savo šeimyną.

Šeimyna gyveno trečiame 
kliubo augšte. Pajutęs gaisrą 
Baron nuėjo-į pirmą augštą ir 
atidarė duris į rūsį. Tuoj iš 
rūsio šovė liepsna ir uždegėjo 
drabužius. Jis išbėgo laukan, 
kad įeiti per kitas duris ir iš 
gelbėti šeimyną, bet jau nebe
galėjo pasiekti laiptų. Ugnia
gesys Finke irgi bandė gelbėti, 
bet pritroško ir nukrito nuo ko
pėčių.

Senatorius Reed Smoot iš Utah, senato finansų komiteto 
pirmininkas ir iždo sekretorius Ogden L. Mills (dešinėj) svars
to kiek pajamų duotų valstybei taksai ant alaus ir vyno. Mills 
senato komitetui liudijo,, kad alaus taksai duotų į metus iki 
$150,000,000 pajamų.

Springfield, III., vas. 15. — 
Valstijos legislaturon (peštas 
bilius, kuris leistų x gubernato
riui, ar miesto merui paskelbti 
bankų moratoriumą, kada tik 
tokis moratoriume pasirodytų 
reikalingas.

Madridas, vas. 15. — Ispa
nijos švietimo ministeriu yra 
prof, Fernando dc los Rios. Jis 
yra garsus advokatas, žydas, 
socialistas ir mokytojas. Ir jam 
tenka dirbti galbūt sunkiausį 
darbą Ispanijoje—kurti mokyk
las ir šviesti bemokslę liaudį.

Ispanijoje yra tarp 40 ir 50 
nuoš. bemokslių. De los Rios 
sako, kad tą didelį bemokslumą 
tuojau^ likviduoti negalima, nes 
daugelis šių bemokslių yra'se
ni žmonės, kuriems jau ne lai
kas mokintis. Todėl visoj Is
panijoj panaikinti analfabetiz
mą nėra jokios galimybės iki. 
tebėra sčnoji karta. Todėl nors 
ir kreipiama yra didelė domė 
į suagusiųjų švietimą, visgi 
svarbiausia domė yra kreipia
ma Į vaikų mokinimą. Ir mi- 
nisteris Rios tikisi, kad už 5 
ar 7 metų Ispanijoje nebus be
mokslių vaikų.

De los Rios sako, kad į pus
antrų metų laiko tapo Įkurta 
10,000 naujų pradinių mokyk
lų. Iki 19Š7 m. manoma įkur
ti dąr 20,000 naujų mokyklų. 
Tada bus galima Įvesti* verstiną 
mokyklų lankymą ir anfalbetiz- 
mas tarp vaikų išnyks. Jis sa
ko, kad nėra tiek sunku įkurti 
naujas mokyklas, kaip sunku 
surasti joms mokytojų. Abel- 
nai valdžiai trūksta žmonių. 
Trūksta žmonių armijai, trū
ksta valdininkų, trūksta ir mo
kytojų. Dedama didelių pa
stangų skubiai priruošti nau
jus mokytojų kadrus. Tam ti-

Londonas, vas. 18. — Short’s 
aeroplanų dirbtuvės gavo tiek 
užsakymų ,kiek jos da niekad 
neturėjo karuį pasibaigus ir 
dabar dirba pilnų smarkumu. 
Kas tiros užsąkymus davė, kom
panija nesako.
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Chicago 
ceremonijomis tapo atidarytas 
naujas Chicagoš paštas — di
džiausias.... ir paddemiškiausias
paštas visame pasaulyje. Jį 
atidaryti iš Washingtono atvy
ko generalinis pašto viršinin
kas Walter F. Brown.

Vakar taipjau sukako lygiai 
102 metai, kaip Chicagoje tapo 
atidarytas pirmas paštas. Ta
da visas “miestas” susidėjo iš 
kelių bakūžėlių pelkėse palei 
Michigan ežerą. Paštas gi už-, 
ėmė mažytę kertelę privatinėj 
sankrovoj, šiandie gi miestas 
užima daugelio mylių plotą ir 
turi apie pusketvirto miliono 
gyventojų. Tai ir paštą talpi
na triobesys, užimantis kelis 
blokus.

Naujasis paštas randasi prie 
Canal ir Va n Buren gatvių. Jis 
taip pastatytas, kad nereikės 
vežioti siuntinių iš Union sto
ties, bet jie tiesiai iš traukinio 
bus perduodami paštui. Stogas 
yra taip Įtaisytas, kad ant jo 
galės nusileisti pašto aeropla
nai. Naujojo pašto pastatymas 
kainavo $21,000,000. Darbas 
dar nėra baigtas, bet paštas 
jau dabar pradės veikti naujoj 
vietoj. Galutinas statymo dar
bas bus baigtas lapkričio mėn. 
Statant naują paštą atsižvelgta 
ne tik į dabartinių Chicagoš rei
kalų patenkinimą, bet ir Į gali
mą miesto augimą ateityje.

Naują paštą statyta todėl, 
kad senasis paštas, vidurmies- 
ty, pasidarė per mažas ,nebeat
sakantis platiems Chicagoš rei
kalams.

šiandie sukanka lygiai 
vasario 16 d., 1918 metais 
Lietuvos Nepriklausomybę.

Chicagoš lietuviai šias
viams sukaktuves iškilmingai minės dideliu npvakščiojimu šį va
karą Lietuvių Auditorijoje. Bus žymiausi kalbėtojai, kurie api
budins Lietuvos kovas už laisvę ir kartu bus labai turtingas mu- 
zikalis programas. Visi Chicagoš ir apielinkių lietuviai priva
lėtų dalyvauti taip svarbiame apvaikščiojime. (Platesnių žinių 
apie jį rasite 6-tame puslapyje).

Lietuvos Neprikalusomybės Deklaracija
Rugsėjo 18-23 d.d., 1917 m., vokiečių okupuotoj Lietuvoj 

Vilniuje įvyko lietuvių konferencija. Toji konferencija išrinko 
Lietuvos Tarybą, kuriai pavesta toliau rūpintis Lietuvos nepri
klausomybe.

(Lietuvių Taryba pirmąjį savo oficialį posėdį atlaikė sausio 
9, 1918. O vasario 16. 1918 m., Lietuvių Taryba pasauliui pa
skelbė šitokią Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją:

“Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė Lietuvių atstovybė, rem
damos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir Lietuvių Vil
niaus konferencijos nutarimu rūgs. 18-23, 1917, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis valstybėmis.

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santikitls su kitomis valstybėmis privalo galuti
nai nustatyti kiek galima greičiaus sušauktas Steigiamasis Sei
mas, demokratiniu budu visų gyventojų išrinktas.“

Karui pasibaigus ir vokiečiams iš Lietuvos pasitraukus, 
taipgi atmušus kitus priešus, kurie taikėsi Lietuvą pasigrobti 
(bermontininkus .bolševikus ir lenkus), įvyko Steigiamojo Sei
mo rinkimai. Steigiamasis Seimas susirinko Kaune gegužės 
15 d., 1920 m. ir po kelių mėnesių svarstymo priėmė Lietuvos 
Respublikos Konstituciją.
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vėjas, meilė, baimė; kas yra'cijos Ir didžiojo krašto suriai- 
spalvos, jų susiliejimus* pasi- kinti ir po šiai dienai dar ne- 
reiškimus tam tikrose aplinky- gali atsigauti. Zarasų kraštas 

. a.........................................«........................ V • V............................................................ M • •• • a a!

spalvos, jų susiliejimus* pasi- kinti ir po šiai dienai dar ne-

Buvo laikai,
bese; kodėl vieno' akys žaid- nuo Centrines Lietuvos yra to- 

aitbukusios, vieno Ii nusviestas į Šiaurę, apšuptasBuvo laikai, kada poeziją vyrų rašo eiles ir mėgsta poe- ribs, kito i _ _
žmonės mėgdavo ir tūlos eilių tais vadintis, vos tik pustuzinis mėlynos, kito rudos arba juo-1 iŠ žiemos Rytų ^ ilgoka Latvi 
knygutės ir knygos parsidavi- pajėgia tttlą skatitytojtj skaitlių 
nėdavo labiau už sapnininką, 
orakulą, “Davatkų Gadzin- 
kas” ir kitus pliauškalus. Kas 
iš mokančių skaityti nepirko 
Vaičaičio eilių knygos? Kas 
nesimokino deklamuoti Bara
nausko, Maironio, Kudirkos ei
les? Adomo Jakšto nors sun- voj intečesuPjtfsi žriionės pbe- 
kiai nukaltos, sausos, bespal- zija, nesiimu sp/ęsti, bet iš 
vės eilės visai buvo skaitomos. | gaunamų laikraščių ir žiirna- 
Poeziją žmonės brangino, lų matosi, kad ja bandoma už- 
kiekvienas stengiasi į atmintį kišti atliekamas vietas, kaip da 
įsikalti jam patinkamas eiles,! tebedaro tūli Amerikos lietu- 
ir debatuose savo argumentą vių laikraščiai. Didžiuma čia 
eilių pacitavimu paremti. Būti 
poetu buvo garbe, o kartais ir 
uždarbis. Pretendavo į poetus 
netoli visi, net ir tie, kurie 
gramatikos nežinojo. Leidė
jams ir laikraščių redakto
riams būdavo tikra bėda: Ge-į 
ri kostumeriai prisiunčia po
ezijos pluoštus ir tikisi, kad 
ji bus atspausdinta. Pasakyk,! 
kad ji spaudai netinka, netek-■ 
si kostumerio; dažniausiai jis 
virs priešu; savo lėšomis iš
leis veikalą. Tokių veikalų A- 
merikos lietuviai išleido pusė
tinai, betjgreitai ir tie veika
lai ir jų autoriai tapo užmiršti. 

. ... .111 it pi V pv/cr. ijv/o vi/inivi>i«iv^ĮScrioziskai poezija buvo be-i. . , , , . . .. . vi. ..4tz t .. ha ir kitus dalykus, poetas at- pradedas užsiimti K. Jurgelio- , o- ..1 . . .‘ ...... . sidure keblume. Pirma užtek-
saldžių ir jaudinančių 

ir ritmo eilėms
Net ir su tuo galima

suinteresuoti. Didelio skait- 
liaus aritu'žiastiškų patronų ne 
vienas neturi. Didėlių, visuo
menes ir kritikų užgirtų poetų, 
tokių kaip buvo Vaičaitis, Ba
ranauskas ir Kudirka, nė Lie
tuva neturi. Kiek dabar Lietu-

ir tą paprotį panaikino.
Negalima sakyti, kad žmo

nės poezijos nemėgsta. Kuo
met ji jiems suprantama, ata- 
tinka jų upui ir apšvietus laip

sniui, ji skaitoma. Daugiau
siai, aš manau, poezijai pa
kenkė kritikai. Seniau poezi
jos kritikas rašydavo papras
tai laikraštininkai. Apie jos 

!taisykles ir postulatus jie men
kai žinojo: asmeniškai patiko 
kurios eilės arba nepatiko — 
ir parašydavo, kad jos stebėti
nai geros arba šlamštas. Kuo
met gi kritikai pradėjo kalbė

ki apie poezijos ėpistcmalogi-

dos. Iš poeto reikalaujama ne jos siena, iš Pietryčių Oku- 
tik poezijos taisyklių žinojimo, puota Lietuva. Kartii phėttius 
saldžių ir jaudinančių žodžių, toji siena 
o ir žinojimo ir paaiškinimo. 
Pabandyk padaryti klaidą, 
tuoj kritikai užklups ir įrodys, 
kad tu nežinai ką pliauški sa
vo eilėse. Poetams pasidarė 
keblu. Patenkinti kritikus rei
kia genijaus. Ne todėl kad kri
tikai 'pikti žmonės, o todėl 
kad jie patys jau daug žino 
ir neiškenčia kitų klaidų neį-j 
rodę. Skaitytojai irgi labiau 
apsišvietė, daugelis įvairių da
lykų mokinosi. Jie irgi kritiš
ki.

Studijuoti poetui

rubežitis sudaro 
daugiau negu iltišę apskrities 
sienos.

Su Ok. Lietuva (lemarlclibi
jos 1/4 uždarytas. Antras sie
nos 1/4-dalls. LatVujos siena, 
dėliai Šilpu(/ jKOnomitiiO-įitė- 
kybinio bėndrhvimo, taip ‘pat 
nesudaro iidt inihimalinių są* 
lygų pagyventi krašto ekono
minį gyvenimą. Ekonominį 
skurdą, sustingimą lydi kultū
rinis ir pdlitiHis susnudimas.

* f ■

1 Taigi, Zrtrhsij kraštas buda- 
Studijuoti poetui viską tą, mas toli iiii6 ^ęęiitralinės Lie

kas iš jo reikalaujama kritikų tuvos, nuo geležinkelių stočių 
ir išlepusių skaitytojų, yra vi- ir ttirėdaihas aukščiau minu
sai ne poetiškas darbas. Velyk Į tas migdančias kraštą šienas 
jis sėdi ir tyli. Saugiau ir gar-! ekonomiškai . ir kiilturiškai 
bingiau jam kokį biznclį vary- sunkiai žengia progreso keliu. 

Ekondmihį krašto skurdą, 
negu poeziją rašyti. Taigi nors be aukščiau paminėtų ‘priežas- 
poetų produktams marketas ir 
butų, bet niekas pradeda ne-

.......... .......... ....... ..................
nib ūgio reikalas. "Zarasų kraš
tas reikih ^ėležinkeliu sujung
ti su visos Lietuvos geležinke
liais.

Slogiausiu atveju gerais vie
škeliais ir plentais, nes šian
dien Įr to nėra.

Zarhšų krašte yra nemažai 
miškų, • sodų, ežerų. Miškuose 
yra įvairių uogų, grybų; .eže
ruose—žuvų. Čia galima ir 
iiiiškb apdirbimo pramonė ir 
šbdihihkyMtė ir t. p.

Deja, dėįiai blogo susisieki
mo zarasiėčia/ tomis gamtos 
dovanomis nditdotis negali. 
Taip <pat tik dėl tos priežasties 
čia sutiki ai galimas daržovių 
ūkis ir t. p.

Kai katinas tinginys ir 
pelių negaudo, tai dar

bo turi teismas

Ketvirtaaienis, Vas. 1?,

gaudytoją. Bet katinas pasiro- kiui smogė akmeniu. Suragi- 
dęs nė velniui netikęs. Buvęs nūs arklį U. pasisekė pabėgti, 
didelis tinginys, per dienas ir į Po to tuoj aus važiavo Meldu- 
naktis ant krosnies gulėdavęs,1 čių seniūnas Stalionis. Plėši- 
nuo šono ant šono vartydavę- kas vienas tvėrėsi už arklio, 
sis, Žiovaudavęs, snausdavęs, o o antras šovė, bet nepataikė, 
apie savo šventą pareigą gau- Arklys, išsigandęs šūvio, pa- 
dyti peles ir žiurkes visai ne- šoko ir, įvertė ratus į griovį, 
galvodavęs. Tikras dykaduonis. 
Jei teismas netiki, Vanagas 
prašo bylą atidėti ir iškviesti 
liudininką, kuris parodys, kad 
katinas tikrai veltui duoną ėdė. 
O jo išlaikymas Vahagui nema
žai kainavęs

bangiau jam kokį biznclį vary
ti ir vakarais kortomis lošti,

pradedąs užsiimti K. Jurgelio
nis ir jam sekėsi, bet jo perio-j 
das tęsėsi per trumpai, kad ga
lėjus suinteresuoti publiką. 
Bandvmus darė kun. Jonas Ži
linskas, Viskoška, Smelstorius, 
Bukšnaitis ir kiti. į jų poeziją 
publika atsiliepė šaltai. Kad 
neįžeidus, neminėsiu vėlesnių-! 
jų bandytojų, nes c___ __ _
jų eilės tikra marmalienė, ir 
niekas jų poetais neskaito. Jie 
leistų savo veikalus ir žmo
nėms prievarta patys pardavi
nėtų, bet šiais 1----- --------
nėra pinigų tokius veikalus iš
leisti.

davo 
žodžių, rymo 
rašyti.

čių, pagilina susisiekimo ne
patogumas. Atkiliausios geile* 

drįsti juos fabrikuoti. Tai da- žinkelio Štotys yra Obeliai ir 
Utena (40<$i) :kltn. atsti).

VieškeliaT’ir paprasti keliai, 
ypač rudenį ir [pavasarį, Za
rasų krašte yra labai prasti. 
Rudenį pasiekti stotį tai sun
kus ir brangtis žygis. O rudenį 
juk kiekvienas Tikihihkas Spp 
riamas bėdų Veža šį tą par
duoti. . '

rosi ne tik pas lietuvius, o ir 
netoli pas visas tautas.

—Dr. A. Montvidas.

LIETUVOS ŽINIOS
Zarasai

Dabar reikalaujama, kad poe
tas nepliaukštų nonsensų ir 

į nežaistų žodžiais ir sakiniais 
1 • dalykus, kurių jis neži-
no. Jis turi žinoti ir istoriją, 
ir geografiją, ir astronomiją, 
ir biologiją, ir fiziką, ir che
miją ir visą eilę kitų dalykų, 

krizio ''“laikais jei«u. noriI.iš'en8‘j. kl“i<,lli ,savo 
poezijoj. Jis turi žinoti kokiuo
se atsitikimuose ir kodėl šir
dis plaka lėčiau arba sparčiau; 

Net Lietuvoj, kur nemažas nuo ko ir kodėl veidas pablaii- 
skaitlius pusiau inteligentiškų ksta arba parausta; kas yra

Kiek čia grožio ir kiek 
skurdo!

Zarasų kraštas Lietuvos vi
suomenei yra žinomas savo 
gamtos grožiu. Tai kalnų kal
nelių, gražių ežerų ir miškų 
kraštas. Ne be pagrindo ir 
vadinamas “Lietuvos Šveica
rija.” Gražu ten vasarą ir žie
mą.

Tačiau ekonominiu žvilgs
niu Zarasų kraštas yra nepa
vydėtinoj būklėj. Čia žemė

belių stotį, į kurią nėra net 
pakenčiamo vieškelio. Pato
giausias siisišiekimas yra am 
tobusais, kursuojančiais plen
tu Zarasai—Kaunas. Tačiau 
autobusai visų ūkiškų susisie
kimo reikalų ‘i neaptarnauja. 
Autobusai nevisuomet ir nevi- 
sur pasiekia krašto vidurį ir 
plentas (Zarašą^-Kaunas) di
desnei daugumai yra per toli, 
sunkiai pasiėkimiias.

Taigi patogiai geležinkelio 
susisiekimas Zarasų kraštui 
yra būtinas. Ta^yra ekonomi-

iNįu.» .i .nn*'ė i<*.-X.,*. .b.4 , .,4... : Į fa ...l-r nįl MįTi 1 JnjĮ

ŠIAULIAI. — Amerikos teis
muose, sako, būna tokių “prin- 
cipihių” bylų, kur kas nors by
linėjasi dėl, sakysim, vieno 
cėntb perdaug išieškotų mokes
čių.
1 Va ir pas mus pavyzdys.

■Kaimo darbininke Julė Var- 
naviČiėnė iš Lepenių kaimo, 
Akmėhės Valsč. Papilės taikos 
teisme, iškėlė civilinį ieškinį tb 
paties valsčiaus, Viežbių kaimo 
ūkininkui Jonui Vanagui dėl 
150 ;litų nedamokėtos algos. 
“AmerikoiiiŠ.ko” šitame, žino
ma, nieko hera, laikęs teisė
jas VUimaviČienės pretenziją, 
Kaip paihatuotą, patenkino. Jo
nas Vanagas, taikos teisėjo 
sprendimu nepatenkintas, ape
liavo į Šiaulių apygardos teis
mą. Nuo čia jau prasideda tai, 
kas visai aiškiai pakvimpa 
“amerikoniškuoju” nepaprastu
mu ir keistumu.

Vanagas savo apeliacijoj aiš
kinasi, kodėl jis išlaikęs iš Var- 
navičienės algos 150 litų ir, šit, 
pasiklausykite, jo rimtų moty
vų. Varnavičienė atėjusi pas 
jį . tarnauti su savo katinu. Ka
tiną išgyrusi, kaip gabų ir 
energingą pelių bei žiurkių

4 ..... ... ■ii.^i į

i — katinas per 
dieną išlakdavęs pustrečio lit
ro pieno. Per ilgą laiką susida
rė suma, kurią Vanagas laiko 
veltui padarytomis išlaidomis. 
Dėlto jis ir išskaitęs atatinka
mą sumą iš katino savininkės, 
pas jį tarnavusios 
algos.

Šiaulių apygardos 
šiomis dienomis šią 
ką apeliaciją svarstė. Ir pasta
tė Vanagui tokį klausimą: Ar 
tu paskui katiną lakstei, jei 
žinai, kad jis pelių negaudė? 
Vanagas nieko negalėjo atsa
kyti ir vargšas bylą pralaimė
jo — teismas patvirtino taikos 
teisėjo sprendimą. Katinas ga
li ir toliau sau ramiai ant kros
nies šildytis — pikta aliuzija, 
metanti įtarimo šešėlį į sąžinin
gą jo visuomeniškų pareigų at
likimą teismo atremta. Bet. pil. 
Vanagas savo “principą” taip 
pat išlaikė.

Varnienės

teismas 
originališ-

nubėgo į mišką. Stalionis tuo 
pasinaudodamas pasileido 
bėgti ir šaukti: “Jonai, Petrai, 
greičiau 
plėšikai 
pabėgti, 
rasti.

važiuokite! Mane 
užpuolė!” S. pavyko 

Arklys ir ratai at-

Moteris -jjati notėjo su
sideginti

Naujųjų Miliūnų km. (Ku
piškio valsč.). Sausio 11 d. 
psichinei nesveika, to paties 
kaimo gyventoja Emilija Je- 
čiuvienė, norėdama nusižudy
ti, padegė savo kaimyno Jono 
Balčiūno klojimą ir pati puo
lusi į ugnį norėja susideginti. 
Apdegusi ranką ir šlaunį, 
skausmo varstoma, iš ugnies 
išbėgo ir liko gyva.

Klojimas 500 litų vertės su
degė. Rytojaus dieną pil. Je- 
čiuvienė tapo išvežta į Kal
varijos ligoninę.

Plėšikai buvo pastoję 
važiuotus

Rokiškis. Sausio mėn. 9 d. 
ant vieškelio Rokiškis Jūžin
tai Salensko miške D. Uldu- 
kiui iš Rokiškėlių važiuojant 
vakare du plėšikai pastojo 
kelią. Vienas plėšikas tvėrė- 
ri už arklio, o antras Uldu-

Terpentinas Greit 
Sustabdo šalti

< < I V-

Kratinėje.
Seni rydymo budai yra rerlauai. Nielcaa 

iki Mo! neišrado nieko goresnio už terpen
tino, kuria aekmlngai palengvina žalti krū
tinėj. Jisai tuojaUB pataiko i “skaudamą 
vietą." aužvclnina užsidegusias plfivea ir 
išvalo oro praėjimus.

Bet terpentinas turi hut grynas, ir jisai 
turi būt tinkamai aumaižytaa su oinUnentu 
ifi mentolio ir kamparo. u*oki rinkamą mi- 
Aini Jus kaip tik ir gaunate kada vartojate 
Turpo Vaporizing Olntment, vaistai nuo Kal
cio kuriuos vartoja tūkstančiai per 30 metą.

Jeigu jus krūtinėn jtrinslte Turpo Vaporiz
ing Olntmentą ir įkvėpuosite tiltus žferus nuo 
Turpo Electric Vaporizer. jus galite sdstabdyti 
- - - • visas

Elec- 
Vapor- 
centus, 
šiandie.

byle au vienu tritmentu.
įstatymas — fakatant Turpo 
trio Vapdrlzcr ir stiklinę au Turpo 
izing Olntment kainuoja tiktai 08 
Nusipirkite pas savo vaistininką ______
Grąžinsime pinigus, jeigu busite neužganė
dinti.
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Ketvirtadienis, vas. 16j

moic
NUVARGUS

Kodėl Prarastas Vilnius

žino
VIII

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS

Valdžios taksos

Valdžios taksos

Double Action-

GEE

tW. REALLY

928
930
930
910

Mažiaus ateivių na 
turalizuota 1932 m.

ata

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

be parlyviškum o 
kauke

Išleido Naujieną-Bendrovė
•t ' •

Siųskit money orderį

Green .T
Jurgelis Jacob
Kiviles John
Lasaroff Maryona
Maitinkinas Salvcstras
Rogoski Jos
Sapunas Meri P.

tas J a
Stale Allorney 
Prie kliubo 
nariai.

Chicagos
9 vvardoj

i alder-

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Wa i lelios- paskirtas 
pagelbininku. 

prisirašė 3 nauji 
— Memberis.

Jo kalba padaro geriausį įspu 
d į į Bose lando Lietuvių 
Amerikos Piliečių kliubą

suteikia 
barzdaskuty klos 

komfortų 
skutimos 

namie

Soc. J. Burda tinka 
mas į 9-to wardo 

aldermonus

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

C BAKING 
POWDER 

ŠAME PRICE \

Roseland Lietuvių Ameri
kos Piliečių kliubas, kuris pir- 
miaus buvo žinomas kaipo 
“Lietuvių Republikonų 9-to 
wardo kliubas**, periname sa
vo vardų, pasiliuosuodamas 
nuo republikonų partijos ir li
ko bepartyvišku kliubu.
Keturi kandidatai į aldermo

nus susirinkime.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

<3-A Secarliy Ssvings & Coinmercla) 
Bank Bullding

(Directly across Street from Patent Office) 

VVA81IINOTON. P. C.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS- BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
■' seredomis iki 7 v. v.

Lietuvos Nepriklausomybes 
Šventė minėta per radio

Pirmieji trys kandidatai kal
bėjo pasislėpę po bepartyvišku- 
mo skraiste, išsireklamuodami 
patys save kaipo geriausiais, 
tinkamiausiais kandidatais. 
Vienas pasisakė, kad esųs toks 
jau lietuviam^drąugiškas, kad

ei DYKAI
P KNYGF.UB
“Record of !■- 
Nieko

tam tikra 
reikalau- 

kovo 2 d.
aktas reikalauja ko 
ateivis negali Icgališ- 

išpildyti deklaracijos in
tencijų be darodymo legališko 
įleidimo nuolatiniam apsigyve
nimui. Vienintele permaina šio
je procedūroje buvo įvesta pe
reitame gegužės men., kuomet 
Kongresas paliuosavo ateivius, 
kurie atvyko į Suv. Valstijas 
prieš birželio 29 d. 1906 m. — 
kuomet dabartinis natūralizaci
jos įstatymas buvo priimtas —

Pirmadienį, vas. 13 d. Stru
milos svetainėje minimas kliu
bas turėjo mėnesinį susirinki
mų, į kurį buvo atsilankę ketu
ri kandidatai į 9 wardo alder
monus, būtent, A. G. Lindel, 
S. J. Michuda, L. Back, J. 
Burda ir S. W. Govier, buvęs 
aldcrmonas. Iš viso į 9-to war- 
do aldermonus yra 10 kandi
datų.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijitną krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

nuo pristatymo atvažiavimo Į 
certifikato.

131,062 ateiviai padavė per 
1982 m. natūralizacijos petici
jų prašymus. Iš tų 10 buvo ka
ro veteranai, kurie naudojosi 
įstatymu, kuris pailgino dar 
dviem metam palengvintų na- 
turalizavimą be mokesties atei
viams, kurie tarnavo Amerikos 
pulkuose pasauliniame kare.

Per metus Natūralizacijos 
Biuras suėmė net 888 ateivius, 
kurie prašė pilietystės, bet ne
buvo įleisti nuolatiniam apsi
gyvenimui. Tie visi ateiviai ra
portuoti Imigracijos Biurui dėl 
išdeportavimo.

Iš visų 141,589 peticijų, 136,- 
111 buvo išduota ir 5,478 atsa
kyta. Iš tų atsakytų net 2,161 
ateivis pavėlino peticijas išsi
baigti, į laikų neprašė paskuti
nių popierų ir 274 peticijas at
sukę. 793 peticijos atsakytos, 
nes rasta, kad prašytojai buvo 
žmonės negero morališko cha- 
rakteriaus, ir 824 ateiviai nepri-‘ 
silaikė prie moksliškų reikala
vimų. Liudininkų netinkamu
mas sulaikė net 274, ir 137 
ateiviai negalėjo pristatyti liu
dininkų. 9 prašytojai nebuvo 
ištikimi ir 14 pilietysčių atsa
kyta dėl neprielankaus karo 
laiku nusistatymo. Pasirodo, 
kad tik natūralizacijos distrik- 
tai Salt Lake City, Seattle ir 
San Francisco neduoda pilie- 
tystes asmenims, kurie prašė 
paliuosavimo nuo militariškos 
tarnystės laike pasaulinio karo.

Darbo Departamentas deda 
visas pastangas išnaikinti vi
sokias prigavystes kas link 
ateivių naturalizavimo. Ke
lios organizuotos grupės, ku
rios užsiima klastavimu re
kordų ir kitais budais apgau
na norinčius tapti piliečiais 
New Yorkc, Chicagoje ię Bos
tone buvo išnaikintos. Pasek
mės to veikimo 
nes nukaitinti ir ia tų 97 pa
sodinti į kalėjimų arba užsi
mokėjo bausmes. Daugybė ap- 
gavingai išgautų pirmų popie
rų buvo rasta be vertes ir 
562 certifikatai neturėjo ver
tės. Suvirš 600 atsitikimų dar 
neužbaigta. FLIS.

šie laiškai yra aWtfe iš Europoa 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi JI paštų (Clark ir Adam: 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri« 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
i«ed Windvw" looėj nuo Adams gat 
es, pasakant laiško NUMERI, kai) 
ad Šiame sąraše pažymėta. Laišku: 
aštas laiku tam tikra laika, o pa*

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo- 

jaus, nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 ecntų. Mes 
išsiusime bile kur.

NAUJIENŲ ADM.

*92.00
153.50

*5.00
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chieago, III.

AS42YEARSAG
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Nutarė ne pasisakyti viešai.
J. Burdos kalba patiko vi

siems. Jis buvo atviras, kalbė
damas nepataikavo niekam. 
S. W. Govier kalbėdamas agi
tavo už L. Back, kaipo buvusį 
jojo pAgelbininkų. Po visų 
kalbų, buvo svarstoma katras 
kandidatas imlorsuoti. Visi 
pripažino tinkamiausiu J. Bur- 
dų, bet abejojo apie jo išrin
kimų.

Galų gale nutarta nepasisa
kyti viešai koks kandidatas 
yra tinkamiausias. Beje, S. 
W. Govier pasisakė, kad per 
jojo pasidarbavimų buvo duo
ta 6 lietuviams miesto darbai, 
tarpe jų vienas esųs advoka-

tino

a minute 'tom mm

m., kuomet 
veik 252,000 
tus paduota, 
ralizacijos 
tystės certifikatų mažiaus iš
duota 1932 m., negu bile ki
tais metais nuo 1917 m.

Iš viso 136,600 ateivių natu- 
ralizuota per paskutinius fis- 
kališkus metus. Iš tų 20,886 
gimė Italijoj, 17,854 Vokietijoj, 
14,426 Airijoj, 14,280 Lenkijoj, 
10,144 Kanadoj, 7,621 Rusijoj, 
4,087 Švedijoj, 4,032 Čekoslova
kijoj, 2,974 Jugoslavijoj, 2,780 
Norvegijoj, 2,224 Vengrijoj, 
1,970 Austrijoj, 1,900 Lietuvoj, 
1,445 Danijoj, 1,265 Finlandi- 
jo.y 248 Meksikoj ir t. t.'

Beveik visos pietų Amerikos 
respublikos atstovautos, dau
giausia certifikatų 126 — duo
ta žmonėms iš Brazilijos ir 
net 85 gimusioms Argentinoj. 
73 naturalizuoti paėjo iš Ku
bos, 30 iš Peru, 27 iš Chile, 24 
iš Colombia, 19 iš Venezuela, 
16 iš Guatemala, 10 iš Costo 
Rico ir 10 iš Nicaragua.

Natūralizacijos procedūra
Galime kaltinti permainas 

natūralizacijos procedūroj dėl 
sumažėjimo naturalizavimo dar
bo, nors nekurios permainos 
pagreitina visą darbą šioje dir
voje.

žymausia permaina pastarai
siais metais liečia būdą gauti 
pirmas popieras. Pirmiaus tas 
pirmas žingsnis 'natūralizacijos 
ruceduroj buvo visai neforma- 
Ijškas aktas. Bile ateivis galė
jo nueiti į teismą, kuris auto
rizuotas naturalizuoti ateivius 
ir išpildyti Deklaracijos Inten
ciją, tik išpildant 
blanką ir užmokant 
jamą mokestį. Bet 
1929 
kito,

Laikas daug reiškia 
prie patentu. NcriiU 
kuoklt , vilkindami au 
apaaugojimn a a v o 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba rąžykite dėt 
NEMOKAMOS 
gntSs "How t 
taln a Patent” .
ventlon” formos. Nieko nelmam 
už Informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargos, rti pešt ingas pa
tarnavimas.

REMARKABL-H 
FE AT For<. 
THE HkNJbS 
, I'LU $AN ri

ROSELAND
J. Burda socialistų kandi

datas į 9 wardos aldcrtnonų 
pripažintas tinkamiausiu kan
didatu. Ateinančiais rinkimais, 
kur bus renkami 
miesto aljdermonai, 
bus 10 kandidatų 
monus.

šiandien sunkus laikai gal su
laiko daugybę ateivių nuo Ame
rikos pilietystės, nes dėl padi
dintų augštų naturalizavimo 
kainų labai daug žmonių netu
ri pinigų tapti piliečiais. Natū
ralizacijos komisionieriaus ra
portas praneša, kad tik 101,345 
intencijos deklaracijos buvo 
parašytos per fiskališkus metus 
baigiant birželio 30 dieną 1932 

kitais metais be- 
deklaracijų į me- 
Ir skaičius natu- 
peticijų, pilie-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DABAR yra laikas pagalvoti apie Jučų 
dukters ateiti. Ką Ji veika kaip už
baiga mokyklą?

Štai yra gera <lel joa proga išmokti 
dreaių dezaininitno. dreaių siuvimo ir 
skrybėlių dirbimo ir užsidirbti pinigų 
po užbaigimui kurso. Mes išmokinsime 
ją } labai trumpų laikų. Rašykite dėl dy
kai informacijų ir knygutės L. kuri išaiš
kins apie muaų mokyklų.

MASTER 8CHOOE OF DRBS8 
DKS1GNING, DRBSS MAKING 

& millinbry 
(J. KA9NICKA. Vedėjas)

330 S. Mubash Avė. Tol. Wabash 9075

VVISSIb
Specialistas iš 

Rusijos

Buy gloves with what 
it savęs

«erx moadti 6Uc ai
daagiao kad gauti daatų 
košele Liaterlae Tooth Pasta, 
ildell* mbaa parsiduoda nž 

’.5c ,» valo ir apsaugo daa- 
•Ja 3c to galite anUapiat' 
•3 ii kartuos galite auslpir* 
• pirštinaites ar M kita 
oamber' Pbarmaca) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

net mėsą valgųš lik iš lioluviš 
kų krautuvių pirkią.

ne perkąs mėsos 
viškų krautuvių

J. Burba socialistų kandida
tas, pasakė smarkių prakalbų, 
prisipažindamas, kad jisai yra 
socialistų kandidatas. Jisai ne
sakysiąs perkąs mėsų iš lietu
vių krautuvių, nes tas kandida
tas, kuris tai sake tų patį pa
kartos ir lenkų susirinkime. 
Sakysis, perkąs mėsų tik iš len
kų krautuvių. J. Burda sako, 
aš kaipo dąrlnninkų partijos 
kandidatas, neatėjau pas jus 
prašyti, kad už mane balsuotu- 
met, o paskui aš jums alsiteis- 
čiau. Socialistu kandidatai, kai
po darbininkų, partijos atsto
vai, nesiūlo tuščių prižadų, 
bet likę išrinkti kaipo darbi
ninkų atstovai, teisingai dirbs 
dėl darbininkų, apgindami jų- 
iii reikalus.

THE GEEVUM GIRLS
u--------- ------  ---------------------<Į~-----------

( Cer^TAlNLM . MAKS \
\TA4AT OLbMACmNE)
K HVK n

Peoples Furniturc Co. krau
tuvės antradienio programas 
iš W. G. E. S. buvo pašvęstas 
15 metų Lietuvos nepriklau
somybės metų paminėjimui. 
Jis susidėjo iš tam atatinkamų 
kalbų, dainų ir muzikos.

Tarp kalbų sudainavo Ą. 
Ančiute ir K. Sabonis. Taip 
pat gražiai išpildė koletų rin
ktinių dainų žinomas Peoples 
Parlor kvartetas ir duetas; 
orchestras sugriežė keletą 
gražių melodijų. Prie to Čalis 
Kepure papasakojo visokių 
pasaulio įdomybių ir juokų, o 
radio vedėjas Juozas Krukas 
pateikė visokių naudingų ži
nių ir pranešimų ir kvietė 
klausytojus dalyvauti susirin
kimuose, kur bus minima 15 
metų nepriklausomybės sukak
tuvės. Programas buvęs patrio
tiškas, rimtas ir reikšmingas.

Klausytoja E.

Tarp Chicagos
Lietuvių .

parašė UNTULIS
Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 

turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 
parašytą knygelę:

TURINYS
I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

jie neapsikrikštytų. , •
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas miginol Vargas lenkino.
Velniai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.

< LIETUVĄ
PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 

Išplauks KOVO 31,1933 
Laivu “BREMEN”

(Iš New Yorko į Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą

| Klase į vieną pusę .....Q|
166.50

*5.00
ANTRA EKSKURSIJA

(Rengiama siF Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

Į Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase j vieną pusę

Doan’s Pilis

■ERVIiKA ir PRISLĖGTA?
Sveikata Nukenčia Kada Inkitai 

Neveikia Tinkamai

GREITAI susidomėkite kurčiu strėnų 
skaudėjimu, pūslės nereguliarumais ir 
L, kada jaučiatės nuvargusi nervuota ir pris

lėgta. Jie galbūt įspėja niekuti u s inkstų it 
pūslės pakrikimus*

7^

Vartotojai visur atsideda ant Doan*t 
Pilie. Kasmet milionų dėžučių pardavimas 

I liudija Doan*s populiarumą. Jūsų pardavė
jas turi Doan'e,

PATENTS

PROBAK

( P RO B A K BLADF)

MILLIONS OF FOUND5 USED 
Bv OUR GOVERNMENT
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lliabakymo kalnai
Chicagdje — paimi 

Metams ............ ............. ...
Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem minesiafh .
Vienam mtaesiul

Chicagoj per lineiiotojusi 
Viena kopija ... ..
Savaitei .......... ............... • ■ ■ j.., 18b
Mtaesiui ................ . „ 75b

Suvienytose Valstijose, na Čhicagoj, 
paltu:

Metama 87.0d
Pusei metu «•••••••••••«•••••••••••••••••■•
Trinas minėsiantis 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ".75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoM 
(Atpiginta)

Metama .......-..... ...............  88.00
Pusei metų 4.00
Trims minesiama ■■■■................ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monsy 

Orderiu kartu su užsakymu.

18.00
- 4.00

2.00
. 1.5b

atvaduoti Vilnių. Kaip gali vaduoti tas, kuris pats ne
žino, kas yra laisvė! «

Taigi, minint 15 metų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves, reikia kelti aikštėn tuos principus, kuriais 
nepriklausomybė yra paremta. Nereikia nusiminti, kad 
šioje valandoje daugelyje šalių siaučia reakcija. Reak
cija buvo dar stipresnė'tais laikais, kada Lietuvą slėgė 
carų valdžia. Bet carai dingo. Dings ir diktatoriai. Jie 
susilauks juo greičiau savo nelemto galo, juo tvirčiau 
žmonės bus pasiryžę kovoti už savo reikalus ir savo 
teises!-

“garsenybes” tos išsigimėlės 
antram tyrinėjimui. Bet verta 
patėmyti, kad prie tokio tyri
nėjimo iniciatoriais, tyrimo 
blido gamintojais ir galutinais

tyrimo pasekmių slidžiomis 
bus teologai. Tai tau ir “gar
senybių” tyrimas. Stebuklų 
reikia! Jie turi būti surasti.

r,i iiiiii MM

SVEIK A TOS.SKYRIUS
'j _________________ . • < . .» ■ . . . ____ '_____________________ ■_______ _

lasis Sostas negali ilgiau į tai 
neutraliai žiūrėti. Jis paskati
no Regensburgo vyskupą, 
kad stigmatizuota mergelė dar 
kartą butų ištirta.

“Jos tėvas naujam ištyri-
inui nesipriešina. Bet stato dypkaj? 
sąlygas, kad ištyrimas butui 
vedamas tik dabojimu, ir kad 
nebūtų kokios nors gydyhio. 
priemonės naudojamos.”

šito rašto pamatinė ihihtib 
yra haujos sensacijos, naujo 
“stebuklo” paskelbimo noras, 
su pelnu tam luomui, kuris, it 
aukso dievaitis, dvasioje su

skatike

Guldo da Vertina. ' Verte K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS

PENKIOLIKA METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS
i..................... ... ... . ■

šiandie sukanka lygiai 15 metų, kai Lietuva buvo 
paskelbta nepriklausoma valstybe. Tą svarbų istorinį 
dokumentą skaitytojai ras šiame “Naujienų” numeryje 
kitoje vietoje. Verta jį atsidėjus perskaityti ir apie jo 
turinį pagalvoti. .

Trys svarbus dalykai yra pažymėti deklaracijoje:
Viena, kad savo teisę būti nepriklausoma valstybe 

Lietuva remia “pripažintuoju” tautų apsisprendimo 
principu. Vadinasi, tuometinė Lietuvos atstovybė ryžo
si atstatyti nepriklausomą valstybę, remdamasi ne jėga, 
bet teise.

Tiesa, be jėgos teisė dažnai palieka neįvykinta ar
ba būna,sunaikinta. Jėgos Lietuvai teko imtis ne kartą, 
ginant savo žemę nuo įvairių priešų — nuo vokiečių 
bermontininkų, nuo rusiškų bolševikų ir nuo lenkų le
gionų. Pastarieji buvo stipresni, negu Lietuvos gynė
jai, ir jie išplėšė Lietuvai Vilniaus kraštą. Bet jeigu 
visas dalykas butų buvęs tiktai jėgoje, tai jie, be abe1- 
jonės, butų galėję užkariauti ir visą Lietuvą. Bet teisė 
Lietuvą išgelbėjo. Tautų apsisprendimo principas jau 
buvo įgijęs tiek pripažinimo pasaulyje, kad lenkų mili- 
taristai nedrįso naikinti Lietuvos valstybę.

Antras dalykas, kurį pažymi ta deklaracija, tai — 
kad Lietuvos sostinė privalo būti Vilniuje. Bet Vilnius, 
kaip minėjome, tapo Lietuvai išplėštas. Dėl Vilniaus 
kova dar nepasibaigė. Kodėl ji tęsiasi? Todėl, kad tapo 
įžeista Lietuvos teisė. Jeigu teisė nebūtų Lietuvos pu
sėje, tai i Vilnių seniai butų reikėję numoti ranka. Lie
tuva yra persilpna atgauti savo istorinę sostinę gink
lu, ir nėra vilties, kad jį kada nors jėgos atžvilgiu su
silygins su Lenkija, nes pastaroji yra apie dešimtį kar
tų didesnė už Lietuvą. ' •

Tautų santykiuose tačiau įsigali ta mintis, kuri 
jau seniai valdo santykius tarpe žmonių. Visiems žmo
nėms pripažįstama lygios teisės, nežiūrint į jų fyzinių 
ir kitokių jėgų skirtumus. Dviem asmenim sūšipykus, 
ginčą tarpe jų sprendžia ne kumščia, bet įstatymas. 
Nors įstatymų vykinimo organai toli gražu dar nėra 
tobuli, bet nė vienam sveikai protaujančiam žmogui 
neateis į galvą mintis, kad įstatymai turi būt panaikin
ti ir kiekvienam asmeniui turį būt leista elgtis kaip 
jam patinka.

Teisėtumo principas darosi vis labiau neapsieina
mas ir santykiuose tarpe tautų. Nors stiprios tautos 
dar vis tebeskriaudžia silpnesnes, bet į tokius smurto 
dalykus šiandie žmonija žiuri neigiamai, ir valstybės 
būna priverstos įsikišti į šitokius konfliktus. Stiprėjant 
tam supratimui, kad visos tautos turi bendrų interesų, 
kurie skaudžiai nukenčia, kada viena tauta sauvaliau
ja, ateis laikas, kuomet Vilniaus užkariautojai bus pri
versti nusilenkti teisei.

Trečias svarbus deklaracijos dėsny s tai
steigtoje nepriklausomoje Lietuvoje turi viešpatauti 
žmonių valdžia, demokratija. Šis principas, dėja, tapo 
taip pat įžeistas, kaip ir Lietuvos teisė link Vilniaus. 
Demokratinė tvarka, kurią žadėjo Lietuvai" nepriklau
somybės deklaracija, yra Lietuvoje sugriauta. Jau šeši 
metai, kaip ji nebeturi seimo. Ją valdo, niekeno nerinkti, 
“tautos vadais” pasivadinę karjeristai, kuriuos remia 
armijos karininkai.

Pačioje Lietuvoje, vadinasi, valdžia šiandie yra pa
remta ne teise, bet jėga. Negali būti mažiausios abe
jonės, kad tai be galo susilpnino Lietuvą morališkai. 
Apie finansinius ir kitokius dabartinės Lietuvos val
džios “pasisekimus” mes čia nekalbėsime. Ji giriasi, 
kaip ir visi kiti diktatoriai, ar tai bolševikiški, ar fa
šistiški. Bet, kaip ir kiti diktatoriai, ji neleidžia pa
tiems žmonėms laisvuose rinkimuose pasisakyti, ar jie 
yra patenkinti savo padėtim. Todėl jų pasigyrimai nie
ko nereiškia.

Bet yra neužginčijamas faktas, kad,, demokratijai 
Lietuvoje sugriuvus, tapo paraustas tas teisės pagrin
das, ant kurio stovi jos nepriklausomybė — ir jos ^fron
tas” kovoje dėl Vilniaus. Kaip gali Lietuva ginti šaV0: 
teisę spręsti savo likimą, kaipo tauta, jdigu žmoiiės 'pa
čioje Lietuvoje neturi apsisprendimo teikės,kaipo pi
liečiai? Dar blogiau; yra, kuumfet Imoiiių W<iu^lba 
tie, kiirie Sako, kad Sėtuvių tauta dar hėhrsubrehdtisi 
Savo likimu rūpintis! Jeigu pasaulis šitbkįomskhlbėins 
patikėtų, tai jam atrodytų juokinga, kad Lietuva

kad at-

š| Skyrių Tvaiko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
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PASILIKĘS MAISTAS TARP 
DANTŲ

Rašo dr. G. J. Bložis

dažnai 
su mos- 
bijoma

Gardžiai pavalgius, 
nesinori dantų šepetuką 
tim dėti į burną, nes 
sugadinti skonį. Taip daryda
mi, klystame. Neišvalius dan
tų po Valgiui, praėjus keletai 
valandų, pajuntame, kad niež
ti aplink dantį, prie kurio pa
siliko maisto gabalėliai. To er
zinimo nepanešdami, imame 
krapštuką ir juo pagalba mais
tą šiaip taip iš tarpo dantų iš- 
krapštom, tačiau to blogos pa
sekmės vis dėlto pasilieka. Vie
na, aprugęs maistas burnoje 
skonį sugadino ir užatakavo 
danties enamelį. Mes to užsili
kusio maisto veikmės nejaučia
me, nes enamelis neturi nervų 
sistemos. Pasekmės pasiręiškia 
tik tada, kada sužinome, jog 
enamelis jau kiauras. Vadinasi, 
pati kietoji danties dalis pradė
jo puti. Tuomet ir skausmą jau 
pajuntame, nes kiekvienas dan
tis nuo enamelio iki paties gy
vio turi stiprią nervų sistemą. 
Tai vadinama dantinu. Jis su
daro didžiausią danties dalį. 
Prie smegenų arba po smege
nų, kur jungiasi enamelis su 
cemęntumu, išpuvus^ dančiui 
visuomet skaudžiai atsiliepia, 
nes toj vietoj enamelis yra 
plonesnis ir puvimas greičiau

pasiekia dantiną, kuriam tu
rint nervų sistemą ir puvė
siams dalinai jį pasiekus, ge
rokai jaučiame skausmą.

Visos bakterijos, susirinku
sios pro prakiurusį enamelį 
į dantiną, pradeda jame dar
buotis ir nervų dilginimas (iri- 
tacija) sudaro nepaprastą 
skausmą. Kada dantų gydyto
jui tenka valyti sugedusią da
lį, kėdėj tikrai nejauku daro
si sėdėti. Gydytojas sugedusią 
dalį turi gerai išvalyti, palie
čiant ir sveiką dantino dalį, 
nes kitaip darbas butų veltui, 
puvimas eitų tolyn.

Pastebėjus dantyje mažą 
skylelę, ar ji butų viršuje, šo-

nbti, kad po enanielio yra ke
lis kartus didesnis išpuvimas 
ir, neužtaisius, į dantį prieina 
visokių maisto dalelių ir pu
vimas dar skubiau eina. Nuo 
to susidaro burnoj neskanus 
kvapas, bet mes patys dažniau
siai to nejaučiame.’ Kiti tai 
mumyse pastebi ip nuo musų 
šalinasi, nes iš burnos einan
tis kvapas yra nemalonus.

Dantį, tik pradėjusį gesti, 
galima pataisyti su mažai lė
šų, bet kada gabiau išpūva, 
tuomet ir skausmas didesnis 
ir kišenių labiau pakrato. Ge
riau apsižiūrėti iš anksto ir 
nelaukti, kbl'dantys,;visai iš
pusta ir iš toš. priežasties su- 

ki-
pusta ir iš tbš. priežasties 
sidaręs burnoje kvapas ir 
tiems nemalonumų daro.

KĄ ŽMONĖS MANO

Ir Lietuvoj ne 
žiopliai]...

Kas skaito Lietuvos laikraš
čius, tai niato, kad žargoną 
bei darkymą lietuvių kalbą 
nieku nežiopllau pataiko Lie
tuvos rašėjdi-veikejai, negu 
Amerikos lietuviai. Ve tik ke
letą paduosiu iš Lietuvos laik
raščių lietuvių kalbon briau- 
jamų “žemčiūgų”: luksas, 
lyderis, bekonas, kaštai, lik- 
viduot, okupuot, invalidas, 
tranšakcija, startas, finišas, 
fanna, sensas, intimus, ataka, 
užfik’SUbt, i pibttiė'riai, lanka, 
apeliūot, t’arahsliliot, moder
nas‘ir lt. ir tt.

Amerikoj ar Anglijoj gyve
nančiam lietuviui, net ir ne
mokšai, šie žodžiai artglų kal
boj dažnai sutinkami, tečiau 
visgi lietuviai išeiviai jų ven
gia rašyboje ir mandagesnėje 
kalboje nemaišo lietuviškon 
kalbon, iki Lietuvos laikraš-J 
čiai po karo nepradėjo lietu
vių rašybbn angliškų bei “au
kštų” žodžių urmu maišyt.

Imkiihe kad ir Lietuvos* 
laikraščių skelbimus, o maty
sime, kiek juose Jietuviškumo, 
ve: :

“..^Gelęžinkepų s,ignalizaei- 
ja, kabėliai, izoliuoti laidai, 
elementai.”

“ ..paltai, kostiumai ir kara
kuliai”.

^hėminio ’šltezio trilimfas, 
rbtos dute'čtbris, rblorit krisr 
talas.”

“.igastranoihijos ir foto 
įcraįUivė” >

Iš. virš paminėtų žodžių bei 
šaklilių (skelbimuose) hiato-

■ ■ .. . t .

dar mes 
svetaine, 
dirbtuve,

nic, kad Lietuvoj ponai ir vei
kėjai ne žiopliai! lietuvišką 
kalbą žargonu darko.

Amerikiečiai toli gražu dar 
nesisavino visų, Lietuvoj jaū 
“priimtų,” žodžių 
daugiau sakome: 
knygvediSį stotis,
valgykla. Lietuvoj tie patys 
daiklvardžiai jau “moksliški”: 
liale-sale, „buchallierius, depo, 
fabrikas, restoranas ir aibes 
kitų “aukštų terminų.”

Pasirodo, kad Lietuvos po- 
nai-lydcriai ne žioplai lietu
višką kalbą “taiso.”

—A uis liukas.

Stebuklų Reikia!
“Draugas” No. 28 rašo:
“Munichas, Bavarija, Re

gensburgo vyskupas M. Buch- 
berger reiškė noro, kad stig- 
ihatizuota Konnersreuth’o mer
gelė Teresė Neuman butų iš 
naujo ištirta. Vyskupas savo 
norą jai pranešė ir ji sutiko.

“Kašlihk ištyrimo budo, dar 
hehhspręsta. Tik žipoma, kad 
mergelę tyrinės garsieji gydy
tojai ir teologai. Pirmiausia 
nori ištirti, kaip stigmatizuo
ta mergelė gali gyventi jau il
giau kaip šešerius
jokio maisto ir be vahderts. 
Tai hephprastas pasireiški
mas. Bus dedama. pastangų 
sužinoti, iirrdas pąsįrefškimaš 
gali būt gihhtiŠk&s, o jei he, 
tai tūri būt viršgamtiškas ir 
paslaptingas.

“Visas pąsalilis labai įdo
mauja šia mergele^ Ją belah- 
<ant daugybė .katalikių perėjo 
kalalikybėn. Tad ir pats šven-

melus be

(Tęsinys)
* . t

vargusių, “našlės skatike- Atimkite nuo žmogaus viską, 
liais” pralobusiųjų dangų ant priverskite jį kentėti pasibai- 
žemes sau jau yra sukurę, ii’ sėtinas kančias, priverskite jį, 
tą savo dangų gina visokia^ kaip kabantį palangėje šiksno- 
riopjausiomis priemonėmis. sparnį, pusiau be sąmonės eg- 

Cituoto raštelio ragunavi- zistuoti, padarykite jį aklu ir 
ino gija driekiasi per visą ra1- kurčiu bile kokiam gyvenimo 
šlelį ir to išdrikusio siūlo se- pasitenkinimui — visgi jis pra- 
kėjui tenka net į patį “švėn- $ys tik vieno dalyko: gyventi, 
tąjį Sostą” nukeliauti, kad ra- 
sti to juodo siūlo visą kanitio- v ..
jį Iš tiesų, jie pilnai prisitaikė

’ . , ....... . v prie to kurmiško gyvenimo irNorima pabrėžtinai pažydleido laik visai nicko neveik.
meti kokj nepalaužiamą 
autoritetą tos niergėles tėvo 
atsmėnyje sukauptą. Mes žino- Jie išsižadėjo beprotingo su- 
ilie, kaip fanatikus, “davat- manymo ieškoti aukso, kol dar 
kas” ir aklai tikinčiuosius siaučia nožmi atšiaurio žiema. 
“Dievo įpėdiniai” “Dievo dir- Jie laukė to laiko, kada oras 
bėjai”, “Dangatis raktų nėšio- atšils ir duos jiems galimybes 
lojai,” “Sielų nuo kitų sielų išlįs,ti iš urvo, 
(velnių) išganytojai,” kaipo
avių ganytojai, ar “dvasios Urve gyventi buvo gerai, la- 
vadai”, vien žavėjimais valdo. Mi gerai; keli kbbiški metrai 
Tasai fanatikas tos mergelės šilto oro, silpna šviesa, negar- 
tevas turi kokį tai patenkini- dus ir mehkas maistas, — visa 
mą—ar materialį ar “ihoralį”, tai buvo kur kas geriau, negu 
iš jo dukters paskilbimo. Gali pavojus sustingti be paliovos 
būti ir, anot “Drauge” tilpu- siaučiančioje žiemos audroje, 
sios citatos, “paslaptingas” Yra kažkokia ypatinga laimė, 
tikslas, kuriuo fupinasi “švėn- kurią gali įvertinti tik buty- 
tasis Sostas” ir “paskatino Re- bės, nustumtos ligi paskūtinio 
gensburgo vyskupą, kad stig- rubėžiaus ię, ką gali pakelti 
matizuota mergelė dar kartą žmogus: pritūpus sėdėti, žiu- 
butų ištirta.” Tos sensacijos rint į liepsnojančią Ugnį; kol 
norinčiam “šventajam Sos- dar pasilieka ugnies kibirkštis, 
tui”, žinoma, katalikų bažny- tol dar yra vilties.
čios dvasiškija nei nebandyk Pasisotinti skurdžiu maistu, 
priešintis. Vyskupas M. Buch- Į išgerti truputį degtinės, kvė- 
berger yra priverstas daryti, 
žinoma, “paslaptingą 
rimą su tos mergelės tėvu iri 
dar daugiau su pačia, “šven
tos garbes'atsiekusia” fahati-j 
ko mergele. Kad šitokius “ste
buklus” daryti butų prasima
nę kokie Indijos fakirai, tai 
“šventasis Sostas” nebūtų ra
ginęs Bavarijos Regensburgo 
vyskupą M. Buchberger’į tokį 
išsigimėlį tardyti ir galų-gale 
paskelbti “viršgamtišku ste
buklu,” bet kad Romos Baž
nyčiai šiais laikais stebuklų 
žut-but reikia, tai tikslo atsie- 
kimui reikia pajungti darban 
visas Romos Kat. Bažnyčiai 
prieinamas jėgas. Ras “moks
lininkų,” kurie paskelbs tą 
mergelę “viršgamtiška.”

“Jei ne gamtiškas, tai turi 
būti viršgamtiškas ir paslap
tingas.u

Suprantama, kad tiktai yrą 
paslaptingas būdas jai mais
tingų skysčių perdavimas ar 
kaip fakirų, 
kantrumu 
stebėtis, taip ir šitos mergelės 
gyvybės palaikymas yra įdo
mus, bet gudriai “slepiamas.”

Kaip “Šventojo Sosto” ,p“ 
ragintas vyskupas M. Buch-Lag 
berger bando paleisti sehsaci- J_Taj Uk par<)do> jog tu ne_ 
jtį, kad be jokto maisto ir be Ljnaį ne| Meksikos, nei Cili, nei 
vandens, jau ilgiau kaip ^e^e"LguboS nej Peru. Pavelyk inan 
"',1 1leu,SL,!.?^ tu užsiimdavai,

™ pirm negu išvykai ieškoti auk- 
I so ŽČmėje, kuri niekam nepri- 
| kiaušo?

—Aš ūžšiimdavau... Ęet 
, dėl tu tai nori žinoti? Tau 

tai nesvarbu. Mažiausiai 
mergele butų $ vandens ial. savo gyvenimą as permaunau 
koma šešis metus, tai nūn bu-l ^1,® ^yllką profesijų. Stai pa- 
tų sausa kaip mumija.

aTuri būti viršgamtiškas ir 
paslaptingas” stebuklas.

Kaip Slapieji i’ailda univer-. . . - - -
sitetų profesorius, kad ' tik-H^s, mulų’ prižiūrėtojas, vedy- 
rint, jogei alkoholis yra hiais- binių reikalų Agentas, bananų 
tas. Kaip prohihicihiiikai irgi pardavėjas, raštininkas, darži- 
randa universitetų >tprofęąo- Pinkas, - padangų vulkanizato-* 
filis, kurie įrodinėja, kad M- rfus, dentfeto padėjėjas, mon* 
koiiolis yru nuodas, Tabako t^ris, s&funihinkas, žmogus, 
gadintojai rahda ^garsėny- kurį cirkUdse 'dramblys kilnoja 
bes”, kad nikotino nuodą iš-isaVo štHtubhu...
teisinti /iki garbinimo. Lygiai —Gana, •' gana. Tavo trylika 
tokiomis priemdnėthis ir vys- profesijų jau padidėjo ligi dviį- 
kilpas M. Buchbcrgcr’is ras dešimt penkių. O Gvianoje?

susita-

išsigimėlių pa- 
ir letargu galima

visa

kada buvai

kur tu suži- 
buvau?

Taip,

nebuvo galima be to 
Nagi, pasakykite: ku- 
nesuteršė savo rankų 
krauju?

— tarė Pablo.
— pareiškė Zigrutas.

puoti oru, persisunkusiu septy- 
nįų kūnų garavimais, tai dar 
gyvenimas, ir gyvenimas pil
nas įvairumo, nors už sienų to 
urvo- -gamta susyk, užgrįutų 
žmogų, kad jį nukamavus ligi 
mirties.

Vinipegas ir Chcrardo, kartu 
su Loru, drįso tik išeiti iš ur
vo ir kovoti su pražūtinga žie
ma; kartą jie grįžo namo, vilk
dami didelį rbhį.

Ir tą vakarą septyni pakvai
šėliai kėlė iškilmingą puotą.

buvo suteršta Izabelos

— sušu- 
kimšda- 

aš dabar 
degtinės

Štai čia butelyje

—JPo šimts velnių! 
ko Zigrutas, godžiai 
mas mėsą, — jeigu 
turėčiau paintę geros
suvilgyti mėsą, tai aš bučiau 
laimingiausias žmogus pasauly
je.

—Nesikrimsk, — patarė El
nio Galva,
yra truputis alkoholio; atskiesk 
jį su sniegu ir gausi puikinusį 
gėrimą, už kurį bile Kaliforni
jos bare turėtumei užmokėti 
pusę dolerio.

—Kalifornija — tai labiausiai 
kraštas abejose 
- pareiškė Zigru-

plėšikiškas 
l)a" I Amerikoše, -

gėlė gali gyventi.” Tai yra L. 
sufabrikuotas melas ir ragani-l 
nių, monininkų budu begėdiš-1 
kai tvirtinamas ir tvirtinamas 
atkartotinai, kol sužavėti ti
kintieji, it sveika Marija, ir 
sapnuodami vapa. Jeigu toji

Jusų tėra du, ka-

Kuo tu užsiėmei, 
Gviattoje?

—Štai kaip! Iš 
nėjai, k£d aš ten

—Tai man pasakė tavo ran
kos tatUiravimas.

—Reiškia, ir tu turėjai rei
kalą su tomis įstaigomis...

—Ne, mano mielas Zigrute. 
Katorgos darbas — tai viena
tinis užsiėmimas, kuriuo man 
ligi šiol dar neteko užsiimti.

—Hm, hm! Sumanė durnus 
leisti į akis, nėra kas sakyti! 
Su ta katorgininko fizionomi
ja tu privalai turėti pusėtiną 
skaičių nusikaltimų.

—žmogus, kurį vadina Be
vardžiu, visai nereikalauja, kad 
jo sąžinės tyrumas butų užre- 
korduotas ant popierio.
aš nužudžiau: lai tiesa. Bet aš 
dar nebuvau katorgoje: tai ir
gi tiesa.

—Reiškia, tu pabėgai.
—Visai ne, Zigrute. Tu kal

bi ir galvoji, kaip smulkus plė
šikas. Aš nužudžiau todėl, kad 
tai buvo reikalinga, atsakė ma
no sąžinės reikalavimams ir, 
pagalios, 
apsieiti, 
ris jūsų 
žmogaus

—Aš!
—Aš!
Indėnas tylėjo. Cherardo bu

vo jau pasirengęs tarti — aš; 
bet tuo pačiu momentu paju
to, kaip dega jo dešinė ranka, 
kuri
krauju. Tos Izabelos, kuri bu
vo nužudyta jo lovoje. Jis pa
žiurėjo j Ivaną ir, kaip ir in- 
dėriafe, hiitylėjo. 1 J ‘

—Puiku, — Bevardis pada
rė išvadą.
dangi moterys nesiskaito. Mo
terys tik stumia prie žmogžu
dystės, bet pasilaiko sau teisę 
apalpti, kuomet pamato krau
ją. Vadinasi, jus tik du. Pra
šau dovanoti: du kastratai; ar
ba du silpnapročiai.

Antunitą garsiai pradėjo 
juoktis. Ivana tarė:

—Aš irgi nedvejočiau nei 
vieną sekundę.

—Ką tu nori pasakyti, Iva
ną?

—Aš noriu pasakyti, jog aš 
nedvejočiau padaryti tai, ką tu 
padarei, Elnio Galva.

—Taip, aš tai matau iš tavo 
akių, Ivana. Tu ne boba. Todėl 
tu mftn ir- patinki. 'Kada yra 
reikalinga, vyras ir * moteris, 
pas kuriuos vietoje ^iridies nė
ra kėihpinė, papilančia į aną 
pasaulį tą, kas to užsitarnau
ja, "ir neatsigręžta pažiūrėti, ar 
jts ten eina ragais, ar ittidega.

—Ragais, — pakartojo Zig
rutas. — Matomai, tu papildei 
žmogžudystę todėl, kad koki 
nors moteris tave paliko su ra- 

( g&š.

ko- 
juk 
per

siklausyk: aš buvau siuvėjas, 
r pasiuntinys, pašto valdininkas, 

I žefnčiugų ieškotojas, varpinin
kas, kirpėjas, operos daininin-

-^Gal ‘biit, senas' kiaute nuo 
mitina voto agurko. Esmėje, 
mes visi — žmogžudžių šeima...

—Kas tie mes?
—Aš, mano tėvas, mano die

das...
—A, štai kaip... Vadinasi, 

visgi buvo toks sutvėrimas, ku
ris prisidėjo prie to, kad tu at
siradai šiame pasaulyje.

—Taip; jis tai padare nieko 
blogo nemanydamas. Iš tiesų, 
buvo toks- sutvėrimas, 
prieš »tris dešimtis penkerius 
metus padare man tą nemalonų
jį1^ r f j - i'- 4 • '

Nedaryk sau išmetinėjimų, 
Elnio Galva. Tas geras žmo
gus, nieko blogo nemanydamas, 
padare mums didelį nęsmagu- 
mą. Juk mes turime tave mai
tinti,'o‘paskui tūlosime su ta
vimi pasidalinti auksu. (B, d.)

kuris
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Advokatai prieš tei
sėjų politinę kon

trolę
Ruošia įstatymų projektus ko

vai prieš tos kontrolės blo
gumus; stengsis prašalinti 
politikų iš teismų.

'Chicagos advokatų organizar 
ei j a Bar Association ruošia 
projektus įstatymų, kuriais ke
tina prašalinti kontrolę, kurią 
politikieriai turi ant Cook ap
skričio teisėjų. Tuos įstatymus 
paruošė ryšy su raportu, kuris 
buvo draugijai padarytas apie 
skirimą receiverių įvairioms įs
taigoms, ypatingai bankams.

Raportuose, kurie buvo pa
tiekti organizacijai minimi kai 
kurie Superior ir Circuit teisė
jai. Jie yra “politikierių įran
kiai ir daro tą, ką šie jiems 
įsako.” Bar Association steng
sis teisėjus iš po tos įtakos iš
imti.

U. S. agentai tyrinė
ja Stevens’ų namų 

užpuolimą
Keli vagys įsiveržė į jų rezi

denciją šeštadienį naktį

U. S. distrikto prokuroras 
Dwight Green vakar įsakė in- 
vestigacinio biuro viršininkui 
Mclvin Purvis ištirti užpuoli
mą, kuris buvo padarytas prieš 
Stevensų namus 1314 E. 58th 
St., šeštadienį vakare.

Vagys, kurie įsibrovė į na
mus, persistatė esą valdžios 
agentai ir turėjo varantus. Jie 
reikalavo $2,000,000, kuriuos 
Stevensai, sako, turėję paslėpę 
namuose. Pasiplėšę ir suradę 
apie $1500 vagys pabėgo. Trys 
Stevensų šeimynos nariai buvo 

* rasti kai'ti mėginimu pasisavin
ti ir išeikvojimu $4,000,000 
Illinois Life Insurance Co. pi
nigų.

Ryerson atsistatydi
no iš Illinois Emerg.

Relief Com.
Edward L. Ryerson pareiš

kė, kad kovo 1 d. jis atsistaty
dinsiąs iš Illinois Emergency 
Relief commission pirmininko 
vietos. Manoma, kad atsistaty
dins ir kiti šeši tarybos nariai. 
Juos paskyrė gub. Emmerson. 
Gubernatorius Horner pareiškė, 
jog jis tikisi prikalbinti Ryer- 
soną pasilikti.

Trokui gatviakariui su
sidūrus — keturi ’ 

sužeisti
Vakar prie Crawford ir Ar

cher Avė. susidūrė penkių to-

■ 1 .......... ■

Chicagos kontrolierius 
vyks į Washimrtoną

Nutarimai ir at. pla
nai, rodo į įvairių 
draugijų veiklumą

lotoji apielinkė
Pasidarbavus organizato

riams pp. Wolf ir Bartuliui, į 
SLA. 129 kuopą paskutiniaitic 
mėnesiniame susirinkime, ku
ris įvyko vasario 12 d., Čcr- 
nausko svetainėje, įstojo de
šimts naujų narių.

Susirinkimą atidarė pirm. 
A. Zalagėnas ir sekretorius K. 
BatuČiui perskaičius protoko
lą, kuris buvo vienbalsiai pri
imtas, eita prie raportų, iš 
kurių paaiškėjo kad serga trys 
ligoniai. Taipgi keliems na
riams buvo išpildytos paskolų 
blankos duoklėms, 
centras 
rie dėl 
mokėti.

nes SLA. 
šelpia tuos narius, ku- 
bedarbės negali apsi-

balių kuopos naudaiRengs
Susirinkimas nutarė rengti 

balių su dovanomis po Vely
kų, kuopos naudai. Pasirodė, 
kad kuopoje yra keli persikė
lę nariai, iš kurių centras rei
kalauja mokesčių užsilikusių 
nuo 1928 metų. O kuopai tie 
nariai yra pilnai' užsimokėję. 
Tuo klausimu tarp narių įvy
ko nesusipratimas ir valdybai 
nemalonumas. Tas įvyko per 
centro neapsižiūrėjimą. Rei
kėjo daug ankščiau pamatyti, 
kad nariai, kurie dabar yra 
gerame stovyje buvo užsilikę 
su mokesčiais kelius metus 
atgal.

SLA. 129 kp. valdyba ener
giškai dirba dėl SLA. organi
zacijos ir prižiūri narių tiesas.

Kuopos Valdyba.
Iš JONIŠKIEČIŲ KLIUBO ! 

VEIKIMO
Toįvn of Lake — Naujai iš

rinktas pirmininkas K. Šiliu
kas užėmė vietą paskutiniame 
Joniškiečių kliubo susirinki
me, kuris įvyko vasario 5 d., 
G. Krenčiaus svetainėje. Kar
tu su juo pareigas pradėjo ei
ti ir nauja sekretorė A. BaL 
tienė. Vice-pirm.' J. Jankaus, 
finansų sekretoriaus A. Rim- 
džiaus, ižd. J. Gasparaičio, 
kont. rašt. V. Kazimieraičio ir 
kasos globėjų B. Barniškio, K. 
Balto ir J. Kazimicraitienės 
raportai vienbalsiai priimti.

Kliubo turtas siekia $874.43
Revizijos komisija, į kurią 

iėjo A. Baltienė, K. Laucius ir 
R. šniukas raportavo, kad 
įplaukų 1932 metais buvo 
$219.26, o išlaidų — $98.37« 
Turtas paaugo $120.89. Viso 
turtas siekia $874.43.

Į kliubą paskutiniame susi
rinkime įstojo Juozas (rinkus, 
Brooklyn, N. Y., o į jaunuolių 
skyrių — M. Stauts ir J. Kazi
mieraitis. Nutarta prieš Už
gavėnes surengti vakarėlį ir j 
komitetą išrinkta M. Laučienė, 
A. Kazimieraieiutė ir G, Kren-; 
čius. Be to, išrinkta specialį 
komisija nusamdyti daržą pik-* 
nikui.

Laisvų kapinių klausimas >.
Tarp kito ko buvo iškeltas 

klausimas apie steigimą Lafe- 
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NAUJIENŲ KONCERTAS į 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Chicagos miesto kbnfrolierius 
M. ;S. Szymczak yia majpro 
Cermako pakviestas atvykti j 
Washingtoną, kur greitu laiku 
įvyks majorų konferencija, tiks
lu mėginti išgauti federalės re
konstrukcijos korporacijos pa
skolas municipalėms valdžioms.

nų trekas su gatvekainu. Ko-> 
lizijoje nukentėjo keturi asme
nys važiavę gatvekaryje, Jo- 
seph Kapzenski, Ethel Noonan, 
Carl Sorensen ir Paul Stein.

SLA. kuopos, Joniškiečių .kliu* 
bas ir kitos organizacijos 
praneša apie paskutinius 
nuveiktus darbus. ;

Pasirašė Lietuvos Nepriklaus

Lietuvos__ Phtrijarchas Dr. Jonas Basanavi
čius, vienas tų, kurie Vilniuje įfaŠė naują lapą 
į pasaulio istoriją, pasirašydami mo Lietuvos 
Nepriklausomybės aktu. Dr. J. Basanavičius 
mirė vhsario 16 d., 1927 Vilniuje, kur didžiumą 
laiko praleido dirbdamas Lietuvių Mokslo Drau
gijoje. Jis yra skaitomas Lietuvos atgimimo 
Tėvu.________________________________ . . .

• ' * • * *
/š Cicero L. L. Bendroves

KięV laiko atgal

susirinkime atsilankė 
Šešiems bedarbiams 
užmokėjo duokles iš 
Daugelis prižadėjo 
susirinkimą atsivesti

-20-to 
ir

vų kapinių Joniškyje. Apie 
metai laikb atgal buvo iškel
tas klausimas steigti Liętuybjc 
knygyną. Bet • organizacijos 
šulai ir vieną ir kitą kartą sto
jo prieš tai. Jiems tas atro
dė nesvarbu.

Narių 
daug, 
kliubas 
fondo, 
sekantį
naujų narių. R. Š.
20to VARDO POLIT. IR PAš 

KLIUBAS I
lotoji Apielinkė 

vardo Lietuvių Politinius 
Pašalpos kliubas, kaip paaiš
kėjo mėnesiniame susirinki
me, stovi gerai finansiniai, 
bet nariais — nepergeriausiai.. 
Pirmininkas W. Buishas kvie
tė visus narius pasidarbuoti 
šiais metais. Kliubas: rengia 
vakarą šio menesio pabaigoje.

Valdyba.
' ’ - »3 >. ' ■ ■

Dalyvaus SLA. ekskursiiiiuhi 
. . konkurse

Burnside — SLA. 63 kuopos 
organizatorius P. Pivariunas 
dalyvaus SLA. ekskursiniame 
konkurse, kuris yra ne vien 
geras organizatorius, bet ir 
kuopos finansinis sekretorius.

BB.

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA J

LOVEIKIS 
kvietkininkas 

NUSKINTOS KVIETKOS
• . ’ * ■ * ” 1" ! ■ - 1.

Pristatom į Visas Miesto Dalis
Vestuvėms, Bankietanis k Pagrabams Vainikai 

3316 S. Halsted S t Tel. Boulevard 7314
-- "„i.:.: .-i., •; •. '. ». ė,.^4 ’-Zįi ” ,*f ».« jk.«. : • v7.i i~ 7

----------- —------- ----- ---- - • 1 . I.'!!1'

... ■ ■ ......• ■................................. ............................. ... ■ ...

Seniausia ir Didžiausia 
LIETUVIU

GRAB0R1Ų ĮSTAIGA
EUDEIKIS Ir vM nu»UMeo publiką <1 napigiato- 
oria kainomis už aukštos rųšie« Mm nieko
aerekuojame už atvežimą mirusio žiųegSM kūno | mum| 
(staigų tt Mlė kokios miesto dalie*. U į

Reikalui eaant, musų automobiliui | |
namus ir atveš į musų įstaigą, kur Šnamus ir atveS į musų įstaigą, kur 
džtausį pasirinkimą grabų ir kitų rąili 
tarnavimą jums visai nieko nereiktai I 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis Uetuvi^.M.^, z....
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu ja- 
tamautoju. Dykai Keturios Mcderniškoa T'*”
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negi 
kitur.

EUDEIKIS 
JŪSŲ (JRAjBOIttUS
i ■ ■ .

M80H7>S6uth |MMi| I 
■ VW?T«H^: TARM 1T41 ir 1746 ■ 1

kinta į

Loplyao. IMI į 
''ktar 'i

•s Aktą

, Cicerg »-
Cicero L, L. Bendrovė turėjo 
metinį , parengimą į kurį pub
likos atsilankė vidutiniškai ir

... .. Ufaborfat
Telefonu Yard, 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu ■ automobilius visokiems reika 
tams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

vi ;’t •

J; F. KADŽIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ŠfcĄbORIUS CHICAGOJ 

, i .Laidotuvėse patarnan 
į ju geriau ir pigiau

I negu kiti todėl, kad
k priklausau prie gra-
f bų išdirbystės 
į OFISAS: 
F 668 W. 18tb Street

> Tel. Canal 6174 
to SKYRIUS:

1238 S. Halsted Si 
Tel. Victory 4088

{. » k • ,

IMU'

ciiriaipc buvo statoma opere- "Lietuvos Ūkininkas" patinka-

226 SLA. kuo- 
įvykusiame

te “Alkis”. Veikalas atrodo 
mažos vertės, pataikaująs 
carŠtagalviains. Publika, nors 
nepęrdidelė, ir toji susidėjo ne 
iš Vietinių žmonių. D—

Iš SLA. 226 KUOPOS 
Northside 

pos susirinkime, 
vasario 7 d., vienbalsiai nuta
rė reikalauti, kad 6-to apskri
čio sekretorius patalpintų ap
skričių suvažiavimų protoko
lus spaudoje kuo greičiausiai 
po suvažiavimų. Ikišiol buvo 
įraktikuojama protokulus tai- 
P,.„| »
suvažiavimą. Kuopk rado, 
kad tokiame atvejyje nespėja
ma paruošti sumanymai.

Delegatai iš apskričio kon
ferencijos, kuri įvyko sausio 
29 d., pareiškė, kad jis buvo 
nuobodus ir nieko naujo ne
nuveikta.

Be to, susirinkimas apkal
bėjo juokų formoje eiliuotą 
rezoliuciją, kurią apskritis 
priėmė ir nežino ką su ją da
ryti. E. Mikužiutė padarė 
pranešimą apie apskričio bah- 
kietą, kuris įvyks vasario 18 
d. Dėl įvykusių painiavų su 
Centru dėl narių mokesčių, 
pavesta valdybai išreikalauti 
iš jo įrodymų apie narių sto
vį. Susirinkimas buvo neskait
lingas dėl blogo oro.

Kuopos Korespondentas.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABOKIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti o <nuso 

darbu bosite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL Chicago
* SKYRIUS'

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA JR VARGONAI DYKAI 

J. J. BAGDONAS 
Graborius 

2506 West 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauju limpa- 
tingai ir iškilinihgai ■ lo mtizika. daino
mis. prakalbomis, ir su tinkama pagar- 
'baAtlydžių ‘ J iAlžiną poilsio vietą.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąžf 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO ILL.

Akių Gydytojai

DR. VAJTUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudama 
akių į karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomia pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus. 
. kaip buvo pirmiau.
Oaugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių, Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Komplikuotuos! 
Atsitikimuose 

WhMa?ir Akiniu Dirbtuvė 

756 Wešt fcth fet 
, k kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4. Sjįo 6 . iki 8 
Nidėliomis nuo 1» fkl H

• -----------i. "L......... 1.

Tel. Central 5525, jPMflioni 7324 

P». KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Atsakančiai pritaiko akinius
KV. . ir 
Akinius dėl skaitymo gį 

5 So. Wabaah Aite 
Valandos nuo 9:00 ryto iki 6:00 vak.

vo $25 Dariaus skridimo 
fondan

' Westside — Draugija “Lie
tuvos Ūkininkas” metiniame 
susirinkime nutarė paremti 
lakinius S. Darių ir S. Girėną 
ir skr. B. Lenkauskas pasiun
tė į “Transatlantic Flight 
Fund” $25.00. .

Draugijos korespondente ofisas

Stefa Lenkauskienė sako, kad 4645 S. Ashland Avė. 
“Lietuvos Ūkininkas” rertiia T ST'Sl. ■J?^U!?.
visus visuomenės gerus pla- 2fl'° Tt'.‘ 
nūs Lietuvos naudai ir tęsia, 
kad “į šią organizacija priva- 

I lėtų priklausyti kiekvienas

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 19 d., 1 vai. po piet, 
Paliulio-Meldažio 
2242 W. 23 PI.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
avptninoio ISeredomis ir oedėliomis pagal sutarti. 
8veiumeJe, Rizidmdja 6628 So Richmond Stmt

Telefonai Republic 7868

lietuviai Gydytoj*) Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų Specialuti 

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai kiekvieni dieną nuo 9 iki 
[12 ryto (ižskyrus seredomis) Taipgi 

*r
I Kvrvergais. ’ 

Rez Tel HYDE PARK 3395

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdveinf ir patogesnį vieta
3325 So. Halsted St.

Valandos; nuo 10 ryto iki 2 po pietų j nuo 4 iki 8 vai vakare Urarninkaii b 
it nuo 6 iki 8 vakare ---------4‘ '

4ventadieoiab nuo 10 iki H 
Phone Boulevard 8483

Dr C. K. Kliauda
DENTISTAS 

Utarninkai* Kervergaie ir Subacotnu 
14 20 W Marguetts Rd. artt WM»rr> Ąv 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliąii Seredomii ir Pėtovčiotni! 

1821 So. Htdtttd Strett

DR. C. KASPUTIS I , , , „ 7n„
nnMTTCT n c Į Ofiso td. Lsfaycttt 7031

" i,* t * Dr. V. E. Siedlinskis 
j ttnojo] Putoj.

VALANDOS. 10.12 A M. 2-6 P M 
’ o P M Sekmadieniais ir kervirtidiv 

niaia pagal susitarimą
<335 So. Halsted St 

Tel BOULEVARD »l««

4. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg 

2400 IV Madieon St
Vai iki 3 po pietų 6 iki 9 *ak

Tel Setley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS; 

uuo 9 iki H valandai ryti 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Ivtntadunio it ketuirtaditnio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nno 9 iki 11 valandai ryto 
ano 6 iki 9 valandai vakaro

Office Valandos 2-4 7.c
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

WL BERTASU
756 W. 35th St.

Cor. of 35tb 8 Halsted Scs)
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniaii pagal sutarti-

Ofiso ir Re^. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKUS
756 W. 35th St.

<Cor of J5tb 8 Halsted Stsj 
)fiio valandos: nuo 2-4. nuo 7 

Nedildieniau pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, išputusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12, 
3343 South Halsted Street 

Te!. Boulevard 1401

Phcm Boulevard 70<2

DR. C. Z» VEZKUS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

4142 Archer Avenue 
Tdefonat Vimlnii 0056

DR. A. L. YUSKA
MM W. Mmmm M. 

kampai 67tb ir Arteįian Art 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto* nno 3-4 
ir 7-9 po pietų, leredoma po pietn f» 

nedėl lomi pasai anekarima

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

3147 So. Htilsted St.
Paned.. Sered. ir Sujbat. 2-9 vai. 

Kitomis dienomis pagal sutartį

Lietuviai Gydytojai
Rtt 6600 South Artnian Anamu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsttd Strsst 
CHICAGO. ILL.

DR.M.T. STRIK0L1S

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant uuo pirmadie

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero. Iii.

DENTISTAS 
4143 Archer Avenue

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltuaukee Avenut

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR HERZMAN
- IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me 
tas kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeri!

Gydo staigias ir chroniškas ligai vyrų 
moterų n vaikų pagal oaujauiius 
«odu: ,,X-Ra» u kitokius elektros prw 
<atsus

Ofisas it Laboratorija: 
1025 W 18th St., mtoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Parh 675^ «r Ctntrat '40-•f Ųtf.

CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Aua.. 2 taboi 

CHICAGO. ILL.
~ IALISTAS DŽIOVOS

uit

4729

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir, nuo 7 iki 8:30 va! 
vakaro .Nedėl nuo 10 iki. 12. v. diena 

Phone Midway 2880

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
<631 South Ashland Aotnat 

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

7 Iki 8 yal. Nedėl nuo 10 iki 17 
Rez Tclephont Plaza 3200

Ofiso Tel Victory 6893
Rez. Tel. Orezel 919’

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Sptcialutat odo» ligų it canarUkų tigi, 
O f i • a e

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street 

Vai.* 10—11 y. ryto 2—-4, 7—9 v.a 
Nedėliomis ir štentadieniaii 10—2.

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Minto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Pirk 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St„ prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos »—® 

West Side: 2151 W. 22nd St.
PanedSllo, Seredoi ir PStorčios Vtk. 6 iki B 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rodnvell Stręet 

ūtarnlako.^Ketverro h^Bnbatoi^įft. 7 Iki 9

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aw.
Tel. Bdutaard 2800 

Ris. 6515 So. RocktvM 8t, 
T<L Republic 9723



Pasirašė Lietuvos Nepri’k. Aktą

Atsiprašome

KALBfiS P. GRIGAITIS IR DR. A. MONTVIDAS

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS

Darvisų me būtent
5702

J. J. ZOLP ATIDUOTAS J “GRAND JURY

Peter Conrad

Rypkevičiaus.

va Pianos
Barbe rne.

uz

MORTGAGE BANKERS

Taip Švelnus kaip Old Gold

M

jau pardavėte savo .biznį,
APDRAUDA

pasakykite savo pažįstaČEKIAI

Švelniausi AMERIKOS CIGARETAI Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

HOME REFINERS, 
5 No. Wabasb Ave< 

Kambary* 600

biznis su 
priežastis.

Priimsiu

praeityje, 
tai ši žinia

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

vadas
1918 me-

Dar vienas profesio 
natas atsikraustė 

į Bridgeportą

ęiVELNŲS! Tai yra žodis, kuris blikste- 
O rejo jūsų galvon, kuomet jus matote 
šilkinį išpildymą, kurį jums duoda čem
pionas.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

sionalams yra užtektinai vie

Inžinierius Stasys Kairis, *Lie 
tuvos Socialdemokratų 
kuris vasario 16 d 
tais Vilniuje pasirąžė aktą, skel
biantį pasauliui, kad Lietuva 
yra nepriklausoma.

Teko nugirsti, kad “Birutes’ 
choras rengiasi šį sezoną sce 
noje pastatyti operetę “Ragą 
nius”, 
dideliu 
Jeigu tai 
yra gana 
gojams.

Senas Auksas 
Old Gold

redaktorius P. 
ir Dr. A. Montvidas 
susirinkusius gyvu

Zolp pasisavinu 
Gudaitis sako, 

vinęs jo $176.00, 
nustojęs $1,000, 
kas
$2,500 ir Koleiis, 
$13,986.00.
Skundus svarstys 

Skundai ateis

— embezz- 
larceny by 

pinigų 
pinigų . SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

jų $13,986 
Zolp pasisa- 
Savickas — 
A. Barkaus- 
Rudokas —
$9,300. Viso

Prisirašykite j musų spulką

TEL; LAFAYETTE 1083

Neseniai į Bridgeportą atsi
kraustė Dr. Atkočiūnas, den- 
tistas, 3147 S. Įlalsted St. Jis 
čia laikys atidaręs ofisą tris 
dienas savaitėje: pirmadieniais, 
trečiadieniais ir šeštadieniais 
nuo 2 iki 9 vai. vakaro. Kitą 
ofisą turi Ciceroje,

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Iškilmės pasižymės turtingu muzikaliu 
programų ir kalbomis ,

PARSIDUODA grosernė pigiai, pel 
ninga vieta. Priežastis pardavimo ne 
sutikimas partnerių. Atsišaukite 

4554 So. Rockwell St.

larceny” teisiama ir lietuve Ona Laukaitis 
byla atidėta iki vas. 24 dienai

Ketvirtadienis, vas

Pianis-
pavarde yra

Prieš Zolp — trys kaltinimai 
Prieš J. J. Zolp yra trys kal

tinimai 
lement, larcery ir 
bailee. Du skundai 
išeikvojimas, vienas 
pasisavinimas ir du 
ccnv bv bailee”.

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 610

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bunga1ow ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite

— 15 centų, 
rengia “Naujienos

švelnus! Toks yra džiaugsmas, kurį jus 
gaunate kuomet su kvapu įtraukite OLD 
GOLD. Be šilumos. Be kartaus skonio. Tik 
laimėjanti skonis neerzinanti—gerklės iš 
karalaitės lapelių Turkiško ir namie au
ginto tabako. Gamtos—prirengtas liuosas 
nuo karštaus—deginančio dirbtinio paska
ninimo. !

sylvanians programų—1 
Columbia /Tinklų.

NĖRA S

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

PARSIDUODA 2 kėdžių 
4841 W. 14 St. 

Cicero, III.
OF LAKE. — Vieti 

“Lietuvos^ Vėlia 
18 d., rengia va

karėlį Antano česnos svetainė
je, 4501 S. Paulina St. Bus do ib , >vanų.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parduosiu beveik už pusę kainos, nes 

einu į kitų biznį, kampinė bučernė it 
grosernė, 4 kambariai, 2 karų gara- 
džius. Renda $30 mėnesiui, nėra kom- 
peticijos per 2 blokus.

1025 W. 65 St.

Evelyn Cbandler (Mapes), viena žymiausių ir dailiausių Pasauly čiužinėtojų

REIKALINGA patyrusi mergaitė prie 
abelno namų darbo.

3903 W. Adams St.

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS 

ir žmonijos bloginusio prieSo, plau
siu uždegimo! Laikykite savo vidu
rius liuosal, reguliariai vartokite 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Asmenys, kurie sakosi esą 
nukentėję nuo J. J. Zolpio yra 
Antanas Gudaitis, 7130 South 
Maplevvood Avenue, Hillard 
Savickas, 3440 West 65th St., 
Antanas Barkauskas, 4445 So. 
Washtena\v Avė., George Ru
dokas, 4547 So. Waslitenaw 
Avė., ir Adolfas Kolelis, 4816 
South Loornis St.

T0WN 
i Draugija 
i” vasario

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

Vakarykščioje “Naujienų” 
laidoje, žinioje apie’ Lietuvos 
Nepriklausomybes iškilmes, įsi
brovė nemaloni klaida 
tęs Josephine 
JOSEPHINE SCHULTZ, o m 
Josephine Ivanauskaite-Schultz 
kaip buvo pažymėta.

Hulboldt Pąrk Lietučių Politikes 
kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks va
sario 16 d. 1933 m. 8 v 
Simans svet 
rago, III. 
lonėkite būti 
turėsime aptarti pradžios metų reikalus 
ir taipgi bus daugiaus svarbių reikalų 
atlikti. aekr. A. Lungevič.

kurią pastatė su labai 
pasisekimu

tiesa —
linksma muzikos mė

“Larceny” apkaltinimas prieš 
Oną Laukaitis

Vakar prieš tą patį Felony 
teismą buvo svarstoma ir lie
tuves Onos Laukaitis byla, ku
ri kaltinama pinigų pasisavi
nimu. Jos byla atidėta iki šio 
mėnesio 24 d. Smulkmenos bus 
paduotos vėliau.

Šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandų per penkias va
landas, ir jausi palengvinimų. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Malonu girdėti, kad Tamsta
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž 
mirškite, kad NAUJIENŲ

BRIDGEPOĘTAS 
portas yra didele JįęĮųvių kolo 
nija, todėl ir įvairiems profe-

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Mes Mokame Cash 
$82.50 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

PARSIDUODA soft drink 
visu laisniu. Pardavimo 
Vienai moteriai perjunku, 
partnerį. 724 W. 14 Place.

1933 m. 8 v. v. Almira
1640 N. Hancock St. Chi- 

Gerbiami kliubo nariai ma- 
ant susirinkimo kuriame

vasario 21 d. 
prieš grand 

jury šio mėnesio 21 d., ir jei
gu J. J. Zolp bus rastas kaltu, 
jis bus pašauktas prieš vy- 
riausį kriminalio teismo teisė
ją J. Prystalski, kuris paskirs 
teisėją jo bylų svarstymui. 
Apskustasis tuo tarpu, kiek 
teko patirti, tebėra sulaikytas. 
Už visus skundus reikalauja
ma $6,000 kaucijos, kuri nėra 
sumokėta.

PARSIDUODA pigiai Stark pianas 
benčius nut kabinet, trys daiktai 
$45.00, teisingas pasiulijimas nebus 
mestas, Antanas Yablonskas, 820 
67 St. Tel. Fairfax 8389.

Help VVanted—Female 
_______ Darbininkių Reikia_____

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris, virėja. Kambarys, valgis ir 
mokestis. 5758 W. 65 St.

Adv. A. A. Šlakis, kuris sek
madieni išvažiavo i Hot 
Springs, Ark., praneša savo 
klientams,“ kad visais reikalais 
kreiptųsi pas jo sekretorę Es- 
telle Briedelis, miesto ofise.

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus- 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

Nuo ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdrauda ir tt. 

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

Mes 
jusu čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuoslme nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
; netoli Wood

Phone YARDS 8895

Atsiminkite: Geresnio Tabako niekur ne 
auga kaip kad vartojama OLD GOLD.

Ir jie yra pilno svarumo.

Be jų kalbų paminėjimas at 
sižymės turiningu ir geru mu
zikaliu programų, j kurį įeis

“Pirmyn” choras su solis 
tais, vadovaujamas K. Stepo 
navičiaus.

žymi lietuvių pianistė Jose 
phine Schultz,

S<tasys Rimkus
giamas solistas ii

Chicagos lietuvių Baletas.
Iškilmių pradžia 8 vai. vaka 

re. Įžanga
Vakarą

ir “Pažanga

Skundai prieš J. J. Zolp 
kar buvo svarstomi prieš 
lony teismo, kriminaliuose 
muose, teisėją Donald S. Mc- 
Kinlay. Be apskųstojo real- 
estatininko teisme buvo skun
dėjai su savo advokatais ir J 
J. Zolpio advokatas.

Nukentėję lietuviai turi išpirkę prieš buvu 
sį realestatininką penkius varantus

Lietuvių Auditorijoje, t 
vakare tinkamai jį pa 

gerbs.
“Naujienų 

Grigaitis 
prabils 
žodžiu. Jie, kaip kiti, nesislėps 
už mikrofonų. Jų balsas šian
dien Auditorijoje pasieks tūks
tantinę minią, kuri entuziasti- 
nei reaguos į jų išreikštas min-

REIKALINGI vyrai padėti mums iš 
plėtoti krautuvių "rautus" 100 krantu 
vių rautų, mokama $55 į savaitę. Rei 
kalinga 65 centai už prekes.

Pamatykite 
MR. ROSS, 

30 No. Dearbora, 
kambarys 614

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kaina už su 

laužytus senus aukso daiktus, dantų til
tus, dantis, laikrodėlius, lombardo tikie 
tus.

J. J. Zolp, buvęs Town of 
Lake biznierius rcalestatinin- 
kas vakar buvo atiduotas į 
kriminalio teismo - “grand 
jury”. kuomet Felony teismas, 
kuris rodo penkiems prie jį 
išpirktiems varantams yra pa* 
mato.

Visa Chicagos Lietuvių pa* gos 
Žangioji visuomenė šįvakar bus 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
ir švęs 15-tas Lietuvos Nepri
klausomybes sukaktuves..

Tai buvo įvykis, kuris at
vertė visai naują Lietuvos is
torijos lapą ir pastatė mažą 
musų tautą tarp valstybių, ku
rios per 150 metų ją laikė su
rakinę vergijoje.

Didžiuma lieituvių, atvykusių 
Amerikon, ją paliko dar. po 
Rusijos arba Vokietijos letena, 
bet šiandien Lietuva penkiolik
tus metus džiaugiasi nepriklau
somybe. Amerikos lietuviai yra 
laisvės brangintojai, nes jeigu 
ne tas, gal didžiuma jų ir ne
būtų ieškoję tos laisvės, ištruk
dami iš okupuotos Lietuvos i 
laisvės šalį

Nors jie yra nutolę nuo Lie. 
tuvos tūkstančius mylių, jis 
jaučia to įvykio svarbą ir to 
dėl, šiandien susirinkę Chica

© P. Lorillard Co., Ine.

•Atsukite savo priimtuvus ir pasiklausykite Waring’s Penn 
sylvanians programų—kas trečiadienio vakarą per

MO VISAME
i
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Educational

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty cultnre) 

geriausiai įrengtoj south sidėj mokykloj. 
Įrankiai dykai. Pilnai akredituota. 
$2.00 įmokėti, $3.00 į savaitę, 
bo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock

Šiandie Chicagos Lietuvių D-jos Savitar
pinės Pašalpos Valdybos susirinkimas, 
"Naujienų” name, 1739 So. Halsted St. 
Nariai norinti užsimokėti mėnesines duo
kles kviečiami čia atvykti. Mokesčiai 
bus priimami ntio 6 vai. iki 8 v. v.

Valdybos nariai ir komisijos nepa
mirškite irgi šito susirinkimo.

Kviečia Sekretorius,

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 1 
kovo mčn.

NAUJIENOS
*1739 S. Halsted St.

Financial 
__________ Finansai-Paskolos

PARSIDUODA pirmas morgičius 
$1000.00, 6-tas nuošimtis Brighton 
Parke 2 pagyvenimai muro namas po 5 
kambarius ir garadžius. Atsišaukite ad
resas 3301 S. Halsted St. į aptieką, 
F, Shimkus.
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CHICAGOS LIETUVIAI ŠĮVAKAR MINĖS 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTUVES AUDITORIJOJ

Real Estate For Sale 
_ _ --N^roai-ženĮf Pardavimui 

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už casb, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų." Turint 
pinigų ^nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius. kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
"Greitas ir teisingas patarnavimas’. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance

Miscellaneous for Sale 
Įvalrps Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulutės, baltos pelės, Bantams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Trepli
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDE AL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Help Wanted—Malė
DarbininKų

REIKALINGAS anglių pardavėjas 
Atsišaukite

3650 So. Rockwell St.

lt TKIEVVICZ &

Don’t 
neglečt 
Colds




