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Baltijos Kraštai Bijo 
Sovietų Rusijos

Stiprina savo apsaugos jėgas prieš Mask
vos pavojų — Reiškia vilties, kad Lietu
va paliausianti kivirčus su Lenkija ir 
leisianti susikurti Baltijos valstybių są
jungai

jų valdžių santy- 
sovietų Rusija—apie 
politinius reikalus.
užsienių ministeris,

Kablegramoje savo 
čiui, Chicago Tribūne 
pondentas Rygoje, Donatd Day, 
sakosi turėjęs pasikalbėjimų 
su įvairių Baltijos kraštų prem
jerais, užsienių reikalų ir ka
ro ministeriais —- jie tik ne
leidę jam jų vardų'minėti, bi
jodami, kad jų pareiškimai ne
pakenk t ų 
k i am.s su 
tu kraštų A v

Vienas
pasak korespondento, paklaus
tas apie projektuojamą šiau
rės Baltijos kraštų sąjungą, 
kurios priklausytų Baltijos val
stybės ir Skandinavijos kraš
tai, 
ga nebusianti sukuria 
tų, kitų, o kol kas — 1 
valstybės laikysiančios 
liau dabartinės savo 
neitralumo tarp Rusijos 
karų Įsu ropos politikos.

Laukia atmainų Rusijoj
v Pasak musų diplomatinių 

atstovų Rusijoje,“ pasakęs tas 
užsienių ministeris, “ateinan
tieji dveji metai parodys, ar 
dabartine komunistų partijos 
politika laikys, ar truks. Bol
ševizmas gyvena sprendžiamą
ją fazę. Jei diktatoriaus Sta
lino politika nuengti ūkinin
kus pavyks ir bent iš dalies 
pasiseks Bosija industrializuo
ti, tai Europa atsidurs didžiau
siame visoj savo istorijoj pa
vojuje, ir šiaurės Baltijo vai-

Skandinavijos
», kad tokia sąjun- 

be me- 
Baltijos 

ir to- 
griežlo 

i ir va-

laikraš- stybių sąjunga bus viešas fak- 
kores- tas.

“Nors šiandie Baltijos sąjun
gos dar nėra ant popieriaus, 
bet faktinai ji gyvuoja. Suo
mijos, Estijos, Latvijos ir Len
kijos generalinių štabų valdi
ninkai regulariai daro vieni 
kitiems vizitus ir yra visai pri
sirengę veikti bendrai, jei Mas
kva grėstų Europai. Mes ta
čiau laukiame didelių atmainų 
Rusijoj, kurios gali ten įvyk
ti per ateinančius dvejus me
lus. Gerai žinodami, kaip ru
sų valstiečiai yra nusistatę so
vietų" valdžiai, mes laukiame 
įvykstant atmainų bolševikų 
vidaus politikoje netolimoj at-

Prof. Scott Nearing 
pašalintas iš komu

nistų partijos
;NEW YORKAįS, sausio

— Ne\v York Times praneša, 
kad prof. Scott Nearing tapo 
išmestas iš komunistų parli- 

. jos. Be to, prof. Nearing pasi
traukęs iš Civil Liberties Union 
direktorių tarybos ir iš Gar
lando 
jos.

mi-

Lietuvos Lenkijos ginčas — 
pavojus Europai

Kitos Baltijos valstybės 
nisteris pirmininkas, pasak
respondento, d inkasuodamas 
ateinančius metus, pareiškęs 
vilties, kad Lietuva paliausian
ti savo neoficialų devynerių 
melų karą su Lenkija dėl Vil
niaus ir susidėsianti su Len
kija, Latvija, Estija ir Suomi
ja taip, kad Baltijos valstybių 
sąjunga galų galę busiąs įvy
kęs faktas.

Jis pasakęs, kad pavojingiau
sia šiandie vieta Europoje esan
ti Lenkijos Lietuvos siena, kur 
karas galį bul per 18 valan
das išprovokuotas arba 
jos, arba Lenkijos, arba 
tu vos, arba Vokietijos.

priešingi; antra, dėl to, 
prof. Nearing, rašydamas 
imperializmą, nukrypęs

Busi-
Lie-

kad

nuo 
maskviškio komunizmo tezių.

Prof. Nearing profesoriavo 
Pennsylvanijos ir Toledo uni- 
verversitetudse, bet iš abiejų 
buvo pašalintas dėl savo radi
kaliųjų jražvalgų. Jis ilgesnį 
laiką darbavos Amerikos so
cialistų partijoje, kol, pagaliau, 
kaip ir daugelis kitų radikalų, 
buvo bolševikiško komunizmo

Fondo trustisų komisi- verpeto pagautas.

žinias N. Y. Times’ui su- 
Roger Baldwin, kuris!teikė

pats yra Civil Liberties unijos 
ir Garlando Fondo valdybų na
rys. Jis sako, kad prof. Near
ing iš komunistų partijos bu
vęs pasalintai jau prieš tris 
savaites, vienak dėl to, kad, 
būdamas Garlanuo Fondo trus- 
tisų komisijoj, jis balsavęs už 
teikimą finansinės paramos 
vadinamai Conference for Pro
gressive Labor Action organi
zacijai, kuriai komunistai yra

Naujais ‘Metais Hoove- 
riui teko paspausti 

6,348 rankos
2.\VASHINGTONAS, sausio

— Vakar, Naujų Metų šven
tę, prezidentas Hooveris ir jo 
žmona turėjo stipriai pavarg
ti. Per keturias valandas, nuo 
11 vai. ryto iki 3 vai. po pie
tų, jiems teko paspausti ran
kas 6,348 žmonių, atvykusių į 
Baltąjį Namą jų pasveikinti.

RRS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; 
vidutiniai, daugiausia 
vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra
tarp 350 ir 380 F.

šiandie 
džiasi 
7:17

šalčiau; 
žiemių

įvairavo

saulė teka 7:18, lei- 
1:30. Mėnuo leidžiasi 

vakaro.

Ispanijos taryba svar
sto diktatoriaus planus

PAHYŽIIL'S, sausio 2. — Iš 
Madrido gauta telefonu pra
nešimas, kad šiandie įvykęs 
nepaprastas ministerių tarybos 
posėdis, pačiam Ispanijos kara
liui Alfonsui pirmininkaujant. 
Svarstyta politinė situacija 
krašte ir diskusuoti diktato
riaus Primo de Riveros pla
nai.

eina girdai, kad dik- 
likvidavimo klausimas 

išspręstas 
de R i vera

ta t u ros 
busiąs 
dienas, 
nėra rezignavęs.

per dvi tris 
kol kas dar

[Atlantic and Pacific Photo 1

Tipingas vaizdelis iš Haiti.

5 užmušti traukiniui už-1 Kalėdų “dovana” užmu-
gavus busą

BERLYNAS, sausio 9 __
4U* k

Bylų
Prusnose, traukiniui užgavus 
busą, penki asmens buvo už
mušti, o kiti septyni sužaloti.

Moterų rūbų siuvė
jai rengiasi dideliam 

streikui

šė moteriškę ir sužalo
jo 8 kitus

žmonaS buvo vakar al
pu vėluota, Kalėdų dova- 
pakietas. Atidarant pa

rvyko sprogimas, kurio 
Brady, 18 metų amžiaus,

LIETUVOS ŽINIOS
Nepakenčiamos darbo 

sąlygos Kaune
Aulu dirbtuvių darbininku 

streikas

Šauks visus Indijos 
atstovus rezignuoti 

iš parlamentų

8 asmens žuvo van 
denyne, aeropla

nams susikūlus
sausio 2. 
nacionali- 
komiletas 
kongreso 

paragintų
kraštų

N.EW YOR'KA-S, sausio 2. 
— International Ladies Gar- 
ment Workers unija stropiai 
rengiasi dideliams moterų rū
bų, siuvėjų streikui, kuris pra
sidės šio menesio pabaigoj ir 
kuris palies kelias dešimtis 
tūkstančių organizuotų siuvė
jų.

Vyriausias streiko siekimas 
bus pašalinta vadinamas “sweat 
sbeps.“ Unija reikalaus $5 dau
giau algos savaitėje tiems siu
vėjams, kuriems mokamos sa
vaitinės algos, ir 20 nuoš. al
gos priedo akordiniams darbi
ninkams; penkių dienų savai
tės su 40 valandų darbo ir 
įsteigimo bešališko arbitražo 
ginčams tarp samdytojų ir dar
bininkų išlyginti.

šio 2. — Vietos farmerio Brady 
jaunai 
siustą 
na — 
kietą, 
Mrs,
buvo Vietoj užmušta, o astuo
ni kiti šeimos nariai, kurie bu
vo apstoję aplinkui atsiųstos 
“dovanos“ pažiūrėti, skaud
žiai, trys jų turbut mirtinai, 
sužaloti.

Policija ieško vieno vyro, ku
ris pernai, kai Mrs. Brady 
vo dar mergina, piršosi 
bet jos buvo atmestas.

yra 2 aulų dirbtu- 
Žuko ir Levino, kur dir- 

virš 30 darbininkų. Dar-

bo
jai,

Farmerys ir du j’o sve
čiai žuvo ugny

NASHVILLE, Mieli., sausio 
2. — Praeitą naktį gaisre, ku
ris netoli nuo čia sunaikino 
farmerio Verno Andrewso na
mus, žuvo pats farmerys ir du 
nepažįstami vyrai, kurie, ma
tyt, svečiavo pas jį per Naujų 
Metų šventę. Andrcws buvo 
nevedėlis.

LAHORE, Indija, 
— Naujasis Indijos 
nio kongreso darbo 
nutarė autorizuoti 
pirmininką, kad jis
visus įvairių Indijos 
seimų atstovus tuojau iš savo 
vietų rezignuoti.

Tai bus pirmas žingsnis pa
stangose laimėti visišką Indi
jos nepriklausomybę, nebeben- 
dra darbiau j ant sii Britų vald
žios aparatu.

Komitetas taip pat • nutarė 
ir paskyrė sausio 26 dieną, 
kurią visoje Indijoje turės 
įvykti milžiniškos demonstra
cijos visiškos Indijos nepri
klausomybės reikalavimams pa
remti.

Paryžiaus tarnaitės rei
kalauja nustatytos al

gos ir “tipsų”
PARYŽIUS, sausio 2. — Pa

ryžiaus tarnaitės vakar laikė 
masinį mitingą, kuriame nu
tarė reikalauti iš samdytojų 
tam tikros nustatytos algos ir 
nustatytų “tipsų”.

Tarnaitės Paryžiuje dabar 
algos gauna įvairiai, nuo $12 
iki $16 mėnėsy; provincijos 
miestuose gauna tik $10, o kai
me dar mažiau. Dirbti gi jos 
turi -nuo 6>/j vai. ryto iki 9, 
10 ir 11 valandos vakaro. Tar
naičių algos niekur nenusta
tytos.

Nenorėjo būt našta 
žmonai, nusižudė

COUNCIL BLUFF, la 
šio 2. 
Eldon Anderson, karo invali
das. Pasirodo, kad jis nusižu
dė, nenorėdamas būti našta 
vo žmonai.

sau-
Vakar čia nusišovė 

karo

Buvus tarnaitė gavo 
milionų turtą

sa-

20

mi- 
pa- 
s ie-

SANTA MON'ICA, Cal, sau
sio 2. — Į Ramųjį vandenyną 
šiandie nukrito du kabinų ae
roplanai ir, kiek žinoma, ' aš- 
tuoni asmens žuvo. Abudu ae
roplanai dirbo Fox Films kru
tamųjų paveikslų darbą.

Žinomi žuvusieji asmens yra: 
pilotai H. Bouse ir B. Cook; 
fotografai C. Wells, G. East
man, Ben Ffankel ir Oi to Jor- 
dan; direktorius K. Ha.wks ir 
jo asistentas M. Gold.

Nelaimė atsiliko abiem 
planam

Nušovė žmoną ir pats 
nusižudė; kaltina 

kunigą

Astuoni Meksikos ban
ditai krito kautynėse

2.

susidūrus ore ir
aero- 
užsi-

Kinai priėmė bendrą 
krikščionių kraštų 

kalendorių

saus i o 
inicia- 

Naujus

ŠANCHAJUS, Kinai, 
2. — Tautinės valdžios 
tyva, Kinai švenčia 
Metus taip, kaip kad juos šven
čia Europa ir visi kiti krikš
čionių kraštai. Nes savo seną
jį mėnesio kalendorių, kurio 
jie laikėsi per šimtmečius, ki
nai dabar metė ir priėmė 
suotinį kultūrinių kraštų 
lendorių.

Du asmens užmušti 
tobusui susikūlus l

vi- 
ka-

au*

RICHMOND, Ind., sausio 2. 
— Vieškely, penkiolika- mylių 
nuo čia, susikūlė ištrukęs iš ke
lio autobusas. Du keleiviai bu
vo užmušti, keletas kitų skau
džiai sužaloti. Užmušti buvo 
Thomas Tarney iš Alexandria, 
IikIm ir Esther Mas terš 
nersville, Ind. Tarp 
buvo vienas Chicagos 
tas, IT. Benzer.

SANDOVAL, III., sausio
— Vietos gyventojas George 
Lyons, 31 metų amžiaus, nu
šovė savo žmoną Patriciją, 29 
metų amžiaus, ir paskui pats 
nusišovė. Jis paliko laiškelį, 
kuriame dėl tos tragedijos kal
tina vieną kunigą, tariamai su- 
ardžiusį jų šeimyninį gyveni
mą. Keturi vaikai liko amžini 
našlaičiai.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 2., — Netoli nuo Oblatos 
įvyko kruvinos kautynės tarp 
policijos ir banditų gaujos. Aš- 
tuoni banditai buvo nukauti.

Apie banditų lizdą policija 
sužinojo iš vienos los bandos 
narių, kuris buvo pirniiau su
imtas.

Graikų laivas sudužo; 
įgula išgelbėta

Suėmė vedėją teatro
kur žuvo 72 vaikai

PAISLEY, Škotija, sausio 2. 
-— Policija areštavo Charlesa 
Dorwardą, vedėją krutamųjų 
paveikslų teatro, kur praeitą

vo 72 jaunuoliai, berniukai ir 
mergaitės.

i Rojalistas Leon Daudet 
sugrįžo iš trėmimo
PABYŽIUIS, sausio 2. Am

nestuotas Prancūzų rojalistų va
das Leon Daudet, kuris kelis 
metus 
gijoje, 
v • zių.

gyveno ištrėmime Bel- 
šiandie grįžo į Pary-

iš Con- 
sužeistų 
studen-

Kinai apleido 2000 ru
sų; karo nelaisvių

Palestina prašo dar 200 
policininkų

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
2. — Kinų vyriausybė paleido 
apie 2,000 rusų I 
buvo laikomi koncentracijos1 
punkte netoli Darbino, Man- 
džurijoje.

LONDONAS, sausio 2.
Palestinos vyriausybe kreipėsi 
į Londoną, prašydama atsiųsti 
dar 200 vyrų specialios polici- 

! jos tarnybai.
Britų vyriausybė pasiųs juos 

per ateinančias porą savaičių.

kalinių, kurie |ŠEŠI SUŽAL0Ti TRAUKINIO

šeši vaikai sudegė

AUTO KOLIZIJOJ

OCALA, Fla., sausio 2. — 
Per stiprią miglą netoli nūo 
čia įvyko kolizija tarp pasa- 
žierinio traukinio ir autonio-

ORMSTON, Que„ Kanada, bilio. šeši asmens buvo sužalo 
sausio 2. Praeitą naktį gai- įj, 
srnr, čip suna’kino gyvontoio 
Alberta Usuieau namus.

trys jų turbut mirtinai.

SANTJAGO, Čilė, sausio 2. 
— J uola* ties Guaitecas salo
mis sudužo graikų laivas Theo- 
fand. 
britų 
bet i.

Jo įgulos žmonės 
garlaivio Laguno

buvo 
išgel-

DU KALINIAI PABĖGO

CRjANiDON, Wis., sausio 2. 
— Praeitą naktį, kai šerifas 
linksminos baliuje, iš Forest 
kauntėS kalėjimo išsilaužė ir 
pabėgo du kaliniai, abudu bro
liai.

PARYŽIUS, sausio 2. — 
Francijos generalinio štabo 
viršininku tapo paskirtas gen. 
Maxine Weygand, kift-is 1920 
metais padėjo lenkams atmuš
ti nuo Varšuvos bolševikų ar
miją.

PORT CHESTER, N. 
sausio 2. — Miręs vietos 
lionierius Frank W. Savin 
liko savo žmonai turtą, 
kiantį 20 milionų dolerių.

Mrs. Savin, po tėvais Anna 
Schleis, prieš porą dešimčių 
metų atvyko į Ameriką iš Če
kijos kaip beturtė margaitė 
imigrantė. VėliF.u ji gavo Sa- licpsnosą žuvo šeši vaikai
vino namuose tarnaitės vietą, žiru 
Pagaliau šeimininkas, jo žmo
nai prieš dvejetą metų mirus, Į - - 
vedė savo tarnaite Anna, 
ria.i jis dabar, mirdamas,

’liko visa savo turtą, € t

nuo 2 iki 9 metų.

SANTJAGO. Čilė, sausio
ku- i— Čia ir apylinkėje vakar va- j skaidria p;; 
pa- karą buvo jaustas žemės dre- jra s. Jone

•R'i RAČO UŽMUŠTA KĄPEJV1 
am-; _______

! FORT SNEI I.1NG. Minn, 
sausio 2. — Vakar čia buvo 

1 ~ į rastas negyvas, su kirviu su-

įėjimas.
Manomą, kad jis 

buvo plėšiku užpiltas.

iv*-;'

Kaune 
vės: 
ba 
bas ten sunkus, atlyginimas vi
sai mažas. Dirbama 10 ir dau
giau valandų per dieną, o už 
gaunamą atlyginimą vos tega
li viengungis darbininkas pra
misti, o ką jau bekalbėti apie 
vedusius! Bet to dar negana. 
Darbdaviai priima ir atleidžia 
darbininkus nieko nepaisyda
mi. Pirmiausia atleidžia senuo
sius, o paskiau tuos pačius ir 
naujus priima į darbą už daug 
mažesnį atlyginimą. Dirbant 
darbdaviai nuolat zvanatija 
darbininkams, jaunesnius net 
apkumščiuoja.

Nebegalėdami ilgiau kęsti to
kio darbdavių elgimosi ir ne
benorėdami mirti iš bado tuo 
laiku, kai darbdaviai kasdien 
vis labiau turtėja, darbininkai 
iškėlė darbdaviams visą eilę 
reikalavimų: 8 vai. darbo die
nos, geresnio atlyginimo, man
dagesnio elgimosi su darbinin
kais, priimti naujus darbinin
kus tik su darbininkų sutiki
mu ir t. t. Darbdaviai tų rei
kalavimų neišpildė. Darbinin
kai tuomet paskelbė streiką, 
neleisdami i darbą streikbre- 
cberių. Darbdaviai dabar pa
tys dirba, bet negali visų klien
tų reikalavimų išpildyti.

Lietuvos prokurorų su 
važiavimas

Į Kauną buvo suvažiavę pa
sitarimui visi Lietuvos valsty
bės gynėjai (prokurorai). Jie 
apsvarstė instrukciją policijai 
kvotoms vesti pagal jau įsiga
liojusį baudžiamojo proceso 
įstatomo pakeitimo įstatymą.

Sustabdytas “Tautos 
Kelias”

Katino karo komendanto nu
tarimu sustabdytas “Tautos 
Kelio“ leidimas visam karo sto
viui.

Nubaustas federantų 
“Darbininkas”

KAUNAS. — Darbo Fede
racijos organo “Darbininkas“ 
redaktorius J. Kuras už sklei
dimą netikrų ir visuomenę kur
stančių žinių nubaustas 500 lt. 
arba vienam mėnesiui arešto.

PINIGAI A
LIETUVON

J .A.
Telegrama galima pasiųsti j labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po p: et.

NAUJIENOS
1739 So. HcJsted St., Chicago, III.
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tų vasara pas mane viešėjo krepšį sterblėj, kemša sau pyp- 
draugas, kur “kuniguosna ėjo”.j

Vasara buvo šilta, giedri, o 
tądien šutino ir kaitino, kaip! 
puode. Niekur nei lapas nesu-l 
šlamėdavo, nei žolė nesukukždė-' 
davo: nebuvo jokio vėjelio.

|kę.
Tfu, kad jus galas! O aš tik 

vakar pasakojau draugui, kad 
jJ čion nė vienas sodietis' nė koja 
' nežengia!

—Ką jų čia veikiate?—klau- 
' siu aš sustojęs. Draugas' tru- 

Vidudieny dangus nusidumb- puti pasėjėjo, bet, matydamas, 
lavo, bet kaitino dar labiau. | kad aš stoviu, sustojo ir jisai.

—Bitukes šile aplankiau. Čia 
yra viena drevė, kurioje 
gyveno, kai aš dar buvau

1 nas.
—Ir niekas iki šiol jų

Ėmiau kviesti draugą maudy
tis. Ežeras buvo ne arti, už* 
kokio versto, miške, ir draugas į 
nenorėjo taip toli dar tokiam 
karšty vaikščioti, bet aš igun-| 
džiau jj-

Nuėjom i ežerą ir išsimau
dėm. Pas ežerą buvo vėsu; mes 
sėdėjom ir gulėjom ten vejelėj 
ilgą laika ir butume dar ilgiau; 
sėdėję, taip ten buvo ramu ir j mag. kalnejin> _L žmogus žmo- 
gera, bet debesiai ėmė slinkti g.^ išvaro iš senos tėvų būklės, 
padange vis tirštesni, vis tam- L kad jau bit(-s pasigailėtų, 
sesni, pabrinkę, loli, ten kur Pasisveikinau rankomis su 
už kalno, už girios'sugraudė, ar i vienu ir su kitll ir atsisėdau 
gal mums tik pasirodė, kad) ant vėjalaužio greta senelio, 
graudė. ! —žmogus žmogui, vaikei, pa-

Ežeras buvo giliame klony ii’ldaro pikta, kai širdis užgula, 
miške; draugas ėmė nerimauti.! Keršija tada ir tas tam pikta 
Ir neapsižiurėsi gi, kaip pasikels I dar0. o bitukė maža, nieko ne- 
audra, o namo kelio visas gudų j įžeidžia, ir jos niekas nekliudo.

i štai nors ir skruzdėlė, kam ji 
gera daro, ir nauda iš jos ko
kia?

Kas praeina basas, dar kojas 
nuperšia, apsiavusiam autuosna 
prilenda, tačiau skruzdėlyno 
niekas nekliudo nei geras žmo
gus, nei piktas, nors skruzdė
lynų daugiausia pakelėj, žmo
gus, vaikei, visai ne tokis pik
tas, kaip tu manai, o ypač ne
piktas musų žmogus, sodietis.

Matydamas, kad • aš, įlipęs 
kalnan, atsisėdau, atėjo į mane 
ir draugas.

Ar ne geriau butų, kad pa
siskubintum namo?

—Palauk, draugas. Pamatysi 
sodieti, 
sutikęs, 
tau, jis

—Tai 
aiškino 
pypkę dantysna ir užrišo krep
šį.

Draugas pastovėjo, lyg svy
ruodamas, ar kviesti mane na
mo, ar taip pat atsisėsti.

—Ar neužlis musų?
—Kaip, dėdė, manai, neužlis 

musu čia? c

—Ne, vaikei. Matai, paukštu
kai ramiai lakioja. Ir musė ne
lenda į akis. Gal nakčia tik ar 
nebus lietaus.

verstas.
Grįžome namo šilu. Netoli 

lauko buvo kalnelis, apaugęs iš
tekinėmis pušimis, kurios buvo 
daug storesnės ir aukštesnės, 
nekaip medžiai kitoje šilo vie
toje. Kaip čia kirto seniau gi
rią, augančių šiame kalnely me- 

nenorėjo- 
vertelgos

dži'u kirsti niekas t
Kad ir kiek miškų
siūlė žmonėms, kad ir kaip gun
dė, senų pušų niekas nekliudė. 
Taip jos ten ir pasiliko.

Vieni ta kalneli vadina Mil
žinkapiu, kiti šmėklų kalnu.

žmonės kalbą, kad toji vieta 
negera esanti. Kiekvienas ei- 

skubinosi, kad greičiau 
tu, ypač pavakary arba 

kas jaunesnis, net 
Dažnai ten vai

bitės 
jau-

neiš-

Kas gali turėti tokią piktą 
širdį, kad išvaikytų bitukes iš 
tokio seno lizdo.

—O gal dabar nėra tokių 
I žmonių?—paabejojau aš, lipda-

kokio niekuomet nesi 
O šiandien, kaip ma- 

mėgsta pasikalbėti.
musų pilozopas, — pa- 
Noreika. Jis Įsikando

damas 
ją prac 
sutemus; 
bėgomis bėgo.
dėsi žmonėms, 
kados nieko pikta neatsitikdavo, 
kaip kitose vietose, kur vaidosi, 
bet vis dėlto ten gera žmogus 
nelauk, kur šmėkla apsigyveno..

— Kur, vaikeliai, judu skubi-1 
natės? Ar tik ne nuo lietaus?’

Nustebau. Kas čia mus už-i 
kliudė? Ar tik nesivaido man?

Dirst—matau: sėdi ant vūje-i 
laužlo senis Vainoras, kurį vienu 
žodžiu vadina viso sodžiaus 
moters “bedieviu”, o vyrai —i 
“pilizopu” ir mano, kad jisai) 
jau suvaikėjęs ir vokiai nenu
kalbąs, nes labai jau senas.

Netoli jo sėdi ant akmenų | sijuokiau aš į draugą, 
krūvos Noreika, ir pasidėjęs1 Draugas atsisėdo.'

—Na, girdėjai dabar, — nu-

Laikas Investuoti
Mes visi sulaukėm naujuosius 1930 metus. Dauguma mus 

nusisprendė sutaupinti daugiau pinigų šiais naujausiais metais 
ir juos išmintingai investuoti.

investoriams šįs bankas pasiūlo naujus 
Real Estate Auksinius Bonus ir Morgičius, 

šie investmentai yra

Išmintingiems
Pirmo Morgičiaus 
kurie moka šešis nuošimčius palūkanų, 
prieinami kiekvienam ir jeigu jus norite, juos galima pirkti
mažais savaitiniais, ar mėnesiniais išmokėjimais.

Ką tik tapo išleista nauja brošiūrėlė aprašanti šiuos in- 
vestmentus. Tiktai prisiųskit mums savo vardą ir adresą ir 
mes mielai prisiusime vieną kopiją šios knygelės.

CENTRAL BANK
TRUSTLNR KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

NAUJIENOS, Chicago, I1L
—————————— ----------------—   _--------------------------------------- -. ■ ■>... I^tiirrin ,

—Aš net nusigandau, dėde, 
kai tu mus prakalbinai. Aš ma
niau, kad čia vien šmėklos gy
vena.

- Ir mane nugąsdino, —pra- 
bylojo. Noreika, skildamas ug
nį. —Einu sau, galvą nuleidęs, 
ir girdžiu šaukia kas: “Jonai, 
Jonai!” Tiesiog nuo kalnelio. 
“Monai” tariau sau ir nuste
bau. Net / kūnas pagaugomis 
nuėjo.

—Nuilstu, kol nueinu, ir mė
gstu čia pasėdėti, atsilsėti, čia 
vis tiek, kaip kapinyne. Tokių 
minčių ateina galvon, jog pas
kui net stebiesi žmogus.

—Tikrai tylu ir ramu čia. Ir 
vieta taip pat graži. Malonu, 
kad tokis senas žmogus, kaip 
tamsta ,apie mirti nepamiršti ir 
jos nesibijai,—pagyrė ji kleri- 
kas.

—Gražių vietų yra daugel. 
Dar gražesnių yra. O šile visur 
tylu ir ramu, jei vėjo nesti. Bet 
vis' dėlto 'ten ne tas. čia senų 
amžių žmonės guli, milžinai, 
štai kas yra. Kol buvau jau
nesnis, man nė galvoj jie buvo, 
o dabar mėgstu čia pasėdėti, su 
jais pasiginčyti. Su šios gady
nės žmonėmis jau nesukalbu.

—Tikrai idomtis senelis. Jis 
net su numirusiais moka kal
bėtis,—nusijuokė, į mane atsi
gręžęs, klerikas.

Noreika krūpterėjo petimi, 
nusispiovė, ištraukęs pypkę iš 
dantų, ir padaužė pirštu sau ke
lis kartus kakton, rodydamas i 
akimi Vainorą, suprask: se-jraus 
uis nenuvokia, ka kalba.

jaunam, 
dar

Tasai 
nenumirs,

nors
pa-

taip sau tariau, 
prakalbėjo, 

nemirsi

man 
aiš- 

dar!

štai, medžiai siūbuoja, žole au
ga, paukščiai skraidomo aŠ $al 
IX) kelių dienų nieko nei maty* 
siu nei girdėsiu, numiręs j&U 
gal busiu.-. Kažin, ar jausiu aš 
ten ką, ar gal tik taip sudūlė
siu, kaip mėšlas. Vai, baisu, 
vaikei, mirti, ir senam, vaikei, 
baisu!—tęsė senis: ■— dar bai
siau kaip 
tiki, kad 
sveiks...

Vos tik
lyg kas ausin 
kių aiškiausiai: 
Nuo to laiko aš nepraeinu ši
tos vietos, kad čia neužeičiau.

—Tikrai, čia dažnai rodosi, 
kad tavęs kas šaukia. Mano 
čia palaukėje rėželis yra- Kitą 
kart ardamas aiškių aiškiausiai 
girdi, kad tave kas vardu šau
kia, jog net nusigręžti žmogus. 
Bet aš manau, kad tai tik ro
dosi, —paaiškino Noreika: —o 
tas atsitinka dažnai ir kitose 
vietose.

—Gal ir man tik pasirodė, bet 
aš žinau, kad ne, tikrai man 
kalbėjo tie, kur čia guli. Aš ir 
dabar girdžiu, kaip jie man kal
ba ausin, kad ne tik pasirp^e 
tada man... Bet gal gi ir dabar 
tik rodosi,—jus juk nieko '.ne
girdit?

Noreika neramiai apsidaibė; 
paskui, išėmęs iš dantų pypįę, 
nusispiovė ir lupas' nusišluostė 
marškinių • rankove.
- —Ar tu išpažinties laikyti 

vaikščioji? — paklausė Vaipo-' 
klierikas: — katakizmų 

mokeisi? Argi nežinai, kad nu
mirę ne kapinyne gyvena, Ltik 
danguje ar pragare, kurjtfas 
gyvas būdamas nusipelnė dar
bais sau vietą. Argi šio niekdo-

kiini-

■ Ak

Prieš keleris metus buvau 
stipriai susirgęs- Ilgai sirgau; 
ne visai sirgau, bet lerigau, — 
tęsė-senelis tyliai, lyg sau tik „ . .

, , Imet nesi girdėjęs? Argivienam kalbėdamas. — Visa ta-1 , ., , v _ . _ , . gas nemoko to ?da mane lauže, mankė, kojas! 
mielino ir lyg mane kas traukė' Klierikas net karštėti 
žemėn, kad atsisėsčiau, atšigul-1 Atsikėlė iš vietos ir ėmė 
čiau.
žemė i save traukia, 
mano tokis jau buvo, 
miršta 
mirti—kalba žmonės; bet tik 
susergi kiek žmogus, ir manai 
jau: dabar mirsiu? Sunku, vai
kei, senam. Man tada pasirodė, 
kad aš dar nė negyvenau, kad
vos vakar tik užgimęs. Nuilsau gyvas. Tik gyvybė ten kitopįš- 
eidamas nuo bičių, atsisėdau pa- ka, rami, ne tokia, kaip žmp- 
kelėj ant kelmelio ir tariau sau: nių tarpe. Sėdi ten žmogus; if

kad atsisėsčiau, atšigul- Atsikėlė i
Maniau—mirsiu, kad jau’le daužyti sausas šakeles. A$ė

lazde

Amžius jęs' aplink vėjalauži, atsisęčlo 
Jaunas toj pačioj vietoj, tik iš kito’.šp- 

netikėtai, o senas turi {no.

tąu rodosi, kad štai, štai, 
vienas akimirkanu ir tu su- 
žino»i didelę, didelę puslapį ir 
buii toksvpat ramus. Neberū
pės tau tada nei javai, nei gy
vuliai, nei bitfcs.

Senis nulęfdo galvą, nutilo, 
susimąstė. Noreika pakrapštė 
pirštu savo pypkę, patraukė 
stipriai, jog xnet vidury kas su
gruzdėjo, lyg lašiniai sučirškė
jo ant ugnies, ir nusispiovė. Ji
sai mirkterėjo, krūpterėjo gal
va Vainoraus šalin.

—Senis namo rengiasi, — ty
liai j mus prabylojo, pridėjęs 
ranką i lupas: — žemė jau į 
save j j traukia. Ir metas gi jau: 
svetimą amžių žmogus gyvena. 
— Iškratė pypkę ir užsikišo už 
juostos. Klierikas tylėjo ir laz
delės galu rašė kažin ką smėly
je.

—Kas žino, — atsakiau aš 
Noreikai, norėdamas pakirkinti 
jį ir klieriką: — gal gi senis 
tiesą kalba.

—Kokią tiesą! Hereziją, bet 
ne tiesą! — šiurkščiai atkirto 
klierikas ir net subarė mane: — 
o tau gėda šį “mažutį” piktinti.

—Geras mažutis, — nusijuo
kiau aš. — Jonai, ar girdi: ku
nigėlis sako, kad tu mažutis, ir 
tave mes su Vainoru piktina
me. :

Noreika' linksmai nusijuokė. 
Sugriebęs , pilną saują akmenų, 
jis pavaro juos pakalnėn.

—Kas jo, kunigėli, paiso! Jis1 
vis' tiek, kaip vaikas, jau nebe- 
nuvokia, ką kalba. Tokiam, gal,) 
jau ir nuodėmės nėra.

Toli vėl sugraudė.
—Gi'rdit, graudžia. Trauki

mės namo, kol neužlijo, — pa
siskubino Noreika. —• Aš čia 
užtrukau, ir, žiūrėk, dabar šie
ną sulydinsiu. Ak, kad tave ga
las! — pakrapštė jisai pakaušį 
ir, neatsisveikinęs, bėgomis nu
lipo nuo'kalnelio ir pranyko 
tarp medžių.

Senis pakele galvų ir tęsė da

tai* baku savo mąstymus. Man 
pasirodė, kad jisai pamiršo mus, 
kurie čia sėdim.

—Vai, nemėgau kapinyno. 
Nelinksma buvo man ten, bau
gu, ir koktu... Svetimas juk 
man jisai buvo. O dabar, ir 
senis dirsterėjo į mane ir bal
su kalbėjo f — einu ten, lyg 
viešnagėn. O gal gi ir viešna- 
gėn tikrai: juk mano amžiaus 
žmonės bene visi ten nusikraus
tė.

—Argi tu negirdėjai, ką aš 
tau kalbėjau, kad vėlės negyve
na kapinyne? Taip ir šventa 
bažnyčia moko. Ar gąl tu netiki

.Penktadienis, saus. 3, 1&30 
tuo, ko ji moko?

—Tau gi, kunigėli, geriau ži
noti, ko ji moko. Tu tam ir 
aukštus mokslus eini.
/ —Taigi bažnyčia šventa, 
karštėjo klierikas: — moko, 
kad vienų žmonių vėlės dangu
je, kitų pragare — pagal to, 
kaip jų žemėje buvo gyventa.

Senis pažiurėjo į kunigėlį, su
pliauškino lupomis, lyg jisai ką 
valgė. Paskui išsiėmė iš užan-^ 
čio ragelį, išpylė ant nykščio 
piršto nago tabokos ir suuostė 
visą. Nesiskubindamas užkišo 
rageli ir vėl įdėjo užantin.

J

(Bus daugiau)

Jūsų Inkstai
Suteikite jiems greitą pagelbą, kada reikalinga.
JNKSTŲ pakrikimai yra perdaug rimti, kad juos ignoruoti.

Apsimoka paisyti pirmųjų signalų. Mažas, deginantis ar per
daug tankus šlapimasis; pastirimas, luošumas ir nuolatinė strėnų 
skaudėjimas yra laiko persergėjimai.

Kad paakstinti normai) inkstų veikimų ir pagelbėti jūsų- ink
stams išvalyti jūsų kraujų nuo nuodingų atmatų, [vartokite 
Doan’s Pilis. Patariamos visame pasaulyje. Pardavįnėmnos 
pardavėjų visur.

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
C. A. IIawklllH 68 8hutwell St., San Francisco, Citlir., sako: “AA buviui 

paRl.vrcs n’ Rkmidantia ir turčiau nuolatin) Hkuudejimą Rkeruai ntlirai*:). Mano 
InkBtal Ug neveikč srei'ai po Aal.’io ir aA jaučiaus pakrikęs. Douii'h Pilis Alai 
ko nitui reikėjo. Joh padarė tai. kad a* vėl pasijaučiau kaip reikiant. Da
bar aš visuomet laikau Poan’s po ranka ir visiems rekomenduoju”.

Stimulant Diuretic to the Kidneys
<■ ■

—Temoko sau. Juk itamvir p ,
duoną valgai, ramiai atsakė 
Vainorus. . Betgi aš vis jau
čiu, kad ten kas gyvena, ir ga
na. Ten kryžius, ir tasai, rodosi,

KELIAUK J LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS UNIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patartam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučedysite sau pinigų.

Trečia klasė ..........................................
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistine trečia klase i ten ir atgal tik 
Cabin ............................. ........................

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

atskirai.“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax”

Per “Vasaros Sezonų” važiuojant į Europą — nuo 
Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienai) 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMEItICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai * 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie* 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
“Lituania”..................................Jan. 30

“Estonia”..................... .............Febr. 20

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą 
arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St.» Chicago, Ilk

hAUMLhŲ METINIS

KONCERTO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxx

Sausio 19, 1930

Naujienų Rengtuose
Radio Programuose

Lietuviu Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy

ti per W. L. S. Stotį.

Visa scena bus prirengta kaip ir 
Radio Studio.

Šiame Koncerte ne tik girdėsite, bet 
ir matysite visus artistus daly

vavusius

v
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Pavogė lietuvio 
automobilių

K. Urnežis turėjo sustoti ant 
Lake »treet ir Ki įdare avė., nes 
jis ten dirba prie Vacuum maši
nų. Gatvėje paliko savo Chrys
ler Coupe. Kada gi išėjo iš dirb
tuvės, tai Chryslerio jau nebe
buvo.

tuley high school
ORCHESTRA

Valerija Čepukiutė
i Jauna, bet jau pasižymėjusi 
: gabumu kaip smuikininkė, da
lyvaus Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos kon
certo programe, sekmadieni, 
sausio 5 d., Wicker Park sve- 

į tainėje.

Tuley mokyklos orchestra 
susideda iš <80 ypatų; yra lai
mėjusi Chicagos mokyklų ken
tusią. Orkestrą dalyvaus Chi
cagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos 'koncerte, 
sausio 5 d. 1930.

Tai dar pirmą syki tokia 
skaitlinga simfonijos orchestra 
dalyvaus Lietuvių vakare.

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities 

ir dabarties

Boikotas Pullmano kompanijai
Kada Pullmano kompanija 

atsisakė taikytis su darbinin
kais arbitracijos priemonėmis, 
tai Amerikos Gelžkelių Unija 
priėmė rezoliuciją paskelbti 
kompanijai boikotą.

Kompanijai pranešta, kad 
jeigu ji nepradės taikos dery
bų su darbininkais bėgiu ke
turių dienų, tai boikotus bus 
vykinamas.

Kompanija neatkreipė dėme
sio į šį įspėjimą.’ Taigi 26 die
ną birželio Dobs išsiuntinėjo 
2(H> telegramų Amerikos Gelž- 
kelio Unijos lokalams:, “Boiko-

las Pullmano kompanijai įeina 
galion šiandie konvencijos įsa
kymu”.

Atkaklioji kova
Čikagoje tą pačią dieną Pull

mano vagonai atkabinta nuo 
traukinių, nustumta i šalinius 
bėgius.

T'as pats atsitiko, galima sa
kyti, visuose vakaruose.

“Anarchija! Anarchija!” — 
pasklydo šauksmai dienraščiuo
se, savaitraščiuose, bažnyčiose, 
teismų rūmuose ir miestų sa
lėse. O tuo tarpu Amerikos 
Gelžkelių Unijos nariai atkar 
binėjo Pullmano vagonus vi
same plote nuo Čikagos iki 
San Francisco.

Gelžkelių viršytos alleidinėjo 
iš darbo unijos narius. Visų 
amatų darbininkai, susijungę 
su Amerikos Gelžkelių Unija, 
dėjo įnagius i šalį.

Skebai ir viršytos stvėrėsi 
darbo

Pulkai skebų pasamdyta strei
kininkų vietoms. Bet toms vie
toms užimti didžiuma jų ne
tiko, nes reikėjo daugelio pa
tyrusių darbininkų.

Taigi gelžkelių viršylos, sto
ri ir išsipenėję, kai kurie ne
operavę lokomotyvo jau po 
dvidešimt metų, stojo mašinis
tų pareigoms eiti. Kiti jų su
kinėjo bėgius. Juk reikėjo pa
rodyti darbininkams, kad ir be

NAUJIENOS, Chicago, III.
I jų “galima apsoili”. .važiavo pašto traukinys. . Kc-

. Streikininkai pasiliko šias lioms valandoms sulaikyta šim- 
suvo besu pastangas švilpimu, I tai žmonių, 
šauksmais, “skobai!” ir vienu 
kitu atveju —■ plyta.

S u ii Lite
Dėtu labiausia bijojo snuir- 

į to — violence. Jis susirinki
muose, prakalbose, raštuose, 
kurie lietė streiką, įkalbinėjo 
darbininkus vengti smurto. 
Nes smurtas darbininkų kovai 
nieko ncgelbėsiąs.

Bet tokioje atkaklioje kovo
ju, kaip ši, smurtas pasireiš
kė vislioje kitoje vietoje, šen 
ir ten sužalota lokomotyvas, 
palikta bėgiuose traukiniai, nu
versti nuo bėgių tavoriniai va
gonai. Prie Čikagos apversta 
lokomotyvas ant bėgių, kurias

Mėsos badas grunda, teisėjai 
darbe; prezidentas susirūpinęs

Stok jarduose gyvulių išlek- 
lis sumažėjo. Atgabentus iš
skerdė, 6 naujų nebeprivežta. 
Grūmojo mėsos badas apielin- 
kci.

Fedcraliai Čikagos teisėjai 
davė indžionkšenus vieną pas
kui kita, kurie draudė kliudv- 
Ii susisiekimui pašlo trauki
nių.

W::i3hington(‘ prezidentas 
Cleveland ir jo ministeriai lai
kė posėdžius po posėdžių ir 
tarėsi, kas daryli su Amerikos 
Gelžkelių Unija.

Pagalios, prezidento Cleve-

LINKSMAS BALIUS IR ŠOKIAI
Rengia Teisybės Mylėtoju Draugystė 

Nedėlioj, Sausio (January) 5-tą, 1930 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

, 3133 So. Halsted St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. — įžanga 50 centų ypatai.

Visus kviečiame atsilankyti į- šį šaunų Balių ir smagiai pasi- 
linksmyti prie geros muzikos. Taipgi kas. norės prisirašyti prie 
minėtos Draugystės, bus priimami be įstojimo mokesties.

Kviečia Rengimo Komisija.

✓ 1

Jos. F. Budrik, Ine.
Muzikos Krautuvė *

Parduoda Radios, Pianus, Victrolas visų 
gerųjų išdirbysčių. Suteikiame lengvus 
išmokėjimus' ir pilną garantiją.

Nauji lietuviški rekordai po 75 c. vie
nas. Siunčiame i kitus miestus. Perkanti 
mažiaus kaip 6 rekordus, prisiųskite ekst
ra 50 c. už supakavimą.

Aitrumas apsireiškia per vidu
riu suirimą, kįlantį dėl atsiradi
mo nuodų žarnose. Nuodai-gi at
siranda viduriams rugstant. Pas 
vienus jis apsireiškia galvos skau 
dėjimu, pas kitus kitais budais 
kaip tai jėgų sumenkėjimu, ne
miegu, apetito netekimu.

Dpt.

triner’s 
BITTER 
WINE

Greitam palengvinimui yra pa
tariamas Trinerio Kartusis Vynas 
kuriame randasi naudinga kaska- 
ra ir kitokios medikalės žolės, 
liuosuojanti selykla ir Kaliforni
jos roudonasis Vynas. Iš to tai 
susideda Trinerio Kartusis Vy
nas.

Per 40 metų Trinerio Kartusis 
Vynas buvo garsus kaipo/ geriau
sias vidurių tonikas. Skaityk 
vienų iš šimtų laiškų, kasdien 
gaunamų: “Cleveland, Ohio, Nov. 
7, 1929. Trinerio Kartus Vynas 
besąs tuo, kuo sakote esąs. Jis 
man pagalino aštrų nevirškinimų. 
Mano viduriai dabar veikia kuo- 
geriausia, nesti jokių rūgimų po 
valgio. Drįstu jį rekomenduoti 
kiekvienam (rūbelį turinčiam vi
duriuose. Marjorie Miller”.

Bandykit jį šiandie! Visose ap- 
tiekose.

Ilr DyKail
Pasiuskit Jos. Triner Company, F 
1333 So. Ashland Avė., Chicago,I 
dėl nemokamo sempelio.
Vardas ............................................I
Adresas ..........................................-I
Miestas ................... Valst...............F

24

Radio, 9 tūbų, 3 screen 
grid tūbos, 
speakeris, kaina su tū
bomis, su kabi- CGp 
netu, su viskuo ***

26106 Ar žinai kaip gerai, polka
Mano tėvelis, Valcas 

Petro Sarpaliaus ork. Dainuoja J. Sarsevičius
26107 Kraic Polka

Džiaugsmo valandos, Mazurka 
Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26103 Petro vestuvės, Komiška Scena 
Atliko Juozas Uktveris, Adelė Zavistaitė 

Senis Petras, Polka 
Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26100 Ant laivo, Komiška scena 
Atliko Juozas Uktveris

Adelė Zaviskaitė ir kiti, P. Sarpaliaus Ork.
Busiu Vyru, Komiška scena 

Atliko Juozas Uktveris 
Adelė Zaviskaitė ir kiti P. Sarpaliaus Ork.

26071 Gaidys, Polka.................. Kariškas Benas
Klaipėdos Valcas ........... Kariškas Benas

26099 Amatninkų Daina
Petras Petraitis, * Baritonas su ork. akomp.

Obuolys
Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp. 

26097 Gaspadinė Rozalija 
i Jonas Pas Rožę

Dynamic26098 Barborytė Nosį Trina, 
, Alutis ir Žemės Rojus

Stasys Pilka

lando Įsakymu, iš Forto Ske
ndau irivyko Čikagon pirmie
ji i?gi:i?/.Fčs kariuomenės bū
riai. Tai atsitiko 4 dieną lie
pos. Duota įsakymas karei
viams vyki i Čikagon ir iš ki
lų reguliarūs kariuomenes sto
vyklų.

Kareiviai Čikagoje pradėjo 
daboti traukinius, stotis, gelž
kelių kiemus. Visas valstybės 
aparatas panaudota Pullmano 
interesams ginti. ( 

(Pabaiga bus) čikagietis.

/-......... -------------------- --- -- ------ ---------------- ——*— *

$500.00 DOVANŲ $500.00
DIDELIS MASKARADŲ BALIUS

Rengia Lietuvos Dukterų Tautiška Draugystė

Subatoj, Sausio-January 4, i 930
Lietuvių Liuosybės svetainėj

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
Tikietas y iškalno perkant 65c., prie durų 75c., 

su drabužiu pasidėjimu.
Visus kviečia Komitetas.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Dovanos Jaunuoliams!
KAIP LAIMĖTI DOVANAS

Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba 
rogutes už dyką.

Stokite i Naujienų Kontestą, pranešdami
savo vardą, pavardę ir antrašą šiandien.

Vakare parėjęs iš mokyklos nueik pas sa
vo kaimynus, gimines ar pažystamus ir už
rašyk Naujienas. Naujienų prenumerata 
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00.

kum©
Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(Seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED HOCKEY SKATES 

nikeliuotas su batais vertės $9.50.
Už 5 pusmetines naujas prenumeratas gaus ALFRED FLASH 

SKATES aluminum apdirbtas su batais vertės $7.50.
Už vieną metinę arba 3 pusmetines prenumeratas Kontestantas 

gaus gražias ROGUTES.
VAIKAI IR MERGAITĖS' NESNAUSKITE. RAŠYKITE 

_______________ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

KUPONAS

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Vardas: i
Adresas:

Iškirpk šj kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu

IFLa^Kl.
Už 4 naujas metines prenumeratas 
gaus ALFRED FLASH SKATES. 
Aluminum apdirbtos su batais pritai
kytais kojai,

Vertės $11.50

Pranešimas
Šiuomi pranešu, kad Universal Kliubas, kurisV randasi 
Universal Banko name, perėjo į mano rankas. Pradedu 
biznį sukatoj, sausio 4 d. . >
Po senovei kliube bus duodama pietai kasdie nuo 11 iki 
3 valandai. Parenduosime vietą dėl įvairių bankietų ir 
šiaip vakarienių. Bus patarnaujama tinkamomis sąlygomis. 
Reikale kreipkitės

Universal Kliubas
814 W. 33 St. (2-ros hibos) 

Joe Yncius; savininkas

Naujas grojiklis pia- 
nas, kaina ............... *** 1

Portable, panešamas fonogra
fas, vertės $15, $6.95
tiktai uz ...............
(tik vienas dėl kiękvieno kos- 
tumerio). Galima groti visus 
tuos naujus rekordus, kuriuos 
girdite per radio.

16140F Linksmą dieną mums nušvito 
Pulkim ant kelių 

Jonas Butėnas, Baritonas, su 
Vargonų Akompan.

16148 Senelio Polka
Jaunas Senis

A. Vanagaitis ir Akiras, 
Pasikalbėjimas su Armonika , 

16132F Atvažiavo Meška
(A, Vanagaitis) 

O. Jųš Kliaučiai
Antanas Vanagaitis ir M. Žemaitė 

(A. Vanagaitis)
Girtuoklio Daina / 

16041F Mes be Vilniaus Nenurimsim 
Girtuoklio daina 

16133F Žideli-Judeli, Polka 
F. Stankūnas 

Kariška Polka 
16112F Magdės Polka 

Medžiotojo Valcas
26022 Sveikas Jėzau Gimusis 

Linksmą Giesmę Mes
Užtrauksim

Brooklyno Mišras Kvartetas
26023 Gul šiandieną 

Atsiskubino Betlėjun
Brooklyno Mišras Kvartetas 

16145F Pragėriau Žirgeli 
A. Vanagaitis 

Eisim Laukan 
A. Vanagaitis 

16141F Gul šiandieną
Sveikas Jėzau Mažiausias 

16146F šalčiai ir Merginos 
Linksmas Amerikietis 

16142F Paprienivkų Polka 
Prano Polka 

1G144F Mergyte Jaunoji 
Motušaitė Miela

16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas 

16137F Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitelia 

16189F Oi, Skauda, Skauda 
Aš žirgelį Bafhosiu 

16143F Petro Polka
Vestuvių
Dzūkų Kraštas 
Kudlis, su Kanklėmis 
Bernužėli, Nevesk Pačios 
Sibiro Tremtinys 
Saulėlė Raudona 
Aš BijauPasakyt

26070

26087

26073

Lietuviški Radio Programai per W. C. F. L. kiekvieną nedėldienj nuo 
1 iki 2 po pietų. Per W. H. F. C. kas ketvergę, nuo 7 iki 8 vai. vak., 

duodami lėšomis Jos. F. Budriko korporacijos.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicago, Illinois

JUST KIBS——Guilty or Not Guilty ?

—fflj Thomas’- UNLE55 iri 
MISTAKEN THERE 15 A PIECE OP 
FRE5H CHEWINt GUM STUCK 
ON THE BOTTOM OFTHIS r 
CHAlR — is ir POSSIBLE I

H0W IT GOT MERE f W KN(M 
VI HAT iVE SAlP A80UT <įUM 
YOUN G r*iAK J • i-----------------

By Ad Carter

—’^HY-ER- ER- I SPOSE
SOnEOHE MOSTĄ PUT IT

SORTA QUEER PLĄCE PER 
CHEV/IN* GUM-AIN'T IT? H

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

4 , IMPERFECT in original
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Ne\vs Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

"SF1"——- Į Audra Vandens Šaukšte
Mėnesiui ............................. «......  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ............................   8.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviems mėnesiams .................... 1.25
Vienam mėnesiui .........................751 II.

Lietuvon ir kitur užsieniuose Gyvi, mirę ar tik 
[Atpiginta] ' .

Metams .................................. $8.00 Sapnuoja
Trims’mėnesiamsZZZZZ 2.50 Naujų Metų naktis išpildė
Pinigus reikia siųsti pašto Money jų norus, ir visi pavirto Šim- 

___________________________ | to procentų tautiečiais. Bet tas 
gamtos kur j ozas padarė žmo
nijai nepaprastos reikšmes* pa
tarnavimą, nes patikrino, kad 

Iš Madrido pranešama,- kad Ispanijos diktatorius I iš nieko negalima padaryti nie- 
Primo de Rivera įteikęs savo rezignaciją karaliui. Re-1 ko, arba kaip gamtininkai ir 
zignacijos priežastys esančios krašto finansų suirimas 
ir nuolatinis valiutos puolimas.

Bet ar karalius priims de Riveros atsistatydinimą, 
tai dar klausimas. Alfonsas iki šiol buvo įsikabinęs į 
diktatoriaus skvernus, nes jisai bijojo parlamento. Del 
šitos karaliaus baimės ir buvo Ispanijoje įsteigta dik
tatūra.

Prieš penketą metų Ispanijos karalius buvo atsidūręs! 
dideliam keblume. Parlamentas buvo paskyręs komisiją 
tyrinėti karo vedimą Morokkoje, ir ta komisija surado, 
kad Alfonsas yra atsakomingas už ispanų armijos nepa
sisekimus tame* kare, o ypatingai už garsiąją Melillos 
skerdynę, kurioje be jokios prasmės žuvo daug kareivių. Į 
Pirma, negu parlamento 
tą, apkaltinantį karalių, 
de Rivera diktatorium.

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

KAIP ATSIRANDA DIKTATŪROS

komisija paskelbė savo rapor- 
Alfonsas padarė gen. Primo

Ispanijoje buvo įsteigta kara-

kratitinė valdžia butų pasilaikius ilgesnį laiką, tai pusė 
klerikalų partijos šulų butų atsidūrusi kalėjime. Šįai 
delko kun. Krupavičius ir kiti krikščionių lyderiai su 
džiaugsmu puolė į glėbį armijos karininkams, kurie pa
darė sąmokslą nuversti valdžią ir panaikinti Lietuvoje 
parlamentinę tvarką.

Be krikščionių bloko uolios pagelbos tas sąmokslas 
niekuomet nebūtą pasisekęs.

Atsiminkite taip pat Italijos fašizmo istoriją. Yra 
gryniausias prasimanymas, kad juodmarškiniai išgelbė
ję kraštą nuo bolševizmo ir anarchijos. Bolševikiškas 
judėjimas Italijoje jau buvo susmukęs seniai prieš Mus- 
solinio “maršą Romon”. Fašizmą įkėlė valdžion armijos 
generalis štabas ir kapitalistai, kurie rėmė “juodmarš- 
kinius” už tai, kad jie, kaip laukinių plėšikų gauja, žu
dė socialistų ir darbininkų unijų veikėjus, degino jų 
laikraščius ir naikino jų svetaines.

Pradžioje tečiaus fašistai bandė dirbti su parlamen
tu. Jie pakėlė ginklą prieš žmonių atstovus tiktai tuo
met, kai socialistų atstovas Matteoti ryžosi iškelti par
lamente milžiniškas suktybes valstybės ižde ir emįsijos 
banke. Bijodamas šito skandalo, Mussolini įsakė tą at
stovą nugalabinti, ir nuo to laiko fašistai tęsė kovą prieš
parlamentą tol, kol parlamentas tapo panaikintas.

Tuo budu, kaip matome, diktatūros visoje eilėje ša
lių atsirado ne dėl to, kad reikėjo gelbėti kraštą nuo 
kokio ten pavojaus, bet dėl to, kad tam tikriems gaiva
lams rūpėjo kad ir čia dar taip paslėpti savo kriminalius 
darbus nuo visuomenės.

(Šį straipsnį parašius, atėjo kita žinia iš Ispanijos 
sostinės, kurioje sakoma, kad .diktatorius de Rivera nu- 
gynęs pranešimus apie jo rezignavimą. Jisai sakosi įtei
kęs karaliui ne rezignaciją, o tik planą perorganizuot 
dabartinę diktatūros sistemą. Ar šis jo pareiškimas yra 
teisingas, gal išeis aikštėn vėliau).

IR NEARING “IŠVALYTAS”

Vadinasi, diktatūra 
liaus garbės, o gal ir sosto, išgelbėjimui. Todėl ir šian
die karalius Alfonsas bijo skirtis su diktatorium. Sušau
kus parlamentą^-gali vėl kilti klausimas apie Alfonso 
atsakomybę už bereikalingai pralietą Ispanijos* kareivių 
kraują Morokkoje; ir kur tuomet tas “Dievo pateptinis” 
dėtųsi? .

Bet Ispanijos diktatūra nėra išimtis. Ar ne panaši 
priežastis atvedė ii Lietuvoje piie gruodžio perveismo i ^^ke žemėn. Dar besiblašky- 
ir seimo išvaikymo? Tiesa, Lietuva neturi karaliaus, bet damas pavertė kelis* stiklus su 
ji turi klerikalų partiją, kuri per savo viešpatavimo me- likusiu vandeniu ir visas skruz- 
tus susitepė iki ausų “lašinių skutimu” ir kitokiais kri-Į dėles kuo ne prigirdė. — Nu- 

" ,, jis užsukodau
gumą šviesų, palikdamas vieną, 
virtuvėj išsiplovė indus, iššla
vė restoraną, įėjęs į lavatoriją 
nusiplovė rankas, uždarė resto
raną ir pats išėjo namo, su pa
čia pasibučiuoti. Happy New 
Year!

Tai taip musų akimis žiūrint 
ątrodė. Retz kas įnori žinoti!, 
kaip atrodė šimto procentų aki
mis žiūrint, tas turi pats įeiti 
į jų padėtį, ir kartu su jais 
pergyventi jų pergyventąją 
Dante’s Dievinąją Komediją. Jų 
pasirodė buvus apie pustuzinio. 
Nė iš šio, nū iš to visi pasijuto 
bestovį kokioj tai begalinėj ly
gumoj, kaip žmones sako, —vi
sur lygu, plyna lyg stalas. Kad 
jie dabar yra mažyčiai, jie to 
visai nejuto. Gamta yra labai 
mandagi: ji kiekvienam mažiu
kui daleidžia įsitikinti, kad 
yra ne tik didelis, bet ir už 
tus didesnis, ir kiekvienam 
norantui, kad jis yra ne tik 
durnas, bet už visus kitus 
mintingesnis. Vieną tik dalyką

minaliais darbais. Jeigu seimo pastatyta 192.6 m. denio- riekęs stalą.

“Kontrrevoliucijos” bacilla, matyt, užkrečia vis 
daugiau vienintelių proletariato liuosuotojų. Po visos 
eilės komunistiškų žvaigždžių, “išvalytų” iš komunistų 
partijos, tapo dabar išmestas ir profesorius Scott 
Nearing.

Ar jisai apsirgo “kairumo 
nežinia. Bet Fosterio klikai, 
Stalino agentūrą Amerikoje, 
nas”.

Kuriam galui Nearingąs

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................. $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ......................  1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

”, ar “dešinumo” liga, dar 
kuri šiandie kontroliuoja 
jisai jau pasidarė “trep-

buvo susidėjęs su komu-

nistais, mums nesuprantama. Apšviestam žmogui, dagi 
universiteto profesoriui, žemintis iki leninizmo garbi
nimo tai sarmata.

Trilinantis Naujų Metų romanas iš Brigeporto gyvenimo paimtas
Rašo Aklastavenemate

Scena prie “inteligentų stalo restorane

I fizikai sako “ex nihilo nihil”. 
Kadangi Bridgeporto tautiečiuo
se tikro lietuviško štofo butą 
apgailėtinai mažas procentas, 
tai atmetus visa kita ir pali- 

[ kus vien tiktai gryną šimto 
■procentų tautiškumą, iš visų jų 
veik nieko nebeliko, arba paliko 
tiek maži žmogyčiai, kad butų 
reikėję kelis šimtus kartų di
dinančio mikroskopo, norint da
bar juos užmatyti. Tas gam
tos' kur j ozas buvo kaltininkas, 
kad restorano patarnautojas 
Frankas taip nekulturiškai pa
sielgė. Jie pažiurėjo, kad prie 
inteligentų stalo iš sykio vis
kas nutilo ir nieko nebesimato, 
pamanė, kad inteligentai besi
bardami išbėgo į gatvę sniegais 
pasimušti ar gaisrą pamatę iš
bėgiojo. Būdamas ramus, kad 
už tą vakarienę visi apsimokės 
kitą syki atėję, jis priėjo prie 
stalo ir rengėsi nuimti indus, 
bet nustebo pamatęs, kad ant 
stalo rėplioja kokios tai mažy
tės skruzdėlytes, “Šia, bjaury
bės”, ir šlapiu lakatu jas nu
blaškė žemėn.

jis 
ki- 
ig- 
ne- 
iš-

gamta paliko taip kaip stovi, 
tai kad kiekvienas jaučia itą ap
linkumą, kurioj jis randasi, 
nors ir nesupranta jos.

Inteligentai apsidairė. Pasi
žiurėjo į vienas kitą. Visi tie 
patys. Tik visi nebe tie. Visa 
taip -pat. Tik visa nebe taip. 
ApsiČiupinėjo, papašiojo vienas 
kitą. įžnybę. Jaučia, skauda, 
reiškia,—gyvi. Kur tai balzga
noj padangėj kabo kelios šaulės 
ne saulės, mėnesiai ne mėne
siai. Ant lygumos, tartum Chi- 
cagos down town skyseraperiai, 
stovi visas miestas kokių tai 
keistų milžiniškų budinkų, kai- 
kurie pusiau pilni vandens, ki
tuose kokio tai aliejaus butą. 
“Vis tik velnias juoksis”, nu
sprendė Matai Skubėkšią: “ne 
kaip tai yra Juozapato pakalnė, 
ir bus sudna diena”. “Niekus 
plepi, tai yra South Chicago 
ar Hammond fabrikų distrik- 
tas; štai ir tankiai”. — “No, ne, 
tai bus greičiausia Little Ame
rica, kurią Birdas nesenai at
rado. Bet koks velnias miw 

čia atnešė”, stebėjosi vaidila. 
—“Biesas tau dabar betikės. 
Pirma skelbei, kad nereikia ti
kėti kas parašyta, o dabąr pats 
kalbi lyg iš laikraščių”, papy
ko Lukošius.

Neilgai reikėjo ginčytis, nes 
kas tai, lyg paties pono dievo 
overkočio skvernas, toks dide
lis, kad visą pusę dangaus už
dengęs kaip šlavė išilgai lygu
mos, tai dauguma skyseraperių 
apvirto, griausmas tartum dan
gus sugriuvo, ir kai nepasipils 
vandens uruliai, o pono dievo 
overkočio skvernas tik mozoja, 
tik mozoja. Jau lyguma pa- 
sriuvo vienu vandeniu ir musų 
tautiečiai pradėjo nebe juokais 
skęsti. Skvernas kelis kartus 
viršais galvų pralėkęs, galop 
visus su vandens uruliais nu
bloškė i giliausių atkalnių tam
sybes*... Tai dabar esame pek
loj, nutarė tautiečiai, bet koks 
čia skirtumas, kad ne šilta...? 
Lygu ir švaru. Eiti galima, ir 
tautiečiai pradėjo nosies tiesu
mu keliauti. Kam, kur, ar ne 
visvien? Biznis neberupi. 
Bridgeportas, lietuviškoji poli
tika, inteligentų stalas ir kas
dieniniai ginčai dabar rodėsi to
kie 
tai, 
ros

tolimi ir tokie menki daik- 
kad dėl jų net vienos aša-

Nežinia kiek ėjo. kaip tolu
moj pasigirdo keistas perkūno 
bildesys, ir su pasibaisėjimu ke
leiviai pajuto, kad artinasi 
tartum Saharos samumas arba 
Pietų Amerikos ciklonas... Jau 
dulkių stulpai ir galvos didu
mo akmenai lyg vokiškos “Ber
tos” pradėjo keleivius bombar
duoti visu neapmatomu frontu. 
Nematyti žvėrys, panašus į 
Mesozoino periodo lekiančias 
milžiniškas reptilijas, bėgo kad 
žemė drebėjo, kita net ką gal
vos nenusuko atsilikusiam Kru- 
kui Storajam. Galop visi pa
matė, kad kometos uodega at
eina ir visą žemę šluoja, net 
vėjas’ verpetais sukasi. Bema
tant uodega užkabino keleivius 
ir visus vienų mostu žėrė į pa
sienį. Daktarui su ūsais dingo 
lazda. Matai Skubėkšią audros 
nublokštas kur tai vienas ro
pojo po sąšlavyną ir šaukė 
gvoltos. Susirinkę apžiurėjo. 
Siena buvo be viršaus. Reiškia, 
žemes galas’. Tuo tarpu nor
malus žmogus butų matęs, kad 
tai yra restorano siena, į kurią 
tarnas bešluodamas aslą nu
braukė vorus, tarakonus ir tau
tiečius.

Laimė, kad kompanijoj ne
truko daktarų. Vienas ap
tvarstė. žaizdas, kitas priveržė 
išklibusius dantis, ir grupelė 
pradėjo eiti pasieniais galo ieš
kodama. Vis vien galą teks pri
eiti, jei ne pasaulio, tai savo 
galo. O koks skirtumas...? Ga
lop pro kokius tai vartus ke
leiviai išėjo į kitą lygumą, ir po 
ilgos kelionės vėl pro vartus 
įėjo į tikrą peklą. Smirdėjo ir 
nešvaru buvo. Keleiviai pradė
jo lipti purvų kalnais, kol visi 
susirinko ant kokio tai krate
rio krašto,kurio dugne spindė
jo vanduo, ir iš uolinės skylės 
nuolat bėgo į kraterį upė.

“Tai bus ta pati požemio 
upė, Grekų mytologijoj vadina
ma Styx, per kurią senis Cha
ronas veža mirusiųjų vėles į 
pragarą”, paaiškino daug raštų 
skaitęs juokdarys Lietuvių Fo
tografas: “Aš manau, kad pa
laukime čia pat”. Kompanija 
nutarė belaukdama Charono iš
simaudyti baseine. Bet nespė
jo overauzes pasidėti, kaip at
sivėrė versmės ir iš nematomų 
aukštybių pasipylė šaltas ir 
karštas. Nojaus ’ tvanas butų 
patys niekai priB. tai, ką kelei-

viai čia patyrė. Kažkas griu
vo ir virto į kraterį, ir sukėlė 
bangas, kad keleiviai vienmarš 
kiniais tapo išmesti į skar
džius, kur juos vėl plikyte pli
kino, karštas lyg bulionas, van
duo. O balsai, perkūno griovi
mas, net vulkano 'sienos dre
bėjo. Galų gale kažkokia ne
matoma ranka kažką pakėlė, ir 
paleido šliaužęs. Niagara Falls 
krioklys tai tik varveklėlis bu
tų palyginus su tuo vandenpuo- 
liu, koks dabar prasidėjo... — 
“Tai štai kaip”, pamanė visu 
balsu Lietuvių Fotografas, kurs 
šiomis nelaimių valandomis bu
vo vienintelė keleivių paguoda; 
ir savo juokais net Lukošiaus 
anekdotas aptemdė: “Reiškia ii 
į peklą šiandien jau moderniš
kas susisiekimas įtaisytas. Jau 
nebe senis Charonas su laive
liu kilnoja, bet nelyginant Pa

Polemika ir Kritika
ATVIRAS LAIŠKAS *

Ponui “Naujienų” Redaktoriui, 
1739 South Halsted Street, 
Chicago, III., U. S. A.
Gerbiamas p. Redaktoriau:

Redaguojamame Tamsta laik
raštyje 259 Nr. š. m. lapkričio 
mėn. 2 d. tilpo pora straipsne
lių: “Šis tas iš Argentinos” ir 
“Skandalingos žinios apie Kon
sulą Skinkį”. Nors* abu straips
neliai pasirašyti įvairių autorių, 
bet tai yra padaras Konstanto 
Norkaus. Tą lengvai galima 
spėti iš jo “literatūriškų” išsi
reiškimų. Minėtuose straipsne
liuose jų autorius (K. Norkus) 
kaip tik įmanydamas ir ką tik 
sugalvodamas stengiasi juodin
ti mano, kaipo konsulo vardą. 
Pradeda nuo fašisto, parapijų 
tvėrėjo ir kitų įvairių titulų ir 
baigia kaltinimais valdiškų pini
gų aikvojimu; ligonų ir darbi
ninkų skriaudimu. Kaltina skir
tų pašalpai pinigų prauliavoji- 
mu, lupiniu nežmoniškų tarifų 
už legalizavim’ą dokumentų, lie
tuviams netikusių žemių parda
vinėjimu, iš žemės savininkų 
dovanų priėmimu ir dar visa 
eile nusikaltimų, kuriuos sunitu 
ir atsiminti.

Įsileisti su Norkais, ar jo sėb
rais, nustojusiais dorovės pama
to, į bet kuriuos ginčus, jiems, 
butų per didelė garbė. Bet kad 
nebūtų šiais šmeižiančiais pra
simanymais klaidinama lietu
viškoji visuomenė turiu praneš
ti sekantį:

Niekuomet nepriklausiau jo
kiai politiniai partijai ir jų Ar
gentinoje nesteigiau. Jokios’ fa
šistinės organizacijos Argenti
noje nėra man žinoma. Aš pa
dėjau steigti vien d-ją. “Lietu
vą”, kuri nėra jokio politinė or
ganizacija, bet grynai ekonomi
ne ir kultūrinė. Kad d-ja “Lie
tuva” nėra politinė, apie tai 
d-jos valdyba išaiškino visuome
nei “Argentinos Balse”. Tame 
pat laikraštyje, regis, 1, 2 ir 4 
N r. Nr. buvo skelbiami d-jos 
įstatai. Prie progos turiu pa
brėžti, kad d-ja “Lietuva” gy
vuoja gerai, turi kelis savo sky
rius provincijose ir didelį (virš 
40 žm.) puikiai organizuotą p. 
Rimavičiaiis vedamą chorą, ko 
kitos d-jos neturi. Tas viskas 
ne ant popieros, bet realybėje. 
Jokių parapijų netvėriau, jokių 
kunigų iš niekur nekviečiau. 
Jei kam nors iš piliečių esu da
vęs, ar duodu kurį nors doku
mentą, tai tam turiu pagrindo. 
Ligonius ir bedarbius* šelpiu su
lig išgalės, nedarydamas jokių 
skirtumų dėl jų politinių pažiu- 
rų ir padėties. Tą puikiai žino 
ir patsai Norkus, nes ir jį ne
kartą šelpiau savo asmeninėmis 
lėšomis. Bendrai, nesu nu
skriaudęs nei vieno piliečio, ku
ris* butų kreipęsis į mane vienu, 
ar kitu reikalu; visiems duodu 
reikalingus patarimus, ar nuro
dymus. Su jokiais tipais neba- 
liavoju, nes visiškai nevartoju 
alkogolinių gėrimų. Už doku
mentų legalizavimą imu vien 
“konsulariniu tarifu” nustatytą 
mokesnį. Kckvienas tai leng- 

namos kanalo šliaužęs paleidžia, 
ir srovė pati nuneša, kur rei
kia”. “Aš sakiau, kad tikri 
Lietuvos sūnūs neprivalo tikėti 
ką knygos rašo”, didžiavosi 
vaidila.—“Na ką, vyrai, ar ke
liausime į peklą” paklausė Kru- 
kas Storasis, nusitvėręs kokio 
tai karklyno: “Jei ne, tai kib- 
kitės į žoles, ir eikime verčiau 
į dangų”. Visi, lyg skęstantis 
šiaudelio, stvėrėsi už karklų, 
kurie audrai praėjus pasikėlė 
ir visą keleivių pustuzinį nune
šė kažinkur... Faktinai, ir čia 
nieko -viršgamtiško nebuvo. 
Taip tik atrodė šimtaprocenti
niam, o normalus žmogus butų 
visame tame matęs naturališ- 
kiausį apsireiškimą: keleiviai 
buvo nuklydę į lavatoriją, ir 
Frankas įėjęs paleido vandenį.

That’s all.
(Bus daugiau)

vai gali patikrinti, sulig pridė
to, ar pažymėto dokumento mo
kesčio. Taip pat neužsiimu ir 
žemės pardavinėjimu ir, už tai, 
žinoma, jokių dovanų gauti, ar 
tikėtis negaliu. Lietuviams no
rintiems užsiįmti žemės ukiu, 
ar kita kokia pramone, visuo
met noriai ne tik patariu, bet ir 
padedu.

Kas liečia esamą konsulate 
tvarką, tai galima palinkėti kad 
ir kitose įstaigose butų panaši 
tvarka. Konsulato devizas: 
Konsulatas dcl žmonių.

Parašyta apie konsulatą sek
retorių p. Br. Steponaitį isto
rija su mergele, nea ta tinka jo
kiai tikrenybei. Tai yra li
guistos K. Norkaus fantazijos 
padaras.

Gali daugelis pamanyti: Už 
ką gi tada Norkus taip šmeižia 
tą konsulą Skinkį? Dalykas vi
sai paprastas: Konstantas Nor
kus, atstovaudamas šiaurės 
Amerikos Valstybių laivyną 
Lietuvoje, įvairiais apgaulingais 
budais išgavo iš piliečių dideles 
pinigų sumas (virš 164.000 li
tų!) Už tokius darbus* K. Nor
kų gręsė teismas su visomis jo 
pasekmėmis ir šis ponas spru
ko Brazilijon. Paskui dar bas
tėsi Urugvajuje, bet iš visur 
turėjo išsinešdinti dėl tęsiamų 
savo darbelių. Galop atvyko 
Argentinon ir čia manė verstis 
senu savo amatu t. y. pinigų 
medžiojimu. Aš ir dar pora 
piliečių, raštu ir žodžiu perspė- 
jome žmones, kad pasisaugotų 
pabėgusio nuo teismo K. Nor
kaus ir nesiduotų jam daugiau 
apgaudinėti. O jei jis, ar kitas, 
jam panašus, kartais, ką ap
gautų, kad kreiptųsi konsula
tam Nuo to laiko K. Norkus 
ir stengiasi visokiais' nešvariais 
budais teršti mano ir kitų do
resnių piliečių vardus*, nesigai
lėdamas jokių šmeižtų ir bjau
riausių prasimanymų.

Tariu pagarbos žodį
—J. Skinkis

Lietuvos Konsulatas 
Argentinoje.

Bešališkumo deleT mes davė
me vietos dienraštyje p. Skin
kio žodžiui. Bet svarbiausia, 
kas iš jo Laiško matyti, tai 
—kad tarp jo ir p. Norkaus 
ėsk kokių ten asmeninių są
skaitų. Jisai pats prisipažįsta 
bandęs p. Norkui pakenkti, ir 
tuo iššaukęs pastarojo kerštą. 
Mes pertoli gyvename nuo Ar
gentinos, kad galėtume spręsti, 
kurio jų dviejų pusėje tiesa. Tik 
mums abejotinas atrodo p. 
Skinkio pareiškimas, kad Nor
kus “pabėgo nuo teismo” po to, 
kai “įvariais apgaulingais bū
dais išgavo iš piliečių dideles 
pinigų sumas”.

Apie Norkaus pasišalinimą iš 
Lietuvos savo laiku gana pla
čiai rašė Kauno laikraščiai, bet 
mums neteko pastebėti, kad 
jam butų buvusi iškelta byla 
teisme dėl apgaulingo išgavimo 
pinigų, ir niekur nesame matę, 
kad butų buvęs padarytas teis
mo sprendimas, patvirtinąs to
kį kaltinimą. Kiek galėjome 
suprasti if, to, ką Lietuvos laik

raščiai skelbė apie Norkaus bė
das, tai jisai, pražudęs laiva
korčių *agento vietą Kaune, su- 
bankrotavo ir neįstengė atsi
teisti su kreditoriais. Jisai gi 
pats viešai aiškinosi, kad ir su 
juo neatsiteisę daugelis* žmonių 
(tarp jų ir keletas amerikie
čių), kurie jam esą skolingi tū
kstančius dolerių.

Nesant teismo sprendimui ši
tuo klausmu, mes nesiimame 
nei teisinti, nei kaltinti p. Nor
kų. Bet kažin ar tinka teisėjo 
rolę vaidinti ir p. Skinkiui, ku
ris, kaip konsulas, rodos, turėtų 
laikytis objektyvumo. Asmeni- 
nam jo piktumui prieš Norkų 
išlieti yra panaudojamas ir šis 
Atviras Laiškas, kuriame da
roma “gabus” spėjimas*, jogei 
Norkus buvęs autorius kores
pondencijų apie konsulą Argen
tinoje. Kam tie bereikalingi 
spėliojimai? Tas faktas, kad 
taZp p. Skinkio ir p. Norkaus 
eina kivirčai, visuomenei var
giai gali būti įdomus.

* Redakcija.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėsimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552
■ .. ■ i............ r..............  ......................................—7

.............. . 1 ■ ..... ....... * 
Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio

$119.00
Atvvater Kent

$107.00•
R. C. A. Radiola spėriai sale 

Brunswick special*sale 
Fada Radio special sale 

Howard . Radio special sale 
Sparton Radio special sale

Victor, Majestic . ir Zenith beveik
• už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi. 
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už gerumą visų Radių 

net per 5 metus. 
Atvažiuokit nasižin’*“* koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE 

Lietuviai Radio 
Ekspertai

3856 Archer Avė., 
prie Rockvvell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL. V..........a ii n- ii n ■■■■■!

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Sausio 

2, 3 ir 4
Visas kalbantis paveikslas

“Bulldog Druni-' 
mond”

dalyvaujant 
RONALD COLMAN

Taingj 
Kalbanti serija

“Tarzan the Tiger”
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Golfers”
Kalbančios žinios.

Garsink’rtBs Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS

5 užmušti, 8 sužeisti 
pradžiai metų

Penki žmonės užmušti, o 8 
sužeisti Naujų Metų dieną, au
tomobilių nelaimėse. Taip pra
sidėjo 1930 metai Čikagos ir 
jos apielinkės gatvėse.

Mirė p. Mary Wallus, 4326

mobilius gruodžio 26 dieną. 
Automobili operavo Stanley 
Kaspryzk, 152 West 51 s t.

Apiplėšė telegrafo 
skyrių

Banditas padarė
VVestern Union telegra
1 159 East ;5.3 st. Pasipelnė $105.

fo ofise.

Įspėja
invcs-Pat Boche vyriausias 

tigacijų darytojas, tarnaująs 
valstybės gynėjo ofise, prane
ša, kad jį pasiekusi skundai.

skundai esantys tokie, 
metiniai garsi- 
J us t ice, Police

O tie 
kad renkama 
irimai Illinois 
Magistrale ir Conslabulary aso
ciacijos metiniam almanakui.

Boche pareiškė, kad jeigu 
jis gausiąs daugiau skundų, 

tai priverstas busiąs imli mi
nėtą asociaciją nagan. Girdi, 
rinkėjai garsinimų tai knygai 
duodą pirkliams -suprasti, jo- 
gei jie, pirkliai, galį tikėtis 
malonių (favors), jei duosią 
$1(1 garsinimui.

Nušovė savo vyrą
Elorence Leeney nušovė 

vo vyrą, Morris . Leeney, 
juodu ginčijosi dėl kilos

vaišių piktadariai pabėgo. Vė
liau ligoninėje areštuota George 
Garutka, kuris atsilankė čia, 
kad jam suteiktų pagelbos. 
Shultz pažino Garulką.

Suimtasis Garutka (Garuc- 
kfis) yra jaunas lietuvis, 20 
m., gyvenęs 3349 Auburn avė., 
Bridgeporte.

49 metus vedę, ieško 
skirybų

Mis. Teresa Čaporalė (632 
So. Miller st.) ir jos vyras 
Cuona Caporale išgyveno kar
tu 49 metus. Dabar prašo ski
rybų. Teisėjas Sabath pareiš
kė, kad jis neduosiąs jų. Lai, 
esą, pora pagyvena kartu dar 
vienus metus, tai sulauksią 
auksinio jubilėjaus. Pasak tei
sėjo, sunkiausi yra pirmieji 50 
metų ženybinio gyvenimo. Pa
skui jau lengviau gyventi.

Faitas miesto taryboj
Kaip vakar turėjo prasidėti 

eilė smarkiausių debatų mie
sto taryboje. O tai dėl to, kad 
priimti miesto biudžetą, kaip 
jį rekomendavo miesto tarybos 
finansų komisija. Daugelis al- 
dermanų ypač priešingi yra 
finansų komisijos rekomenda
cijai sumažinti sumas pinigų, 
asignuotų policijos ir ugnege- 
sių departamentams.

Nusižudė

Metų dieną nusišovė 
viešbuty Max l)i-M nrison 

muriz. Dimentz buvo preziden
tu City Installnient Dealers

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuves Akušerės
IRS. ANELIA K. JARUSH 
’hysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
610 South Albany Avenue

LOSKAKAROLIS

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

■ Į

šiuo pasauliu 
11:45 valanda 
, sulaukęs 40 
.gimęs Ukmer-

ersiskyrė su 
jsio 1 dieną, 
vare, 1930 m. 
jcų amžiaus, 
į apskr., Žemaitkiemio pat., 
lu sodos.' Paliko dideliame

NAUJIENOS, Chicago, 1U

Akių Gydytojai

Phone Boulevard 4139

Lietuviai Gydytojai

S. D. LACHAVICH

ir Akių Dirbtuve 
HALSTED STREET

Nedėlioj 10-12

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

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

Ofisas
3256 SO.

Valandos 10-8.
2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 5820

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIU SPECIALISTAS

Universal Restaurant
Gardus, 

sveiki lietu
viški v a 1- 
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

A. A. 
Norkus, 

sav.
750 West 31st St

i Protective Assn. Jisai vpražu 
Idęs $25,000 kostumeriųilpinigų.

Nusižudė taipjau Henry Hoff- 
man (2630 76th court, Klm- 
wood) ir Henning- Erickson, 
3211 Osgood st. Erickson nu- 

Lsižudęs dėlto, kad negalėjęs 
gauti darbo.

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

-i
3307 Auburn Avė

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Rezidencijos Tel. Midwav 5512
Ralph C. CupIer,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24lh STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

DR.
LIETUVIS

Ofiso Telefonas Virginia 00.36 
lies. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 4142 Archer A ve.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. ~ iki 4 

iki y vakaro. Nedėlioni nuo 10 iki 12 dic 
/ n;}. Namu ofisas North Side

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

6
ir

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Šuite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
I

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenuę
• Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų, se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

So. Ashland Avė1800

Nuo 2

Nedėlioj

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki II

nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirarfae

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Nedėliomia 

ir šventadieny, 10—12 dieną

A. K. Rutkauskas, M.D.
4142 South Wcstern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namu i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Dr.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

K. GUGIS
\ ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

J. Lulevičius 
. ♦ GRABORIUS IR Įf BALSAM UOTOJA S 

Patarnauju laidotn- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui. 
3103 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
, Tel. Victory 1115

plyčioj, 3319 Auburn Avė.
(Laidotuvės įvyks panedėly, 
tįsio 6 dieną, 8 vai. ryte iš 

iplyčios i šv. Jurgio parapijos 
< žnyčią, kurioje atsibus gedu- 
;igos pamaldos už velionių sie- 
, o iš ten bus nulydėtas f "Šv. 
azimiero kapines.
Visi A. A. Karolio Loska gi- 
inės, draugai ir pažįstami 
:at nuoširdžiai kviečiami daly- 
iuti laidotuvėse ir suteikti 
im paskutini patarnavimą ir 
tsisveikinimą.

| Nuliūdę liekame,

Dėdė ir Giminės.

METINĖS SUKAKTUVES 
LEONAS KIRŠIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio G dieną, 1929 m., su
laukęs 40 metų amžiaus, gimęs 
Žarėnų parapijoj. Paliko dide
liame nubudime pusbrolį Juo
zą Stočkus. Jau metai pras
linko nuo dienos mirties, bet aš 
negaliu užmiršti. Tavo kūnas 
ilsis Šv. Kazimiero kapinėse. 
Pamaldos už velionio sielą at
sibus šeštadieny, sausio 4 d., 
1930 m., Aušros Vartų bažny
čioj 8 vai. iš ryto. Visi' pažįs
tami ir draugai kviečiami atsi
lankyti j virš miųėtas pamal
das.

Nubudęs
Pusbrolis Juozas Stočkus

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Pilone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M. A. A. OLIS

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0382

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Rcs. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

11

ir

mieste. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Nataliją, dukterj

seserį Pauliną Jasunienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Skudo koplvčioi, 718 W. 
18 St.

A. Pranciškaus Ad, 
giminės, draugai 

esat nuoširdži 
dalyvauti laidotuvei

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138,

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46th St.

1327 So, 49 Ct.

pp.

Telefonas
Boulevard 5203

sa
kai 

mo-

Morris Leeney kreipęs perdaug 
a t ydos. Morris Leeney nušau
ta namuose, kuriuose šeimyna 
gyvenu, 5336 a\e.

Gatvėkaris užmušė

Sinallcy court)
Jaumann (242o 

dirbo Mathias 
dirbtuvėj, 3200 
Per 57 metus 
Baumann nei 

darbui. Bet
rytmetį jis pavė- 

Dirbtuvės prižiūrėtojai 
Jie patelefonavo i 

namus.

Belmont avė. 
savo tarnybos 
karto nepavėlavo 
antradienio 
lavo.
nusistebėjo.
Baumanno namus, čia sužino
jo, kad Baumann negalėjo bū
ti dirbtuvėje laiku... ba gatve- 
karis jį užmušė.

Dorr teismas prasidėjo

Kai kuITe Marųuette Parko 
lietuviai pažinojo VVilliamą 
O’Brien, 7328 So. Maplevvood- 
avė. O’Brien lapo nušautas.^Ry
šyje su O’Brieno nušovimu kal
tinamas yra S. H. Dorr, ku
rio name O’Brien gyveno. Kal
tinama taipjau O’Brieno pati. 
Ketvirtadienį prasidėjo Dorro 
teismas teisėjo Miller kamba
riuose.

Nekišk rankos kur 
nereikia

st. gyvena 
Fearhciley 
atlankė jų

vienui.

Lietuvis Graborius 
Balsaniiiotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiaušiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

A. MONTVID, M.
1579 Mihvaukee Avęnue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po piety 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diathermia

d. Dr. A. P. Kazlauskis

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais

Dantistas
4712 South Ashland

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8

Residence Phone Hemlock

Avė.
vakaro.
7691.

adresu 
dvi 
ir pp. Shultz. Juos 
draugė, p-Iė Sylvia

Mergina paliko nak-

Staiga mergina ir p-nia 
Shultz pastebėjo iš kambario 
kuriame gulėjo, du vyru 
Įėję. Jos suriko ir užrakino 
vo kambario duris.

Nakties paukščiai šoko 
kambarį, kur buvo Shultzai. 
Jie pradėjo laužtis vidun. Pa
galios vienas piktadarių Įkišo 
pro duris ranką.

Tada Shultz nutvėrė bandi
to ranką, gerokai pasuko ją ir 
visu sunkumu prispaudė dn-

su
są-

Banditas suvaitojo. Po tokiu

Persiskyrė su šiuo pašaunu 
sausio 1 dieną, 11 valandą va
kare, 1930 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskr., Pernaravo parap. Ame
rikoj išgyveno 34 metus, 
liko dideliame nubudime moterį 
Zuzaną, 
18 m 
teri 
Buvęs Ispanijos Amerikos ka-| Mary, švogerį John Putnevicz, 
riuomenės veteranas. Bus mi-J 
Iitališkai palaidotas. Kūnas pa-j 
šarvotas randasi 1825 W. Wa-| 
bansia1 Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly^ 
sausio 6 dieną, 8:30 vai. ryt J 
iš namų j šv. Mikolo parapijoj 
bažnyčią, kurioje atsibus godui 
lingos pamaldos už ^bonio siej 
la, o iš ten bus nulydėtas i ŠV 
Kazimiero kapines. 

Visi A. 
domaičio 
pažįstami 
kviečiami 
ir suteikti jam paskutiuj patttl 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai, Duktė fi 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gi'J 
bėrius S. 1). Lachaviėz, T<1 
Roosevelt 2515.

JOHN GRAUDIN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Pa- •' sausio 1 dieną, 9 valandą vak., 

1930 m., sulaukęs 56 metų am- 
2 sūnūs — Pranciškų 8 žiaus, gimęs Latvijoj — Rygos 

ir Stanislovą 15 m„ dūk- 1 ’ J ----
Joaną 11 m. ir gimines

Telefonas Yards 113S

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
'CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Brunsvvick 0624

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

STANISLOVAS LOKAMS

Mirė sausio 1 d., 1929 m 
laukęs 22 metų amžiaus, 
(lotas sausio 5 d., 1929 m 
Kazimiero kapinėse.

Užgeso žvaigždė viltie 
musų, viskas ant svieto 
ir juoda. Ilsėkis sunelil 
toj žemelėj. Musų 
skaudžiai sužeistos iki 
galvelės.

Atminčiai jo mirties a 
pamaldos šv. Kryžiaus p 
jos bažnyčioj, subatoje, 
4 d., 8 vai. ryto.

Nuoširdžiai prašome 
prie pamaldų.

Liekame nubudę.

Tėvai, Broliai ir Sės

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
sausio 4 dieną, 2 vai po pietų 
iš namų j Concordia kapines.

Visi A. A. John Graudino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-

| lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

I atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonas 
Cicero 3724

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Mąplcvvood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3161 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallacc Street

DR. A. J. GUSSEN
■ LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryįp iki 8:30 vai. vakare

Sekmadieniais pagal
Cicero

4847 W. 14
Panedėliais, Scrcdomis 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:80 vai. vak.

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

susitarimą.

IZABELA ADOMAVIČIENE 
po tėvais Vartelaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 dieną, 7:50 valąndą 
ryto, 1929 m., sulaukusi 60 me
tų amžiaus, gimusi Telšių ap., 
Kuntaučių parapijoj, Varnaičių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Buvo narė šv. Onos ir 
Tretininkų draugysčių. Paliko 
dideliame nubudime broli Joną 
Varteli, seserį Marijoną Gus
tienę ir gimines, o Lietuvoje 
sęseri Barborą Tamošauskienę. 
Kūnas pašarvotas randasi 253 
W. 109 St., Roseland.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
sausio 3 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Izabelos Adoiha- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai
vičienės
pąžjstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse
ir suteikti
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Laidotuvėmis rūpinasi brolis
Jonas Vartelių; telefonas Pros-

jai paskutini pa-

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Chas 
Syrewicze

Graboriai ir
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 A ve 
CICERO, ILL.

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
Chirurgas 

1900 South,Halsted Street
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
068 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

>238 S, Halsted St.
TęJ. Victori 4048 tarti.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptie
kęs) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakarę. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su-

St.
ir Pėtnyčio-

DR. P. P. ZALLYŠ
DENTISTAS 

30 East 111-tli Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Scrcdomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedelioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti I^eavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St«.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietį; ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone JMidvvay 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 no piet, Lovai Offi

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12, ' T<
Rez. Telephone Plaza 3202

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Rohm 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

105

St.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 0 vai. « 

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telephono Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas ’

131 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

iXuo 9:30 iki 5 vai. vak.
ice: 1900 So. Union 

Tel. Roosevelt a .10 
Vai. nuo G iki ‘J vai. vak.

Ava



Įvairus gydytojaiLietuviai GydytojaiNusižudė

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Lietuves Akušeres

Viršuj Ashland State Banko

So. Ashland Avė1800Graboriai

VALANDOS

Nuo 2LIETUVIS
Nedėlioj

Faitas miesto taryboj ir Akių Dirbtuve

Phone Boulevard 4139

Įspėja
KAROLIS LOSKA

Rez, Advokatai

Lietuviai Gydytojai

Nušovė savo vyrą

nw

PRANCIŠKUS ADOMAITIS Telefonas Yards 1138

Gatvėkaris užmušė

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatassusitarimą,

nu

CHICAGO. ILL

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46th St
Įvairus Gydytojai

105

STANISLOVAS LOKAMSKIS

1929 m

Nuo 10
vakaro

visus

IMPERFECT IN ORIGINAL

vakaro
7691

Telefonas
Cicero 3724

vak. 
dienos

atsibus 
parapi- 
sausio

Avenue
6 iki 8 P. M 
uždaryta 
sutarti

Nuliūdęs
Pusbrolis Juozas Stočkus

Naujų 
Morrison 
mentz

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, švogeris 
ir Giminės.

slaptas ligas vyrų ir moterų, se 
nas žaizdas, ligas rectal

JOHN GRAUDIN

1327 So, 49 Ct.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Telefonas
Boulevard 5203

2221 W. 22nd St.
Arti I>eavitt St.

Telefonas CanaI 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

LIETUVIS DENTISTASi
645 South Ashland Avenuę
• Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. ILL.

5 užmušti, 8 sužeisti 
pradžiai metų

šiuo pasauliu 
11:45 valandą 
, sulaukęs 40 
.gimęs Ukmer- 

Žemaitkiemio par., 
Paliko dideliame

Nekišk rankos kur 
nereikia

Apiplėšė telegrafo 
skyrių

49 metus vedę, ieško 
skirybų

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Piillman 5950 ir 6377

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplcwood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
r. Washington and Clark Sta.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Rez. 3201 South Wallacc Street

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Nuliūdę liekame,
Dėdė ir Giminės

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

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

Miosto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St,

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0382

11.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

CanaI 3161

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzamuoto jai 

1344 S; 50 Avė.
CICERO. ILL.

Lietuvis Graborius ii 
Baisa m notoj as

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiaušiai, 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

3211 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų G iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3161 South Halsted Street

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
sausio 4 dieną, 2 vai po pietų 
iš namų į Concordia kapines.

Visi A. A. John, Graudino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir tolircgystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Ofisas
3256 SO. HALSTED STREET 

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 5820

Penki žmonės užmušti, o 8 
sužeisti Naujų Metų dienų, au
tomobilių nelaimėse. Taip pra
sidėjo 1930 metai Čikagos ir 
jos apielinkės gatvėse.

Mirė p. Mary Wallus, 4320 
So. Paulina st. Ja sužeidė auto
mobilius gruodžio 26 dienų. 
Automobili operavo Stanley 
Kaspryzk, 152 \Vest 51 st.

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Protective Assn. Jisai Vpražu 
dęs $25,000 kostumerių\ pinigų 
Nusižudė taipjau Henry lloff- 

man (2630 76th court, Elm- 
wood) ir Henning- Erickson 
3211 Osgood s t. Erickson nu
sižudęs dėlto, kad negalėjęs 
gauti darbo.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 94-4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

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

Tel, Kemvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

viskas ant svieto tamsu 
Ilsėkis sūneli šal- 

Musų širdys 
sužeistos iki gyvos

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

Kazimiere
Visi A/ 

domaičio 
pa žįsta m i 
kviečiami 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachaviez, Tel. 
Roosevelt 2515.

Laidotuvėse patarnauja gra 
borius S. P. Mažeika, Telefo 
nas Yards 1138.

O tie skundai 
kad renkama 
irimai Illinois 
Magistrate 
ciacijos metiniam

Roche pareiškė, kad jeigu 
jis gausiąs daugiau skundų, 

tai priverstas busiąs imti mi
nėtą asociacija nagan. Girdi, 
rinkėjai garsinimų tai knygai 
duodą pirkliams suprasti, jo
gui jie, pirkliai, galį tikėtis 
malonių (favors), jei duosią 
$1(1 garsinimui.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotn- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, 111.
„ Tel. Victory 1115

Fcrtjinand Baumann 
Sinalley court) 
Klein and Sons 
Belmont avė. 
savo tarnybos 
karto nepavėlav 
antradienio rytmetį jis pavė
lavo. Dirbtuvės prižiūrėtojai 
nusistebėjo. Jie patelefonavo i 
Baumanno namus, čia sužino
jo, kad Baumann negalėjo bū
ti dirbtuvėje laiku... ba gatve- 
karis jį užmušė.

Tel. Drunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
• LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 20G
Utarninkais, Ketvergais ir Subatonris 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal
Cicero

4847 W. 14
Panedebais, Seredomis 
mis nuo 9 v.

vaišių piktadariai pabėgo. Vė
liau ligoninėje areštuota George 
Garutka, kuris atsilankė čią. 
kad jam suteiktų pagclbos. 
Shultz pažino Garutką.

Suimtasis Garutka (Garuc- 
kiis) yra jaunas lietuvis, 29 
m., gyvenęs 3349 Auburn avė., 
Bridgeporte.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikalo visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
^reatment ir mag- 
nitic blankets ir 
tt.\ Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 

Rez. Telephone Plaza 3202

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY.
4193 Archer Avc. 

CHICAGO, ILL.

Pelnyčio- 
rvte iki 8:30 vai. vak.

Pat Roche vyriausias inves- 
tigacijų darytojas, tarnaująs 
valstybės gynėjo ofise, prane
ša, kad jį pasiekusi skundai, 

tokie, 
garsi- 
Police

1SO- 
dmanakui. 
kad

Phone CanaI G222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.) 

d.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., CanaI 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 ]

Nedėlioj pagal sutarti

Phone CanaI 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South,Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Tel. Victory 6279
. G. SERNER

AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirwrfaa

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Nedėliomia 

ir šventadiepy,’ 10—12 dieną

Banditas padarė holdap? 
Western Union telegrafo ofise 
1 159 East 53 st. Pasipelnė $195

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. • 

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Kaip vakar turėjo prasidėti 
eilė smarkiausių debatų mie
sto taryboje. O tai dėl to, kad 
priimti miesto biudžetą, kaip 
jį rekomendavo miesto tarybos 
finansų komisija. Daugelis al- 
dermanų ypač priešingi yra 
finansų komisijos rekomenda
cijai sumažinti sumas pinigų, 
asignuotų policijos ir ugnege- 
s i ų departamentams. K. GUGIS

\ ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos; nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. Izabelos Adotha- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse 

jai paskutini pa

dirbo Matlrias 
lirbluvėj, 3299 
’er 57 metus 
Baumann nei 

o darbui. Bet

Persiskyrė si 
sausio 1 dieną 
vakare, 1930 i 
metų amžiaus, 
ges apskr., 
Valų sodos 
nubudime dėdę Stanslovą Gum- 
baragį ir giminės. Kūnas pašar
votas randasi S. P. Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks panedėly, 
sausio 6 dieną. 8 vai. ryte iš 
koplyčios i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Karolio Loska gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

esantys
metiniai
Justice,

Conslabulary

Phone Boulevard 8183

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Mis. Tercsa Caporalū (632 
So. Miller st.) ir jos vyras 
Cuona Caporale išgyveno kar
tu 49 metus. Dabar prašo ski
rybų. Teisėjas Sabath pareiš
kė, kad jis neduosiąs jų. Lai, 
esą, pora pagyvena kartu dar 
vienus metus, tai sulauksią 
auksinio jubilėjaus. Pasak tei
sėjo, sunkiausi yra pirmieji 50 
metų ženybinio gyvenimo. Pa
skui jau lengviau gyventi.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir G:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.

Persiskyrė su 
sausio G dieną, 
laukęs 40 metų amžiaus, gimęs 
Žarėnų parapijoj. Paliko dide
liame ’ nubudime pusbrolį Juo
zą Stočkus. Jau metai pras
linko, nuo dienos mirties, bet aš 
negaliu užmiršti. Tavo kūnas 
ilsis Šv. Kazimiero kapinėse. 
Pamaldos už velionio sielą at
sibus šeštadieny, sausio 4 d., 
1930 m., Aušros Vartų bažny
čioj 8 vai. iš ryto. Visi' pažįs
tami ir draugai kviečiami atsi
lankyti j virš minėtas pamal-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 1 dieną, 11 valandą va
kare, 1930 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus,- gimęs Kėdainių 
apskr., Pernaravo parap. Ame
rikoj išgyveno 34 metus. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Zuzaną, 2 sūnūs
18 m., ir Stanislovą 15 m,, duk
terį Joaną 11 m.' ir gimines 
Buvęs Ispanijos Amerikos ka
riuomenės veteranas. Bus 
litariškai palaidotas. Kūnas 
šarvotas randasi 1825 W. 
bansia* Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 6 dieną. 8:30 vai. ryte 
iš namų į šv. Mikolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už ^bonio sie
la, o iš ten bus nulydėtas j šv. 

fkapines.
A. Pranciškaus Ado- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse

nuo 2:30 iki 4:30 pų piet
Telefonas CanaI 1464

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee 

Valandos: 12 iki 2 ir 
Sercdos vakare

Nedelioj pagal

mrs. ANELIA k. JARUSH 
Physical Thcrapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Melų dieną nusišovė 
viešbuty Max I)i- 

Jimentz buvo preziden- 
City Installnicnt Dealers

METINĖS SUKAKTUVĖS 
LEONAS KIRŠIS 

šiuo pasauliu 
1929 m., su-

Mirė sausio 1 d., 1929 m., su 
laukęs 22 metų amžiaus, palai 
dotas sausio 5 d 
Kazimiero kapinėse.

Užgeso žvaigždė vilties dėl 
musų 
ir juoda, 
toj žemelėj 
skaudžiai 
galvelės.

Atminčiai jo mirties 
pamaldos šv. Kryžiaus 
jos bažnyčioj, subatoje, 
4 d., 8 vai. ryto.

Nuoširdžiai prašome 
prie pamaldų.

Liekame nubudę.
Ievai, Broliai ir Sesery

praktikos.
abejoji apie savo akis, cik pas

A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Pilono Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avc, ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rezidencijos Tel. Midwav 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24lh STREET 

Tel. CanaI 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Kai kurie Maiquette Parko 
lietuviai pažinojo Williamą 
O’Brien, 7328 So. Maplevvood 
avė. O’Brien tapo nušautas. ^Ry
šyje su 0'B.rieno nušovimu kal
tinamas yra S. II. Dorr, ku
rio name O’Brien gyveno. Kal
tinama taipjau O’Brieno pati. 
Ketvirtadienį prasidėjo Dorro 
teismas .teisėjo Miller kamba
riuose.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 
Residence Phone Hemlock

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph G727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Phone Cicero 294

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas
Patarnavimas dieną 

ir nakti
KOPLYČIA

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. T< 1. Pros- 

Nedčliomis tik pagal su-

b'lorence Leeney nušovė 
vo vyrą, Morris . Leeney, 
juodu ginčijosi dėl kitos 
terj^kės, į kurią, pą^a^. pačios, 
MorrU; Leeney kreipęs perdaug 
alydos. Morris Leeney nušau
ta namuose, kuriuose šeimyna 
gvvena, 5336 I)rexel avc.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 1 dieną. 9 valandą vak., 
1930 m., sulaukęs 56 metų am
žiaus, gimęs Latvijoj — Rygos 
mieste. Paliko dideliame nubu
dime moterį Nataliją, dukterį 
Mary, švogerį John Putnevicz, 
seserį Pauliną Jasunienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Skudo koplyčioj, 718 W. 
18 St.

Telephone Central G926

F. W. Chernauckas
Advokatas >1

131 Nori h LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 ii i 5 vai. vak.
Union Avu

blate adresu 2659 East 78 
si. gyvena dvi šeimos — pp. 
b’earlieiley ir pp. Shullz. Juos 
atlankė jų draugė, p-le Sylvia 
Prusinski. Mergina paliko nak- 
vienei.

Staiga mergina ir p-nia 
Shultz pastebėjo iš kambario 
kuriame gulėjo, du vyru sa
lėje. Jos suriko ir užrakino sa
vo’ kambario duris.

Nakties paukščiai šoko j 
kambarį, kur buvo Slmllzai. 
Jie pradėjo laužtis vidun. Pa
galios vienas piktadarių įkišo 
pro duris ranką.

Tada Shultz nutvėrė bandi
to ranką, gerokai pasuko ją ir 
visu sunkumu prispaudė du
ris.

Banditas suvaitojo. Po lokių

Lovai Ollice: 1909
Tel. Roof <"

Vai. nuo G iki 9 vai. vak.

6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
/CI11CAGO. ILL.

DR. IIERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus> X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SĖGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. dienu 
l’hunc Midvvay 2840

Telefonas Yards 0994

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi-

* I <iau, negu kiti to-
dėl. kad priklausati

• f oria grabų išdir-
. ■ J bystfis.

OFISAS:
^7/ 568 W. 18th Street

Tel. CanaI 6174 
SKYRIUS:

>238 S. Halsted St, ųect 1930 
Tel. Victorf 4018 tartį.

IZABELA ADOMAVIČIENĖ 
po tėvais Vartelaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 dieną, 7:50 valąndą 
ryto, 1929 m., sulaukusi 60 me
tu amžiaus, gimusi Telšių ap., 
Kuntaučių parapijoj, Varnaičių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Buvo nare šv. Onos ir 
Tretininkų draugysčių. Paliko 
dideliame nubudime broli Joną 
Varteli, seserį Marijoną Gus
tienę ir gimines, o Lietuvoje 
seserį Barborą Tamošauskienę. 
Kūnas pašarvotas randasi 253 
W. 109 St., Roseland.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
sausio 3 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. 
vičienės 
pažįstami 
kviečiami 
ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741 

Laidotuvėmis rūpinasi brolis 
Jonas Vaitelis; telefonai Pros
pect 3166.

Ofin<> Telofonafl Virpinta 0030 
Ros. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietį), 2 iki 4
U iki y vakaro. Nedėliom nuo 10 iki 12 <1 

/ ni>. Namų ofisas North Sido
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

Universal Restaurant
sveiki lietų- 

frCU viški v a 1-
yil F* ^'hii man

dagus p a- 
tarnavimas.

A-A-
* t Norkus,

- sav.
750 West 31st St.

I^t



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pašautas lietuvis gal būt mir
tinai. Jo vardas yra Stanley 
Raztunas. Gyveno 3139 South 
Emerald <avc.

Baztunas ėjo namo. Jam pa
stojo kelią prie jo namų du 
banditai ir paliepė iškelti ran
kas aukštyn. Baztunas pasi
priešino piktadariams. Vienas

Pašautas lietuvis

Kulka pataikė Raztimui į pilvą.

NAUJIENOS, Chicago, III,

Marųuette Park

ant

A

tumėm nė a įsi įrauk Ii nuo na
mų, dėlto kad namas ir šeimy
na tai visas džiaugsmas.

J. Kainendulis. .

Marųitclle Park ^Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubas laike prie.šme- 
tinį susirinkimą, į kurį susi
rinko visas skaičius narių ir 
kuriame prisirašė būrys naujų 
narių.

Apsvarsčius kliubo kilus rei
kalus, Inoj buvo renkama nau
ja valdyba sekantiems melams. 
VaĮdybon 
pirm. C.

išrinkta šie nariai: 
A. 'Bičiūnas, nutarimų 
L Maliuckas, finansų 
Osheliunas, kasicrius

kas davė jam ekspensams? 
Na, žinoma, rašykime, kad Sar
gybos Komitetas! Ir rašo. Ir 
taip priplfaukšta visokių nesą
monių per keturius numerius. 
Bet užteks apie jas.

Pripliaukšta visko. Ir apie 
brukamą dievulį, ir Insurance, 
ir apie biurokratus, ir apie Su
sivienijimo organą “Tėvynę”, ir 
apie Vitaitj.

Tik vieno dalyko Senas Na
rys neparašo, būtent apie save 
ir savo frentus. Bet, matyt, Se
nas Narys neturi tiek suprati
mo. Taigi, naujiems metams | sižymčjęs krimi 
prasidėjus, aš linkiu jam įsigy
ti nors tiek proto, kiek turėjo 
anas gyvuliukas, kuriuo Kris
tus jojo į Jeruzalį. —Narys.

JAM

s, saus. 3, E30

vVm. Bingelis,
Kaipgi nutarta išrinkti ir 

jkzekutyvį komitetą peikti kliu
bo labui. Komitetai) įeina se
kanti nariai 

.... , J). Gricius,ir žaidimo pamokos .. .v. , ‘ 10sheliunas,st vakarą. Pradžia / ... .. IZ:r. . • • 1 1 u. . • Birgehs, K.Visi nartai tinkite lai- ,. 7 ,tiurkas, A.
, Jaksabaga, C. Kel, T. F. Bi- ? parko L. v ,T .. ciusas, vvm. Kavalauckas.LiLrarv Boom. x. . , .x . . ,J 1 sis komitetas išsirinko savo

vakĮybą, būtent: pirnŲninką 
adv. J. Grisių; nutar. rašt. C. 
A. Bičiūną.

Žiemos laiku, kada žeme už-l Numatoma, kad šiais 1936 
dengta sniegu, parūpint ir iš- metais, kalbamas piliečių kliu- 
mest paukščiams maisto—gru- bas iškils į aukščiausį laipsnį 
dų, duonos ar kitko — butų skaičium narių, ir tuomet tu- 
labai naudingas paprotis. rėš atvirą laką prasimušti ar-j 

Kad kiekviena ypata, per sa- čiau prie politikos ir Marquettc 
vo amžių, pasirūpintų pasodin- parko apylinkes gerovei.
ti nors vieną medį, tai duotų Taipgi šis kliubas atidarė 
progos paukščiams apsigyventi klesą, kad pagelbėti tapti Anie- 
arčiau musų namų. | rikos piliečiais tiems, katrie |

Paukščių prigimtas darbas 
yra ginti augmenis nuo viso
kiausių rųšių vabalų. Orui at
šilus, 
m ės, 

Jei 
liktų 
žovių 
kvietkais, 
nusiskinęs kvietką, 
jį sugadintą vabalų?

Vienas geras dalykas priveda 
mus prie kito, ir mes paska
tiname savo veiklumą: jei mes 
turėtumėm tokį norą dirbti apie 
namus ir namuose, tai ištik
ai jų po kokio laiko nenorė-

Jaunosios Birutės 
nariu dėmesiui

Dainų 
įvyksta 
valandą.

' ku ir naujų atsiveskite.
— Mark White Squarc 
svetainėje

Geras paprotis

vabalai atsiranda ant že- 
augmenų, žolėje ir ore. 
ne paukščiai, tai gal Be

vaisių ant medžių ir dar- 
daržuose. Kaip butų su 

jei vasaros laiku, 
rastumei

BpeclallatM rydyme cbronlftkt) Ir li
tu. Jei kiti neralėjo jumla iftffydytl. atailan 
kyku paa mane. Mano pilnaa i*«>Kzarulnayl- 
m m atidengi jurų tikra Urą ir jei &A apal- 
imaln jua gydyti, av ei kata jum* aurry*. Ei
kit paa tikrą apėcialiatą, kuria neklaus juatj 
kur ir kaa Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzamlnavimo—kaa jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State S't. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Gruodžio 3 ir 4

Visas kalbantysis garsusis 
paveikslas

‘Young Nowheres’
dalyvaujant

RICtfARD BARTHELMESS, 
Marion Nixon

Taipgi
Kalbanti serija “The Voice 

from <the Sky”

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
*Tn These Dry Days”

Kalbančios žinios
.................... ■ . ...................................... ... « '■ -Z

Komitetai) įeina 
įdv. J. Grisius. 
A. Bičiūnas, A.

Steponavičius 
Chicagos 'Lietuvių 
koncerte, sausio 5 d. 
ja Birutės ir Pirmyn

K. Steponavičius

dalyvauja 
Draugijos 
Vadovau- 
chorams.

Rado nušautą jauną 
lietuvį

Belincki, A. Ma-
Dargis, Petronėlė

rikos piliečiais 
dar nėra piliečiai. Ir visi yra 
kviečiami (nežiūrint ar pri
klauso prie šio kliubo, ar ne) 
užsiregistruoti, iki lotos 
šio mėnesio, pas M r. C. A. Bi
čiūną, raštinėj 2437 W. 69th 
street.

Mokins adv. J. Grisius. Nei 
vienam nekainuos nei centas, 
ir per 8-9 vakarus visi bus 
prirengti gavimui popierų.

Kliubo susirinkimai nutarta 
laikyti kas paskutinis nedėldie- 
nis, antrą valandą po pietų, pa
rapijos svetainėje.

T. F. Bičiūnas.

į

West Pullman

sau-

Bolševikiškų taradaikų nėra 
ko paisyti, nes tai ne pirmas ir 
ne paskutinis’ kartas, kad jie 
nepatinkamas jiems ypatas 
šmeiža. Jie sako, kad jie turi 
savo spaudą ir kad jiems nie
kas negalįs nieko padaryti.

Bet kas toje jų “spaudoje” 
dedama? štai “Senas Narys”, 
nulipdęs savo “masterpiece”, 
net keturiose komisarų gazietos 
numeriuose talpino jį. O tikre
nybėje — kas ten toje “Seno 
Nario” korespondencijoje maty
ti? Esmėje štai kas: kad jam 
“vaidinasi” Ruika. 92-me komi
sarų gazietos numeryje Ruika 
jau amžinai nugalėtas ir jis’ jau 
niekuomet “nekils”. Pasakoja 
Senas Narys, džiugina pats sa
ve ir savo pasekėjus. Aiškina, 
kad Ruika kandidatavo į SLA 
55 kuopos organizatorius, kad 
Ruika norėjęs gauti ciną,' ale 
negavęs. Kuopos narių didžiu
ma balsavusi prieš, tai reiškia, 
SLA 55 kuopa užginanti Bui
kai, kaip SLA nariui, kalbinti 
tinkamus lietuvius rašytis prie 
Susivienijimo.

Ir štai koks esmėje yra išva
das iš to bolševikiško rašto: 
Ruikos neišrinkome į kuopos 
organizatorius, tai reiškia, kad 
jau apsigynėme nuo jo 99 nuo
šimčių. Smagu ir malonu bolše
vikams taip manyti.

Bet ve, numeryje 295-me tas 
korespondentas suranda, kad 
Andrius Statkus ir Vincas Ba
šinskas esantys tie tikrieji “va
dovai”, kurie raudonam bolše
vikų bizniui kelią pastoja. Tad 
jie esantys kalti. Nes jie visų 
pirma pargabeno čia Antaną 
Narbutą. O tik paminėk Narbu
to vardą, tai bolševikų plaukai 
šiaušiasi. t

Bet ir to negana. Suprask, ne 
Narbutai, ne Andrius Statkus 
ir ne Rašinskas, bet ‘‘Naujie
nos” pargabeno j kalbamą kuo-

pa Tamašauską ir Ruiką. Ir ve, 
komisarų pisatelis griausmingai 
pareiškia, kad 'tie tai sudaro 
septynių brolius.

Aš gi skaitau ir. suskaitau tik 
penkius. Senas Narys’ sako, kad 
septyni. Tu r būt jis suskaito 
tiek pagal bolševikišką aritme
tiką.

O jeigu paimtumem visą są,- 
rašą tų, kurie kandidatavo q 
kuopos valdybą, tad išeina daip 
giau, nei septyni. Bolševikiška 
aritmetika visai niekam tikusi!

Vienok Seno Nario parapijo- 
nai tiki, kad septyni, ir gana. 
Toki jau tikėjimo ypatybe!

O visa priežastis kalbamo 
bolševikiško rašto komisarų ga- 
zietoje yra ta, kad suminėtieji 
aukščiau kuopos nariai yra ne 
košer bolševikams, nes jie bol
ševikiškų humbukierių triksus 
seniai permato.

Bet ve No. 296-tas, — vis 
tos pačios komisarų gazietos ir 
vis tos pačios Seno Nario ko
respondencijos. Ir — o, Lenine 
šventasis! — vėl... Ruika. Ir 
dar jis čia už lyderį perstato
ma. Mat jau pamiršo Senas Na
rys. kad visai neseniai pats sa
kė, jogei lyderiai esantys Anta
nas Statkus ir Vincas Bašins
kas*.

Bet jau čia musų bolševikui 
išrodo kas kitas. Girdi, Ruika 
vaikščiojąs po stubas, raginda
mas balsuoti už senąją tarybą 
Susivienijimui. Ir dar jis, tas 
Ruika, išdrįso eiti pas 
riuos biznierius ir ten 
no”.

Ot, čia ir kabliukas’:

kai ku- 
“fundi-

iš kur

PRANEŠIMAI
TAXOS

Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na
mo ar loto Taxos už 1928 metą 

kreipkitės pas 
A. OLSZEWSKI 

3241^So. Halsted St. 
2nd floor

Čia gausite pilną informaciją.
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

rengia iškilmingą metini vakarą — 
įvyks nedėlioj, saitsio (Jan.) 5 d., 
Wicker Park svet., 2040 W. North 
Avė. Pradžia 4:30 po piet. šiame 
draugijos vakare bus šaunus prog
ramas — dalyvauja “Birutės” cho
ras, “Pirmyn” choras, kompozito
rius Vanagaitis, jauna smuikininkė 
Valerija čepukiutč, Tuley High 
School orkestrą iš 100 jaunuolių ir 
daug kitų “fonių” ir ‘gėmių”. Apart 
to užsitarnavusiems draugijos na
riams bus teikiami deimantiniai me- 
dalijonai ir auksiniai žiedai. Laike 
ceremonijų grajins p. Barčiaus or
chestra. Kviečiame visus Chicagos 
ir apielinkių lietuvius i šitą vakarą.

Ch. Liet. Dr-jos S.,P. 
Biznio Komisija

Nušautasis John Dillard, bridge- 
portietis, pažintas kaipo va
dovavęs plėšime, kuriame j ii* 
nušovęs policistą.

Pereitų antradienį elėje už
pakaly namų 1444 N. Kedzie 
Avė., rasta lavoną nušauto jau
no žmogaus.' Išrodė, kad pieši
mo auka, bet. policija nuėmusi 
pirštų žymes, pažino, kad nu
šautasis yra jaunas Bridgepor- 
to lietuvis John Dillard, gyve
nęs’ prie 820 W. 35 Place.

Išsiaiškino taipgi, kad naktį 
prieš tai John Dillard vadova-Į 
vęs piešimui Roy Schwartz sa- 
liuno, 2740 N. Ashland Avė., 
kur Dillard su dviem draugais 
prisistatęs detektyvu. Tuo laiku 
saliune buvo ' kitas detektivas, 
Vlichael Langan, kuris nepakė
lė rankų, bet stvėrėsi už savo I 
revolverio. Tečiaus pirm negu 
spėjo jis iššauti, Dillard trimis 
šūviais jį nukovė. Dillard drau
gai bandė jam .pagelbėti ir irgi 
pradėjo šaudyti, Bet kad jie

stovėjo užpakaly, tai į kitus 
žmones saliune betaikydami 
peršovė ir patį Dillardą.

Pašovusioji draugai nutempė 
jį į autų, kuriame buvo dar trys 
plėšikų draugai ir visi nuvažia
vo. Matyt, Dillard pasimirė au 
tomobilyje ir plėšikai, kad ap
sunkinti jo identifikavimą, pa
ėmė diržą, revolverį, žvaigždę, 
kurią Dillard turėjo, 'pinigui, ir 
pametė lavoną elūje.

John Dillard y?a dar jaunas, 
vos 26 m. amžiaus^ bet jau pa-

Pasak 
policijos, jis vadovavęs nemažai 
plėšikų saikai. Jį įtariama ir 
vienos ligonines apiplėšimo. Jis! 
yra išbuvęs’ 7 metus Pontiac, j 
Mich.. pataisos namuose, kur jis 
buvo nuteistas nuo 10 metų iki jos dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
gyvos galvosMr dabar jis buvęs 
policijos priežiūroje. |dien ir vakar,ais. Taipgi sekmadie-

Nušautojo Dillard kūnas pa
šarvotas randasi p. A. Masals
kio koplyčioje, 3307 Auburn 
Avė. Laidotuvės bus veikiausia 
rytoj.

CLASSIFIED APS
Financial

Finansai-Paskolo*
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

CL«SSIFIEDADS.|

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

Lmu, 2-rų ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marquette Rd.

Tel. Grovehill 1038

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti vartotą popierą. Gera alga. 
Sangamon Paper Grading Co., 1449 
5o. Sangamon St.

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

REIKALINGA veiterka; nereikia 
dirbti nedėldieniais. 553 XV. 16th St.

Miscellaneous
Įvairus_____

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 

i čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
1 Neriam sulig užsakymų naujus sveterius ir taisome senus. Vilnonios 
1 gijos dėl nėrinių ir vilnonės niateri-

REIKALINGA moteris indų plo
vėja. Patyrusi. 4169 So. Halsted St.

Ko r Kent
PASIRENDUOJA 4-rių kambarių 

Datas, fornisas. šiltas vanduo. Ken
čiu $20. 1125 W. 31 St.

Kviečiame atsilankyti 
musų prekių gerumą, 
dien ir vakarais, 
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai 

UŽSISAKYKIT DABAB 
Gm-sąs indiiim mine run anglys; 

akmeni): kaina $(i.5<) su pristatymu. 
GOVALIS, 

Bouievnrd 1035

Automobiles

n6rn

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos, karštu 

vandeniu apšildomas, vaikinams ar
ba merginoms, prie mažos šeimy
nos, netoli dviejų street car linijų, 
69th SI. ir Western Avė. 6919 So. 
Campbell Avė., Ist floor.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen lunch- 
room ir ice cream, geroje vietoje. 
Priverstas parduoti iš priežasties li
gos. Randasi 33 E. 103rd St. Kreip
kitės 10118 S. State St.

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

IŠVYKSTU į Lietuvą, už pirmą 
teisingą pasiulimą parduosiu bučer- 
nę ir grosernę. Kas pirmas, tas lai
mės. 4530 So. Wood St.

$800
$275
$500
$250
$100
$175
$111)5

28
20

Buick 
Paigo 
Essex 
Nash 
Ford 
Chrysler Šedan ...................................
— ‘‘400" Nash Sodan ___ ________

r, .. . r, . u__ I MeDERMOTT MOTOR SALES COBuvęs vedėjas Bndgeport Paintmg 7130 so. Halsted st., Triangie 0330
& Hardvvare Co.,--------------------------------

HARDWARE, PAINTS & PARDAVIMUI Cadillac
WALL PAPER delis, 5 pasažierų sedan, naujai ap-

Painters & Decorators t taisytas. Kreipkitės j Barbei’ Shop 
J. S. RAMANCIONIS, savininkas 1003 \y 32 St 

3147 So. Halsted St.
Tel. Victory 7261 ,

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
21)
28
21)

5 pas. Sodan 
Sodan (! ratai 

Sodan ..........
Coach Hpecial 
Coupe ............

Radios

314 mo-
PARDAVIMUI shoe ropair shop 

ir shoe shine — gera vieta. Prie
žastis — važiuoju j seną krajų. 
.5110 S. Halsted St. ’

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CO'NSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausį darbą mieste.

MADOS

83®

Lietuvių Beno praktikos ketverge, 
sausio 2 d., neįvyks, nes muzikantai, 
kurie turi grajit prieš naujus metus 
ir naujų metų dienoj bus pavargę. 
Visi beno nariai bukite sausio 9 d., 

,— L. B. vedėjas J. L. Grušas.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš

kas Kliubas laikys metinį susirinki
mą pentkadieny, sausio 3 d., 1930 m., 
7:30 vak., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes ran
das daug svarbių reikalu, kuriuos bū
tinai turim aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

O) j

3149. Baliuje 'eiti suknelė. Ele
gantiška nors labai paprasta. Galima 
siūdinti iš bile kokios, bet vienos 
spalvos materijos. Sukirptos mieros 
16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedžie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

PATENTAI, eopyriffhts. — išradimai vi- 
MkiOS rųšif'H.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicairo Avo. 

BrunHWick 7187

Financial
Finansai-Paskolos

PIRKIT MORGIČIUS

Nelaikyki! pinigų už 3% ar 6% 
kadangi galit gauti 6% ir 2% 
discounto, reiškia pareis 8 nuošim
čiai. Mes parduodam pirmus ir ant
rus morgičius nuo .$200 iki .$30,000 
ant mptų laiko ir ilgiau, taipgi mėnesiniais mokamus. Tamstos galite 
savo pinigus investuoti j morgičius 
ne tik per banką, bet taipgi yra 
atskiri asmenys, kur galite gaut ge
rą nuošimti, tik reik žinoti kur 
kreiptis.

Kiekvienam pirkėjui užtikrinam, 
kad nė jokiame atsilikime ne vie
nas centas nepražus, nes įneš savo 
pinigus skolinam ant namų ir esa
me patyrę tame bizny per daugeli 
metų. Taipgi nieko nerokuojame 
pirkėjams už kolektavimą morgičių 
nuošimčių ir sumą. Atliekame no
taro darbą ir gaminame įvairius 
dokumentus.

J NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS

2418 W. Marquette Rd.
Tel. Grovehiti 1038

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

RADIO — elektrikinis, 1930 mo
delis vertas $169, parduosiu už $60. 
1723 So. Ashland Avė., 1 lubos.

PLAYER Pianas kaip naujas, kai
nuoja $800, su rolėmis jr benčiu, už 
$95 ant išmokėjimu. 1723 So. Ash
land Avė,, 1 lubos.

Exchange-—Mainai j
IŠSIMAINO BEKARNfi, 

Daromas neras biznis, mainysiu į 
lotą, cottage, nenį automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 flatai, mai
nysiu į farmą, privati namą arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

j Tel. Lafayette 5107

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas <$55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas 
$17.50..

5 šmotų miegamojo 
litas — lova, 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9 >02 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augš. Tarp jų yra Kimball, Schultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, jei bus 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 
vak.

Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St.
Tel. Columbus 0467

kamb. aut- 
drešeris, skrynia,

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU savo kūmo Kazimiero 
Jokubonio, 7 metai atgal gyveno 
Muskegdn, Miėhigan. Norėčiau susi
rašyti, bet nežinau antrašo. Meldžiu 
atsišaukti. Miss Ona Liber, 2859 W. 
64 St., Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbą prie namų; tu
riu patyrimą. Ona Lukošienė, 6046 
Lafayette Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PROGA BEDARBIUI
Reikalingas partneris arba part- 

nerka į gerą pelningą biznj. Paty
rimas nereikalingas. Reikia mažo 
kapitalo, kuris frus užtikrintas. Tu
riu 2 bizniu ir sunku vienam pri
žiūrėti. Atsišaukite 2230 Blue Island 
Avė., Chicago, IU,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks penkta
dieny, sausio 3 d., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 
7:30 v. v. Visi kliubiečiai būtinai 
bukite, nes metinis susirinkimas 
yra svarbus. —A. Kaulakis, rašt.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .................
Mieros ..................... per krutinę

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanu vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Si mano Daukanto Draugija laikyę 
metinį susirinkimą sekmądieny, sau
sio 5 d., 12 vai., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi
si draugai būtinai privalote daly
vauti, nes randasi daug reikalų 
svarstymui. Taipgi bus raportas 
apie draugijos finansus.

P. K., n u t, rašt.

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
M. *■

t

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real

Energinei 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastue 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų*

Kali

ii

Estate kontraktus.

Peti’zilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshlield Avė.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
4

Real Estate For Sale
____ Narnai-žemėi Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinau) 1 ir 2nd 
mortgdge lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.'
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

BARGENO Investmento proga. Ogdon. arti 
VVestern, (i flatii mūrinis, (17 pfidtj lotas, 
elektra, pečiais šildomas: garažas ir barnč. 
$5,000 eash, likusieji 1-mas-^morgičius. Kai
na $13,500.

M R. SCHERER.
H. J. COLEMAN & CO.

4 705 S. State St. Drevei 1800

GRAŽI O kambariu roltage: furn. šildo
ma. 2 karų garažas. gatvC ir elfi ištaisy
tos: Portago Park. arti mokyklų ir bažny
čių: bloko iki gatvekai'ių, ^>7,500. įmo
kėti $1.000.

Šaukit
INDEPENDENCE 1542

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

2 ŠTORAI su fixturiais, 6 kamb. 
flatai viršuj, 2 karų garažas. Našlė 
turi parduoti pigiai. 2747 W. 55 St., 
Prospect 4481.

4 AUGŠTŲ namas. 6 kambarių fla- 
tai. Arti Marshall Bulvaro. Visi iš- 
renduoti. Geras pelnas. Savininkas 
Prospect 4481.

BARGENAI BR1GHTON 
PARKE

2 augštų mūrinis namas, 4 ir 4 
kambarių, saulės seklyčios frontas, 
bungalow stogas, beismentas ir viš- 
kos, karšto vandens šiluma ant 1 
augšto. Savininkas apleidžia Chica
go, 
nai

paaukos tik už $10,250.00. Pil- 
vertas $11,500.00.

6 kambarių medinė cottage ant ce
mentinio pamato, gerame stovyje, 
taipgi dviejų augštų medinis namas, 
3 ir 3 kambariu, užpakaly loto. Kai
na tik $6,000.00.

Naujas 2 augštų mūrinis namas, 
5 ir 5 kambarių, su 3 miegamaisiais 
kambariais, karštu vandeniu šildo
mas, parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant mažesnio namo.

Aš TAIPGI TURIU KITU GERU 
MAINU IS BUNGALOWS IR 1 'IL
TINIU NAMŲ.

FBANK WOZNIAK
2703 W. 47lh Street

Tel. Lafayette 4607

8 RUIMU namas pardavimui, pi
giai. 3305 So. Morgan St.

PARSIDUODA medinis bizniavai 
namas ir 4 flatai pagyvenimui; par
duosiu su bizniu ar be biznio.

4 l’LATŲ medinis pardavimui ar
ba išmainymui, mainysiu ant bun- 
galow. Parduosiu pigiai. Priežastį 
patirsite ant vietos.

Regina Bulkievičienč 
4306 So. Wood St.
Id. Viiginia 1561


