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Kaune Lankėsi T autų 
Sąjungos Atstovas

Kauno “Lietuvos Žinios” 
gruodžio 16 <1. praneša, kad Į 
Kauna atvyko Alfredas dc Vas
conccllos, TautŲ Sąjungos lie
tuvių lenkų susisiekimui tirti 
pakomisijus pirmininkas, kuris 
yra taip pat Tautų Sąjungos 
tranzito ir susisiekimo komisi
jos vicepirmininkas.

Vasconcelįos yra portugalas, 
nuolatos gyvenąs Lisabone. 
1912 metais jis buvo Portuga
lijos ministeris pirmininkas. 
Juokaudamas jis sakosi esąs 
dabar seniausias iš buvusių ir 
dar gyvų Portugalų premjerų. 
Jis atstovauja karo kraštą 
Tautų Sąjungoj.

Tai pirmas oficialus portu
galas, atvykęs j laikiną Lietu
vos sostinę, ir kartu pirmas 
Vasconcelloso vizitas Pabalti
jui.

Apie lietuvių lenkų klausi
mo padėjimą 'Pautų Sąjungos 
tranzito komisijoj Vasconcel- 
los pasakė “Lietuvos žinių” at
stovui šitaip:

valstybių gyvenimą XII am- 
jžiuj.”

Tolimesnių ir platesnių ži
nių apie savo kelionės uždavi
nį de Vasconccllos gailisis ne
galįs suteikti, nes bendrai 

I Tautų Sąjungos atstovai nesą 
įgaliojami inlervie\v dėl savo 
misijų duoti.
Ko atvažiavo Į Kauną p. de 

Vasconccllos?
Diplomatiniuose Kauno sluo

ksniuose gyvai komentuojamas 
Tautų Sąjungos tranzito komi
sijos vicepirmininko apsilanky
mas.

Kai kurie spėja, kad de. Vas- 
concellos atvyko painformuoti 
Lietuvos vyriausybę apie tran
zito komisijos pažiūras j lietu
vių lenkų susisiekimą.

Ekvadoro modernis- 
tę turėjo raiteliai 

gelbėti

Maiše rado nužudytos 
| moteries kūną

PHlLAi^ELPlHA, Pa., sau- 
sio 1 >. — Vienų negyvenamų, 
namų’ kieme Poplar gatvėje 

| rado pamestą pūpsantį maišą, 
kuriame, pasirodė, buvo ikiš- 
tas .■ .Kaulytos nežinomos mo
teries kūnas. Jos galva buvo 
suk iuškinia aštraus įnagio 
smūgiu.

Anglijos komunistų 
partijos susmukimas
Metinis suvažiavimas parodė, 

kad partija beturi mažiau 
kaip 2,090 narių

LONDONAS, sausio 10. — 
Dldž.osios Britanijos komunis
tų partija laikė Lecds’e, York- 
shirc, savo metinį suvažiavi
mą, kuriame iš delegatų pra
nešimų paaiškėjo visiškas ko
munistų judėjimo Anglijoje 
susmukimas.

Vienas kalbėtojų nurodė kaip 
faktą, kad Londono komunis
tų organizacija turinti 900 na
rių, ir jie sudarą/beveik pusę 
viso Anglijos komunistų par
tijos narių skaičiaus.

Irwin B. Laughlin, naujai pa
skirtas Amerikos pasiuntinys 
Ispanijai.

“Musų pakomisija iš 5 na
rių studijuoja lietuvių lenkų 
susisiekimo kliūčių klausimą, 
kuras yra paruošiamųjų tyri
nėjimų stadijoj. Jokių rezoliu
cijų ir nutarimų dar nepriim
ta. Kovo mėnesį įvyks 'Pautų 
Sąjungos tranzito ir susisieki
mo komisijos posėdis, bet ar 
bus ten lietuvių lenkų, susisie
kimo klausimas Svarstomas, 
negaliu dar Tamstai pareikšti, 
nes dienotvarkės dar nėra, nei 
galutinos nei provizorinės.

“Štai tranzito komisijai šiais 
metais pirmininkaus p. Seliger 
(vokietys). Jos vicepirminin
kas tai aš.

“Į Kauną atvažiavau iš Li- 
sabono per Berlyną ir Kara
liaučių. Berlyne buvau susto
jęs. Dabar važiuoju i Ženevą, 
ten išbusiu kurį laiką paviešė
siu. Be to Šveicarijoj ne kaip 
diplomatas, o kaip turistas, ir 
sugrįšiu namo, (ii kovo mėn. 
vėl j Ženevą, į komisijos po
sėdį.

“Mano buvimas Lietuvoj (4 
dienas) padarė man maloniau
sio įspūdžio. Turiu pastebėti, 
kad musų tautos tarp kita ko 
yra vieno amžiaus — pradėjo

Už bandymą kalbėti apie kata
likybės raidą buvo įtūžusių 
minių užpulta

Panaikina kalinių 
darbo kontraktą

Vyiiausybč užgina vaitot fede- 
ralinius kalinius kauntės ke
lių darbams

QUITO, Ekvadoras, sausio 
10. — Vakar vakarą, kai sen
jorita Belen de Sarraga bandė 
čia skaityti paskaitą apie “Ka
talikybės išsirutulojimą,” teko 
šaukti raiteliai, kad ją išgelbė
tų nuo įtužusios minios.

Senjorita Sarraga yra žino
ma savo radikaliomis pažval- 
gomis moderniste. Quito mat
ronos, kurioms jos pažvalgos 
labai nepatinka, bandė nelei
sta jdi kalbėti, bet joms tai ne
pavyko. Tad buvo sukurstytos 
prieš ją govėdos.

Baileliai nulydėjo senjoritą 
Sarraga iš salės į jos viešbutį 
ir ten ją saugojo, iki minios 
išsisklaidė.

Vokiečiai gedi 10 m. 
Dancigo atėmimo 
- sukaktuves

Bet tiki, kad Versalės sutartis 
bus peržiūrėta ir Dancigas 
vėl grįš Vokietijai

27 aeroplanai išlėkė i 
manievrus Kuboje

MIAMI, Fla., sausio 10.—šį 
rytą iš čia išskrido į Manelį, 
Kuboj, dvidešimt septyni Jung
tinių Valstybių laivyno aero
planai dalyvauti manievruose 
ties Guantanamo.

DANCIGAS, sausio 10. — 
Dancigo miesto gyventojai vo
kiečiai šiandie gedi dešimties 
metų Dancigo atplėšimo nuo 
Vokietijos sukaktuves. Ta pro
ga laikraščiai ragina vokiečius 
neužmiršti “garbingos praei
ties” ir neprarasti vilties, jogei 
Versalės traktatas bus peržiū
rėtas ir Dancigas vėl sugrįš 
Vokietijai.

Rytų Vokiečių Sąjunga iš
leido manifestą, kuriame pri
mena “atplėšimą beveik visos 
Poznanės ir Vakarų Prūsų pro
vincijos Lenkijos naudai“ ir 
graudena vokiečius henurimti 
tol, kol pagrobtieji kraštai bus 
sugrąžinti Vokietijai.

WASHINGTONAS^ sausio 10. 
— Teisingumo departamentas 
pranešė Chatham kauntės, 
Gėorgia, vyriausybei, kad jis 
panaikina kontraktą, kuriuo 
du šimtai federalinio baudžia
mojo Atlanto kalėjimo kalinių, 
negrų, buvo vartojami Chat
ham kauntės kėlių statymo ir 
taisymo darbams.

Mary Pickford gauna 
algos $10,000 savaitėje

H()LLYWOO1», Gal., sausio 
10. — Krutamu jų paveikslų 
aktorė Mary Pickford, pašauk
tą teisman dėl nesumokėjimo 
priklausomu iš jos Kalifornijos 
valstybei mokesnių, liudijo, 
kad savo karjeroj kaip filmų 
aktorė ji gaudavus algos 10 
tūkstančių dolerių savaitėje.

“Sunday School” “tyče- 
ris” išeikvojo $31,000
\EW YORKAS, sausio 10. 

— Policija .suėmė T. E. Jar- 
rcllj, metodistų bažnytines mo
kyklos mokytoją ir White 
Pairs Plazp, National banko 
kas n’nką, kaltinamą dėl pa
sisavinimo $31,(100 banko pini
gų.‘Jis bus atiduotas į teismo 
/ai? kas.

Sako, 15,000 žmonių 
sušalo Kinuose

Nepaprasti šalčiai r jaučia viso
je Kinijos žiemių rytų daly

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
10. - IšJ’eipingo praneša, kad 
S'uijuano krašte, vidurinėj Mon
golijoj, siaučia dideli šalčiai, 
per kuriuos esą apie 15 tūk
stančių žmonių žuvę. šalčiai 
siaučia ir visoj žiemių vakarų 
Kinijos daly.

Pranešimai sako, kad Han- 
kove, Vučange ir Hanvange 
per pastaras dvi dienas dau
giau kaip šimtas, asmenų su
šalo. Tokių didelių šalčių tose 
Kinijos srityse nebuvo per še
šiasdešimt metų.

Bado sritys Kinuose 
skaudžiai paliestos

PEIPINGAS, Kinai, sausio 
10. — Dideli šalčiai skaudžiai 
palietė ypačiai bado sritis. 
Spaudos pranešimai iš Suijuano 
srities, Šausi provincijos žie
miuose. sako, kad apie 15,000 
badaujančių žmonių, suaugu
sių ir 'vaikų, mirė nuo šalčio. 
Fengčeno mieste sušalo 2,500 
asmenų, Sahsiene — 2,000, 
Paotaučęne — 8Q0, e te.

Policija praneša, kad pačia
me Peipinge nuo praeito pir
madienio rasta gatvėse 208 su
kalusius beturčius, jų tarpe 41 
moterį.

Trys darbininkai už
mušti anglies ka

syklose
HAZARD, Ky., sausio 10.— 

Darb Ford Coal kompanijos 
kasyklose, netoli nuo čia, bu
vo nugriuvusių iš viršaus uo
lų užmušti trys angliakasiai. 
Ketvirtas jų draugas pavojin
gai sužalotas.%

Paskendo Francuzų 
kreiseris; įgula 

išgelbėta
PARYŽIUS, sausio 10. - Su

dužęs i povandenines uo*las, ju
roj, netoli nuo Cape Blanc, Al- 
žirijoj, paskendo francuzų 
kreiseris Edgar Quinet. įgula 
išgelbėta.

Pakvaišėlis nušovė mo
teriškę ir pats nusižudė

TOLEDO, Ohio, sausio 10. 
— Fred Slahl, 45 metų am
žiaus, matyt gavęs proto pa
mišimą, nušovė savo šeiminin
kę, Mrs. Mabel Follett, 25 me
tų amžiaus, pavojingai pašovė 
jos vyrą ir paskui pats nusi
šovė.

LIETUVOS ŽINIOS

Kariuomenės teismas

Margajame Pasauly

Rado kalnuose slaptą 
$200,000 distileriją

NYACK, N. Y., sausio 10. 
— Haverstravv kalnuose, neto
li nuo Mount Ivy, du valsti-

Afganai atsisako įsilei
sti buvusį emirą

PESHAVVAR, Indija, sausio 
10. — Iš Afganistano praneša, 
kad buvęs emiras (karalius) z 
Amahula vis dar labai nepo- 
putorus afganuose ir jam ne
bus leista sugrįžti į prarastą 
savų karalystę. Amanula dabar 
gyvena Italijoje.

Katastrofingas kalno 
no nugriuvimas 

Bolivijoj
LA PAZ, Bolivija, sausio 10. 

— Praneša, kad Tembladerani 
srity nugriuvusios nuo kalno že
mės ir uolos užbėrė tris žmo
nes.

Kalno nugriuvimas įvyko dėl 
smarkių lietų, pylusiu per pa
staras kelias dienas.

Kaliforniją sukrėtė že
mės drebėjimas

Paryžiaus filmų teatrai 
nutarė streiką

PARYŽIUS, sausio 10. — Pa- 
ryžiaus krutamųjų paveikslų 
teatrų savininkai nutarė prisi
dėti prie visuotinio scenos tea
trų streiko, kuris bus netru
kus paskelbtas protestui prieš 
per didelius/ mokesnius.
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Sprogimas Philadelphi- 
joj; 30 žmonių sužeisti

PHILADELPHIA, Pa., sau
sio 10. Vakar pavakarį čia 
įvyko viertas po kito keturi 
smarkus sprogimai, kurių bu
vo apgriautas Globė teatras ir 
daugelio apielinkės trobesių 
langai išdaužyti. Daugiau kaip 
trisdešimt asmenų buvo suža
loti. Sprogimai įvyko vienuos 
namuos, kuriuose buvo kTęs 
gaisras.

KAUNAS. šiomis dieno
mis Kariuomenės teismas Kau
ne ir provincijoj nagrinėjo ke
lias politines bylas.

Kaune išnagrinėta Marijos 
Vasiliauskaitės byla. Vasiliaus
kaitė — šancų “Kabios” b-vės 
darbininkė, įsitikinusi komu
nistė. Ji buvo kaltinama pla
tinimu tarp darbininkų komu
nistinės literatūros. Kalta save 
neprisipažino, bet sako, kad 
platinti komunistinę literatūrą 
esąs garbingas dalykas. Teis
mas nubaudė ją 7 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Gruodžio 11 d. Ukmergėj 
nagrinėjo Dolgovo ir Karsoko 
bylą, įtariamų kaltinamų šni
pinėjimų lenkams. Kaip maty
ti iš kaltinamojo akto, jie bu
vę nekartą Lenkijoj, nešioję 
žinias ir literaturą, rinkę ži
nias kariuomenės ir šaulių tar
pe. Teismas dėl įrodymų sto
kos juos išteisino.

Tą pat dieną nagrinėjo Vik
toro Petkevičiaus bylą — len
kų kareivio. Petkevičius Lie
tuvos pilietis, bet nuo 1919 m. 
iki 1922 m. tarnavęs lenkų ka
riuomenėj. Teismas nubaudė jį 
4 metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

“Dokumentus” tikrina

KAUNAS. - Juzė Stirbaitė, 
gyv. Vokiečių g-vė 90, prane
šė policijai, kad gruodžio 18, 
apie 20 vai. einant Šančiuose 
ties VII Kranto g-ve užpuolė 
ją nepažįstamas asmuo ir re
volverį atrėmęs į krutinę rei
kalavo parodyti dolkumentus. 
Tuo pat metu ėjo kitas praei
vis, kurį “nepažįstamasis“ taip 
pat pareikalavo dokumentu. 
Stirbaitei pasisekė neparodžius 
dokumentų pasprukti.

Panevėžio kalėjimas

Du kaliniai pakarti
FOLSOM KALĖJIMAS, Gal., 

sausio 10. — šiandie čia tapo 
pakarti du kaliniai, Burke ir 
Gregg, vadai įvykusių 1927 m. 
kalinių riaušių, per kurias bu
vo užmušti vienuolika asmenų.

PBAHA, Čekoslovakija, sau
sio 10.—Louis Einstein, J. V.

Panevėžio kalėjime teta, tik 
kelelas asmenų, kurie gauna 
dienraščius. Mat, politinių po 
teismo nelaiko, o kriminaliniai 
dienraščių neišrašo — neturi 
lėšų. Tačiau nors ir keli dien
raščiai tepareina, administraci
ja “nepajėgia” jų laiku prenu
meratoriui atiduoti; dažnai gau
ni tik kelintoj dienoj ir kelis 
iš karto, o esti ir blogiau. “Dar
bo Balso“ kaliniams visai ne
duoda. Kuo remiantis loji Pa-

Cenzūra sovietijoj i

Sovietų “vyriausiojo litera
tūros komiteto” pirmininkas 
Lcbedevas-^Poliansikis pareiškė 
anglų laikraščio “Observer” 
bendradarbiui, kad sovietų cen
zūra veikianti labai gerai. So-! 
vietuose esanti taisyklė neleis
ti spausdinti knygų, kurios 
prieštarauja vyriausybės pažiu-1 
roms ir politikai. Kai pusikei-; 
čia politika, atatinkamai kei-i 
čiasi ir cenzūros kryptis. So
vietuos rašytojai esą taip ge
rai cenzūros išauklėti, kad da
bar cenzūrai jau maža terei
kia braukti. Svarbiausiais at
sitikimais veikalas ar straips
nis galįs būti cenzūros per
duotas į G.P.U. (žvalgybai) to
lesniam “pęržiurėjimui”.

Tikrai yra ko pasimokyti 
SSSB!

“Vejamės Ameriką“
“Darbininkų tėvynės“ vieš

pačiai Maskvoj nuolatos skel-, 
bia, kad netrukus sovietijos 
pramonė netik pasivysianti, bet 
ir pralenksianti Amerikos pra
monę. O štai kaip ji vejasi. 
Maskvos “Izviestija” rašo:

“Starosokolsko lynų įmonėj 
Voronežo apygardoj aplinky
bės, kuriose darbininkams ten
ka dirbti, labai sunkios. Kenk
sminguose cechuose' — verpia
majame ir šukuojamajame — 
nėra nė jokių apsaugos nuo 
dulkių priemonių. Stogas kiau
ras, ir lyjant vanduo verčiasi 
tiesiai ant galvos. Iš šukuoja
mojo cecho visi fabriko sky
riai dulkėse paskendę. Dagi val
gomojoj žmonės skęsta dulkių 
debesiuose taip, kad jie kits 
kito nemato.”

“Častuška“ prieš kolchozus
Maskvos “Komsomolskaja 

Pravda” rašo:
“Krotovkos kaime, ties Eka- 

terinoslavu, berniokai dainuo
ja ‘častuškas’ prieš kolchozus 
(kolektyvinius ukius). Pavyz-' 
džiui:

“ ‘Stali zemliu otmieriat, 
Elažki ponastavjli.
My v kolchoz ne šli, 
Nas silkom zastavih.* ”

\ * x * • • * 1
[Ėmė žemę matuot, 
Gai rikių prikaišiojo, 
į kolchozą nėjom — 
Mus varu suvarė.]

jos milicininkai susekė didelę 
slaptą distileriją, vertės, kaip 
apskaičiuoja, $2(NX()00. Užklup
ti įmonėj keturi žmonės tapo 
suimti.

Trys žvejai prigėrė jų 
valčiai apvirtus

NEW YiORKAS, sausio 10. 
— Smarkiam vėjui apvertus 
jų valtį Lily, juroj ties Far 
Bocka\vay prigėrė trys žvejai. 
Ketvirtas, kuris per daugiau 
kaip tris valandas sugebėjo iš
silaikyti ant apritusios valties, 
buvo išgelbėtas.

Kaliniai bandė sudegin
ti kauntės kalėjimą
PHOENIX, Ariz., sausio 10. 

— Praeitą naktį kaliniai ban
dė čia sudeginti kauntės kalė
jimą. Ketvirtame kalėjimo auk 
šte jie ūždegė matracas ir nu 
metė ant vieno kalėjimo spar
nų stogo. Ugnis betgi pavyko 
greitai užgesytii Paskui kali
niai buvo pakėlę riaušes, ku 
rios laip pat buvo veikiai nu- 
nTalšintos.

Meksikos konspirato- Į
riai atiduoti teismui j

| SANTA CRL’Z, Gal., sausio 
! 10. — Čia ir apielinkėj praeitą 
i naktį buvo du kartu jausti že- 
1 supurtvmai. Žalos regis MEKSIKOS MIKSIAS, sau-, . . j - 'niekur nepadare.šio 10. — Čia prasidėjo byla i

kaltinamu -----------------dešimties asmenų, 
dėl išsprogdinimo bombos par
lamento 
Jie taip 
mokslo 
metais,

rūmuose
pat kaltinami dėl są- 
nližųdyti, tais pačiais 
prezidentą Callesą ir

išrinktą prezidentu gen. Aiva
ro Obregoną.

1920 metais. Kinietis praspekuliavo 
$20,000; nusižudė

ORHS.

ŠANCHAJUS, Kinai; sausio 
10.—Čia nusižudė Sze Čun Ju, 
Kinų mini storio Londone gi
minaitis. Priežastis nusižudy
mo buvo praspekuliavimas bir
žoj $20,000.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giažu; ky’ąnti tem- 
peratuii; vidutin ei rytų .kryp
ties vėjai. 

t '

Vakap temperatūra Įvairavo

Apiplėšė banką
LONSDALE, Minn., sausio 

10. — Trys ginkluoti banditai 
puolė čia State Banką ir 
bėgo su apie $10,000.

pa-

ministeris Prahoj, šio mėnesio 
pabaigoj rezignuoja.

nevėžio kalėjime cenzūra da
roma?

M

PINIGAI 
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į 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 piet.

lei-

tarp 150 ir 240 F.
šiandie saulė teka 7:17,

dž'a ;i 1:38. Menu 
3:50 ivlo.

MOUNT STERLING, 
sausio 10. - Bankrotavo 
tes First National bankas, 
rėjos $160,000 depozitų.

HI., | 
vie-

VVASHINGTONAS, sausio
- Serga Mrs. Hoover, prez:-! 
denio žmona.
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šeštadienis, sausio 11, 1930

ar traukinys visu smarkumu 
bėga priekin, atgal, ar stovi 
vietoje. Toks tvirtinimas’ išrodo 
keistas, bet du Amerikos fizi
kai, Michelsonas ir Morley, da
rė su šviesos judėjimu eksperi
mentus ir šį Einšteino principo 
teisingumą patvirtino. Juodu at- 

| rado, kad šviesos judėjimui ne
daro skirtumo, ar tas" šaltinis, 
iš kurio ji išeina, bėga priekin, 
atgal ar į kurį nors šoną — 
šviesa vistiek bėga 186,000 my
lių i sekundę.

Šioji Einšteino teorija labai 
daug prisidėjo prie pasaulio

Mokslininkų ginčai
Jau nuo senų laikų mokslinin

kai ginčinasi dėl šių klausimų: 
ar erdvė turi kokį nors rubežių, 
ar ne? Ar yra skirtumo tarp 
pastovumo ir judėjimo? Ar ilgis: 
yra absoliutis, ar reliatyvus?j 
Ar laikas ir erdvė turi būtybę?! 
Tiems disputams praleista daug! 
laiko, tačiau prie tikrų konkliu- 
zijų neprieita. Nors prie pasto
vių sprendimų neprieita, bet 
negalima sakyti, kad tiems gin
čams laikas praleista veltui. Iš 
didelio galvosūkio tiems spren
dimams bedarant išaugo mate
matikos, fizikos ir kiti mokslai, mokslo pažangos. Ji paliuosavo 
Tarp senovės ir šių dienų moks-1 mokslininkus nuo kai kurių keb- 
lininkų verta pažymėti vienąj lumų eterio klausime. Einšteino 
stambų skirtumą. Moderniškieji; mokslo pagalba tapo išrištas 

taip pat planetos Merkuro orbi- 
to nepastovumo klausimas, ku
rio nieku budu nebuvo galima 
išaiškinti prisilaikant Newtono 
gravitacijos dėsniais. Bet ir tai 
dar ne viskas. Nuo šios teori
jos paskelbimo iki šiai dienai 
Einšteinas savo mokslą, žymiai 
patobulino, išplėtė jį ir pridėjo 
stambių pagerinimų.

Keistas pasaulis

mokslininkai stengiasi savo teo
rijų teisingumą įrodyti eksperi
mentais, kuomet senovės moks
lininkai pasitenkindavo vien 'tik’ 
teorijų bei idėjų išgalvojimu. 
Butų labai gerai, kad šios tai
syklės mes prisilaikytume, kuo
met mes ginčinamės evoliucijos, 
politikos, religijos ir kitais klau
simais. Skelbiamos naujos teori
jos ir idėjos turi būti paremtos 
įrodymais, faktais bei eksperi
mentais. Priešingam atsitikime 
jos negali būti maišomos su 
mokslu. Neparemtos faktais, 
įrodymais’ bei eksperimentais 
teorijos ir idėjos gali būti pa
vadintos iliuzijomis, svajonėmis, 
utopijomis, romanais arba pa
sakomis. kurios neturi moksli
nės vertės.

[Atlantic and Pacific Photo)

Auburn, N. Y. _  Valstijos kalėjimas, kur įvyko riaušės. Kareiviai ir civiliai gyventojai daboja kalėjimą, kad nepabėgtų
kriminalistai

“Kultūros” švietimo draugiją, 
nes turėdami daugiau tos para
mos, galėsime ne tik daugiau 
atlikti švietimo darbd, bet ir 
įvykdyti tikrą koalicinę plačią 
toleranciją, paremtą Vilniaus 
krašto lietuvių vienybe, kuri la
bai yra reikalinga musų sun- 

i’kiose gyvenimo sąlygose sie
kiant kultūros, ekonomines ge
rovės ir laisvės.

Reikšdami tad iki šiol mus 
šelpusiai Amerikos pažangiajai 
visuomenei giliausią padėką, 
prašome viso pasaulio lietuvius, 

; kad mus dar labiau paremtų. 
Aukas prašome siųsti “Kultū
ros” draugijos iždininko d-ro J. 
Šlapelį© vardu (Wilno, Wielka 
16) arba draugijos pirmininko 
d-ro D. Alseikos vardu (Wilno, 
Jagiellonska 9—3). Visos aukos 
bus paskelbtos “Vilniaus Žody
je” ar kitam kuriam laikrašty, 
o kontrolės padaryti nuoširdžiai 
kviečiame ypač J. A. V. piliečius 

’ atsilankyti į musų senąjį gra
žųjį Vilnių, nes jus, musų šel
pėjai, turit pareigį ir teisę mus 
pakontroliuoti. o .kartu busit 
laukti, malonus svečiai.

“Kultūros” švietimo valdyba: 
D-ras D. Alseika, St. Matjošai- 
tfe, Dr. J. šlapelis,P. Tamule
vičiūtė, A. Valaitis.

kitu

Naujoji Einšteino teorija
Per praeituosius keturis šim

tus metų daug naujų išradimų 
padaryta, daug naujų teorijų 
paskelbta, tačiau nė viena tų te- 
prijų nebuvo tiek stebėtina, tiek 
revoliucioniška, kaip Einšteino 
teorija, kurią jis paskelbė 1905 
metais laikrašty “Annalen der 
Physik”. Tame laikrašty jis pa
skelbė naują universale teoriją, 
susidedančią iš dviejų dalių. 
Pirmutinėj daly jis išdėstė re
liatyvumo principą. Einant tuo 
principu, visoks judėjimas yra 
reliatyvus. Tas reiškia, pavyz
džiui, kad mes 
sklandžiai bėgančio
judėjimo, jeigu jo langai 
aptemdyti. Taip pat mes 
notume žemės judėjimo 
mes, jei nematytume kitų 
gaus' kūnų.

Mes dažnai vienu ar 
klausimu tarp tavęs ginčinamės 
ir norime vienas kitą įtikinti, 
kad vienas ar kitas dalykas yra 
toks, o ne kitoks. Sekdami Ein
šteino mokslą, mes esame ver
čiami abejoti: ar mums matomi 
reiškiniui ir daiktai ištikrujų 
yra toki, kokiais jie atrodo? 
xMes buvome mokinami, kad ly
giagrečios linijos niekad nesu
sisiekia, kad trumpiausia dis
tancija tarp dviejų taškų yra 
tiesi linija. Einšteino mokymu, 
lygiagrečios linijos’ gali susi
siekti, trumpiausia distancija 
tarp dviejų( taškų ne būtinai 
turi būti tiesi linija. Iš kur mes, 
pagaliau, galime sužinoti apie 
teisingą laiką, teisingą mierą ir 
teisingą svorį ? Ar yra bent 
vienas sviete daiktas, idant mes 
su ramia sąžine galėtume pa
sakyti, kad jis yra 
kitoks?

toks, o ne

nežinctume 
traukinio 

butų 
neži- 
link- 
dan-

Antrasis Einšteino teorijos 
principas yra daug sunkesnis 
suprasti. Tas principas yra 
toks: šviesos bėgimas yra ne
priklausomas nuo jos šaltinio 
bėgimo. Tas pasakymas reiškia, 
kad nieks negali greičiau bėgti 
už šviesą (186,000 mylitf į se
kundę)., Toks pasakymas’ reiš
kia tiek pat, 
žmogus
erdvę sviedinį 
gimui nedaro jokio skirtumo,

kaip sakyti, kad 
iš traukinio išmeta į 

ir sviedinio bė-

Jus, pavyzdžiui, 
kad jūsų stalas’ yra tiek ir tiek 
■Igas. Jeigu kas paklaus kiek 
Igas jis yra, jus pasakysite, 
kad jūsų stalas yra vieno masto 
ilgio. Bet kiek ilgas’ yra mas
tus? Vienas mastas yra tiek il
gas, kiek kitas mastas. Ir taip 
/ienas mastas buvo padarytas 
iš kito masto iki. galų gale, mes 
prieisime prie to, kad masto 
kilmė išeina iš Anglijos kara
liaus Henrio I. Jis turėjęs me
talinę lazdą, kuri lygiai siekus 
nuo jo nosies galo iki kojos di
džiojo piršto. Bet toks mierų 
nustatymas nepatenkins nė vie
no, išskyrus monarchą arba 
“neklaidingąjį” popiežių.

Jeigu tačiau ir neatsižvelgti 
į tai, koki yra musų mierų kil-

Automobiliu Laisniai
Išpildome aplikacijas dėl automobilių 

laisnių, kaip valstijos, taip ir miesto.

1739 So. Halsted St.

Chicago

Atdara nuo 8 ryto iki 8 vakare, nedė- 
lioms nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

me, ar mes esame tikri, kad [ įvairuoti atsižvelgiant į tai, kaip 
musų mieros visada yra vieno-; mes jas laikome: stačias ar 
des? Mes daleidžiame, kad mie-: gulsčias. Daiktų svoris taip pat 
ros yra ilgesnės šiltam klimate gali Įvairuoti nuo jų judėjimo, 
ir trumpesnės šaltam. Bet pa- Apie tai teks pakalbėti kitą 
si rodo, kad musų mieros gali; kartą. • -

Atsišaukimas į Amerikos 
ir viso pasaulio lietuvius

žymi lietuvių tautos da-

tautos dali nelemtoji pra- 
apiplėšė tautiškai, s’ocia-

Vilnius visų lietuvių širdyse 
gludi. Bet jis lietuviams arti
mas ne tik dėl savo istorinės 
praeities, o daugiau dėl to, kad 
Vilniaus krašte, neveizint į bai
siai nepalankias* apystovas. net 
iki šių dienų ’ išsiliks ^lehutau- 
tinta 
lis.

Tą 
eitis
liškai ir ekonomiškai, o tačiau 
neveizint j tai ištisos Vilniaus 
krašto sritys, salos ir net sa
lelė 
daugiausiai dėka tautiniam im 
Stinktui.

Dabar šio krašto lietuvių tau
tos dalis pradeda gyventi sąmo
ningai tautiniu gyvenimu. Kai
mas šviečiasi, naujos idėjos, 
nauji gyvenimo reikalavimai 
pradeda ir ji paliesti, musų lie
tuviškas kaimas jau patsai pra
deda reikšti savitą veidą, pra
deda rodyti iniciatyvos, jau ima 
nebetilpti vien tik konservaty- 
viškose kunigų vadovaujamose 
draugijose.

tais, labdarybė^’i draugijoj Vil
niaus zitietėmis, kurias beveik 
visas įrašė to draugijom Pa
žangieji Vilniaus lietuviai inte
ligentai, nebenorėdami ir nebe
galėdami vieni tik klero padė
jėjais būti šy|ętimo srity, juo 
labiau, kad vadinamosios vieny
bės’ laikais daugiausiai jiems 
teko vadovauti, kovoti dėl mu
sų kultūrinių teisių, 1927 me
tai įsteigė “Kultūros” švietimo 
draugiją. Tas įvykis privedė 
prie skilimo, nors savaime su-

pasiliko lietuviškos, gal prantama, kad. pažangieji inte
ligentai turi turėti lygių teisių 
švietimo ir labdarybės srity. 
Visur pasauly jau taip yra, ir 
negali tik Vilnius gyventi dar 
viduramžių laikus.

Lygias teises švietimo ir lab
darybės srity beabejo turėtu
mėm jau ir mes, jeigu musų 
krašto visuomenė pati savo lė
šomis galėtų apsirūpinti visus 
kuiturinius reikalus. Del musų 
krašto gyventojų skurdo tai lig 
šiolei dar negalima. Musų kul
tūrinis darbas remiamas visos, 
ypač gi Amerikos lietuvių vi“Kultūros” švietimo draugija 

yra vienintelė organizacija, ku- suomensė aukomis. Tų duoda- 
ri buria krūvon visus šio krašto mk! aukų didžiumą
miesto ir kaimo pažangiuosius skirsto .Laikinasis Vilniaus Lie- 

Kulturinio darbo dir- tuvių Komitetas, kurio daugu- 
plačią, dar platesnes nia» būdama klero įtakoj, 1928 

■ ’ ‘ , nes šio metų pradžioj paskelbė “Kultū
ros” draugijai į boikotą, tuomi 
priversdama visus pažangiuo
sius to komiteto narius iš jo 
išeiti. Kad pažangiųjų visai i 
tą komitetą nebeįsileisti (baisu 
juk, kad jie rinkimuose negau
tų daugumos), likusieji tame 
komitete nariai, išrinkti 1927 
metų pradžioj (o rinkimai turi 
būti kas met), kooptavę į ko
mitetą keletą savo draugų ii 
šalininkų, skelbiasi visų Rytų 
lietuvių atstovais, nebedaro jo-

lietuvius, 
vą ji turi 
darbo perspektyvas.
krašto lietuvių gyventojų pla
čiosios minios yra mažažemiai 
ūkininkai, darbininkai, amatnin- 
kai ir darbo inteligentija, o šios 
rųšies visuomenės sluoksniams 
niekur ii’ niekada nebuvo pake
liu su bet kuriuo konservatiz
mu.

globoja ir

Tad “Kultūros” švietimo 
draugija, turėdama kilnų tiks
lą—padėti organizuotis kaimui, 
paliekant pasaulėžiūros dalykus 
asmeniškai kiekvieno nuožiūrai,

leidžiant Idų rinkimų, nebeduoda visuo- 
organizuo- menei jokios apyskaitos.

gos rūšies diktatūra rūpinasi mokyklų, skyrių, knygynų. Vi- TA K P 
gilinti skilimų musų visuomene- tų tų reikalavimų “Kultūros’ ■

MARES’ 
I . . COUGIL

akcijos likviduoti labai D Al C AM 
musu krašto tautiniams ■ "MfcvMIlIi

kuriant mokyklas, 
knygas, laikraščius, 
jaut bibliotekas, ruošiant spek
taklius ir t.t, turi plačią, dir
vą ilgiems metams.

Visą Rytų lietuvių švietimo 
ir labdarybės darbo organizavi
mu visa eilė metų turi savo ran
kose keli Vilniaus lietuviai ku
nigai, kurie iš pasaulinių inteli
gentų reikalauja tiktai pritari
mo ir pagalbos, savo suprema- 
ciją švietimo draugijose pasi
rūpino patikrinti atatinkamai 
suredaguotais tų draugijų jsta-

Del tų priežasčių “Kultūros” 
draugija ir gavusi leidimų ne* 
galėjo atidaryti labai reikalin
gos musų kraštui liaudies mo
kytojams ruošti seminarijos,1 
savo narių ir dalies pažangio
sios’Amerikos lietuvių visuome
nės aukomis vos tik įstengia iš
laikyti dvi liaudies mokyklas, ir 
sušelpti kai kuriuos dėl pažan
gesnės pasaulėžiūros pašalintus 
iš bendrabučių moksleivius. 
Įvykusi musų gyvenime ypatin-i

MARES COUGH BALSAM
Sustabdo kosulį _ ištraukiant lauk 

” įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš
mintinga bandy- 
m a. Laikykit 
bonka namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki- 

* ta doza nuryki
te kai pabusite 
naktj. Tai bus 

Gaukite ii pas savn 
35c. ir 60c bonkutS.

ję, plačiai gi vartodama savo draugijos vaidyba dėl lėšų sto-į 
darbuotėje ir ypač spaudoj in- kos negali patenkinti, 
sinuacijas, demoralizuoja vi-| Neturėdami jokios vilties bei 
suomenę, ypač gi nuo ėjos pri- ■ vje§os a 
klausomą, jaunimą ir liaudies žalingą musų krašto tautiniams 
mokytojus. 'reikalams' susidarusią nenorma-

lę padėtį, priversti esame viešai 
kreiptis j visų sveikai galvojan
čių lietuvių visuomenę, ypač gi 
į Amerikos pažagiuosius lietu- Skelbimai Naujienose 
vius su šiuo viešu pareiškimu duoda naudą dėlto, 
ir prašymu, morališkai ir ma- kad pačios Naujienos

mokytojus.
Tą \jiendrmaię padėtį pradėjo 

atjausti jau ir sodiečiai, pra
dėjo protestuoti prieš insinua
cijas, pradėjo pritarti “Kultū
ros” draugijai. IŠ daugelio vie
tų “Kultūros” draugijos valdy
ba gauna reikalavimų įsteigti

galas kosulio, 
aptiekininką.

NAUJIENŲ METINIS

ONCERTAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

Sausio 19,1930
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

Naujienų Rengtuose 
Radio Programuose



, sausio 11, 1920
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Mirė teatre
V. A. Barnes, 36 m

4165 Barry avė., mirė Milford 
teatre; širdies liga.

Pasirėdė šokti į upę
Joseph Shrut, 52 melų, dir

bo kaip džianitGrius adresu 
1350 Sunnyside avė. Kad ne
reiktų neštis su savim baga
žo, Shrut apsivilko visus dra
bužius, kokius turėjo, ir šoko 
i upę nuo Madison gatves til
to.. Bet paskęsti jam 
lemta. Policininkas 
Burns išvilko Shrutą 
dens.

“ Ii iš biudžeto las išlaidas, ku
rios nėra 
ir šiuos pinigus paskiri 
kiems departamentams, 
policijos arba ugnūgesių.

Gi tokių sumų, kurios 
do skirtos politikavimo 
s’ais, 1930 m. biudžeto esama 
apsčiai. Pavyzdžiui, pinigai ski
riami aldcrmanų automobilių I 

gyv.I užlaikymui, vadinamam “zon-i 
ing fcoard”, pinigai advoka-l 
tams, kuriuos miestas samdoj 
bet be kinių, manoma, gaiė-| 
tų apseiti. Iš šių skyrių gali-j 
ma butų atimti dalį pinigų iri 
atiduoti- juos tiems 
kurių tikslus veikimas 
būtinai reikalingas.

Bet toks biudžeto 
inas, žinoma, užgaus 
įtekmingą politikierių, 
liai šio sumanymo 
ryboje laukiama karšių deba 
lų — ginčų.

kutinai re i kąl ingos
lo-

alro-

skyriams, 
miestui

išdčsty-
nsmažai

Ir dė
mios t o ta-

nebuvo 
Pa I riek 

van-is
Gali atimti pianą

Laimėjo priedo
< neKrutamųjų paveikslų 

ruotojų unija pasirašė sutarti 
su teatrų savininkais. Sutartis 
dviems metams, 
operuoto)ų algos 
$2.50 savaitės, o 
$2.50 savaitei.

Dabar tuojau 
bus pakeltos 
1931 m. dar

pamoksiąs moralistams

Fedcralio teisėjo Charles E 
Wood\vard nuosprendžiu, fe- 
deraliai agentai, užtikj^šnap- 
so, už kurį nėra taksos mokė
tos, gali konfiskuoti ne tik 
šnapsą, bet ir rakandus, ir ci
garus ir pianą, kad padengti 
valstybės nuostolius. Tokią opi
niją teisėjas pareiškė byloj 
Stanley Pieza, 1409 So. 49 avė., 
Cicero. Iš jo prohibici jos agen- ■ 
tai atėmė pianą ir pinigams

Illinois Vigilance asociacija, 
kurios vienas viršylų yra ku
nigas Yarrow, varo atkaklų 
vajų prieš knygų krautuves. 
Šiomis dienomis tapo areštuo
ta p-lė Mahes, prižiūrėtoja kny
gų krautuvės adresu 15 Kast 
Erie Street, kuri pardavusi ne
švarią knygą.

Dalykas Įvykęs taip. Tūlas 
laikas atgal Į jos prižiūrimą 
krautuvę atsilankęs žmogus ir 
ĮKiprašęs tam tikros knygos. 
Mergina pasakė, kad krautu- 

vė neturinti tos knygos\
Tuomet kostumeris ėmė pra

šyli gauli jam tą knygą. Mer
gina atsakė, kati ji gausianti, 
jei knyga taip reikalinga.

Kada knyga atėjo j krautu
vę, tai atsilankė ir kostume
ris su detektyvais. Merginą jie 
areštavo.

Dabar byla teisme. Teisėjas 
Immenhausen, nagrinėdamas šią 
bylą, patyrė, kad pusė pinigi
nės bausmes, kuria kaltina
mieji užsimoka, eina asmenims 
padariusiems areštą, 
kad vadinamieji 
ri tiesioginio 
areštus.

Taigi teisėjas

Sanitary District priė
mė biudžetą

biu- 
biu- 
da-

Sanitary District priėmė 
džetą 1930 metams. Suma 
džeto — $64,000,000. Bet 
lis tų pinigų eis konstrukcijai
tik dar už metų laiko. Taigi 
pinigai 1930 m. skirti, fakti- 
nai siekia $44,732,687. Nuro
doma, kad ta suma esanti ne 
per didelė kaip dėl distrikto 
operacijų ir kad ddstriktui ji 

esanti pakeliama.

Ieško skirybų; 12 metų 
nekalbėjo '

Auna Hudecek, 2416Mrs.
\Vesley avenue, Benvyn, pa
davė teismui prašymų skirybų. 
Prašyme ji sako, kad jos vy-

r.

i

a ei u

rhcatrc,

lietuviškų melodijų nftizikos ir čiadienį kiekvieno mėnesio, 8 >t
Programas 

kompozitorių
susideda 
kurinių: 
Šilčius,

siklausyti. Linksma klausantis

Geib. p. Budrikas: 
dariame širdingą

iš šių
Mozart,
Meyor-

rrdio. W. King,
R F D 1, Thvęlford, Mieli..

,as neka’bejęs su ja per 12 
melų, išskiius tco.j atsitiki

mus, kad duodavo n imu ruo
šos Įsakymus.

Godotini draugai:
Mes esame labai palenkiu Ii 

Jūsų programų per WCFL sek
madieniais. Mes laikome už 
laimę išgirsti lietuvių kalbą per I R

Dovanos Jaunuoliams!
I

KAIP LAIMĖTI DOVANAS

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 vertes $7.50.
Už vieną metinę arba 3 pusmetines prenumeratas Kontestantas 

gaus gražias ROGUTES.
VAIKAI IR MERGAITĖS NESNAUSKITE. RAŠYKITE 

ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

Tn!
BIST

N
RADO

BOSCH
K AIDO

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Laiškai apie Lietu 
vių Valandą

Cicero

Ciceros Lietuvių Liuosybės Na
mo bendrovės dalinink ams

Chicago Peoples Sim- 
phony Orchestra

Marinus
ilfcn’if, Čikagos liaudies 

Į '’mlonijos orkestrą duoda kon- 
| ct ’tą ryloj, sausio 12 dieną.

Steven’s Eighth slreeT
Wabash

Čikagos Liaudies Simfonijos 
Orkestro tikslas yra duoti pub
likai geros muzikos juo priei
namiausią kaina. Taigi ir bi- 
letai šiam koncertui yra labai 
prieinami — $1.50 iki 50 cen
tų y pala i.

Atsilankiusieji i ši koncertą, 
žinoma, negirdės to, ką girdi 
“mūviu” ir vodevilių teatruo
se. Negirdės džiazo. Jie teeinu 
galės pasiklausyti rinitų ir ge
rai išpildytų muzikos kurinių.

Koncertas prasideda 2:45 po 
pietų.

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

Vertės $13.50

Gerbiamieji, šiuo pranešu C. 
L.N.B. dalininkų žiniai, kad 

aš ėjęs Bendrovės sekretoriaus 
pareigas per suvirs 7 metus, 
paėmiau trupptį atostogų, o 

’ mano vieton liko išrinktas Ka- 
už; zimieras Zix, ir nuo dabar vi- 

l’amstų duodamus programus Sais Bendroves reikalais meldžiu 
per radio kas nedėldienį ir kol kreiptis pas K. Zix, 1224 So. 
vergą, kulių mes noriai klau-> J8th Ct., Cicero, Illinois, arba 
somęs. Iš teisybes, yra ką pa- tiesiai į Direkciją, kurios' susi

rinkimai Įvyksta kas antrą tre
ty 

vai. vakare, savoj svetainėj.
Gerbiamieji, atsiprašau visų 

tų dalininkų, kurie gal turėjo 
vienokių ar kitokių nesmagumų 
laikotarpyj mano ėjimo sekreto
riaus pareigų, taipgi ir toliau 
kurie tik turėsit kokių nors 
reikalų su Bendrove, kurie lies
tų ir mane, aš pilniausiai vi
siems dalininkams patarnausiu 
su pagelba dabartinio sekreto
riaus K. Zix, ir širdingai dėko
ju jums už pasitikėjimą manim 
per tuos 7 metus mano darbuo
tės.—J. K. Stalioraitis,
5204 S. Kolin Avė., Chicaio, III.

dainų ir mes velijam nuo sa
vęs Tamstoms geriausios lai
mės ir 'pasisekimo Jūsų biz
niui. 'Norimo, kad atkartotu
me t sekančius rekordus...

A. Mačiulis, 
0722 S. Maplevvood avė., 

Chicago, III.

Budri ko Radio Krautuvė, 
3117 S. Halsted si., Chicago, 
kasdieną gauna šimtus pana
šių laiškų, tad nėra galimybės 
jų visų laikrašty patalpinti. 
Jos. Budrikas visiems dėkoja 
už prijautimą ir įvertinimą lie
tuvių radio valandos.

Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba 
rogutes už dyką.

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

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

Reiškia, 
moralistai tu- 
pelno daryti

Įspėjo mora
listus ateityje elgtis atsargiau 
su areštavimu. Ir jeigu jiems 
rupi taip moralybė, tai lai jie 
verčiau ieško nemoralių kny
gų spaustuvėse, o ne knygy
nuose.

Kokius pasimojimus turi Či
kagos mųralistai, galima sprę
sti iš to, jogei kratą daryda
mi jie paėmė šių autorių kny
gas: Roberto Burns eilių rin
kinį, Flauberto klasišką veika
lą “The Temptation of St. 
Anthony”, Frank Harris’o 
“Life of Oscar Wilde”, Huys- 
manso “l)o\vn There”, Balza
ko “Droll Slories”.

Priėmė policininkus ir 
ugnėgesius atgal

Miesto taryba paskyrė ma
žai pinigų policijos ir ugnė- 
gesių departamentams. Tų de
partamentų viršininkai tuojau 
paleido iš darbo 473 policinin
kus ir 222 ugnėgesių. Meras 
Thompson vetavo kai kurias 
biudžeto dalis; jis nurodė, kad 
nepaskirta pakankamai pinigų.

Dabar paleistieji 473 polici
ninkai ir 222 ugnėgesiai vėl 
priimta atgal.

Bet prieš aldermanus stovi 
štai koki problema. Miesto kon
trolierių apskaičiavimu, mies
tas turėsiąs įplaukų apie 53,- 
(X>1,(XM) dolerių. O tuo tarpu 
ne 55,000,000 dolerių neišten
ka, kad išlaikyti įvairius de
partamentus bent su dabarti
niu personalų. Kas daryti?

A Hermanas Clark žada siū
lyti biudžeto pataisymą: Išmes-

Nedčlioj ir Panedėly, 
Sausio 12 ir 13

Visas kalbantysis garsusis 
paveikslas

“Love, Live and 
Laugh”

Su dainavimu ir šokiais

Tainsri
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

BOSCH
RADIO

Pamatę naujuosius. Bosch Radio jus suprasite ir 
įvertinsite gražumą jų kabinetų, bet tik išklausę 
naująjį Screen-Grid Bosch Receiverį jus galėsite 
suprasti jo didelę spėką, jo tono tikrumą, jo tecH- 

ninę viršenybę ir tobulybę. Bosch rūpestingas ir 
tikrai geras darbas yra išraiška didžiausios vertės.^ 
Pamatykit ir pasiklausykit De Luxe Kabinetus 
Bosch Radio. Kaina, be tūbų, $240. Kiti modeliai 
nuo $119.50 ir augs., be tūbų.

Jos. F. Budrikę
Vardas:

Adresas:

A

1739 South Halsted Street
—

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

CHICAGO, ILL.Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios 

šiandie “Married in 
Hollywood”

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL. .

dalyvaujant
GEORGE GESSEL

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets KUPONAS

Iškirpk šj kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu
metines prenumeratas 

ALFRED FLASH SKATES.
Už 4 naujas
gaus _
Aluminum apdirbtos su batais pritai
kytais kojai,

Vertės $11.50

LIAUJI OIE INO S
Chicago, Illinois

fHEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day

3 r

_ ——

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedėldienį iš 

Stoties W. C. F. L. 970 k.
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kas ketvergais iš stoties W. 
H. F. C. 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare. Leidžiame 
kaštais Jos. F. Budrik krautuvės.

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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UŽMUŠĖJAI PALEIDŽIAMI

O betgi Lietuva šiandie gyvuoja! Lietuvių tauta 
sutvėrė savo tautinę valstybę ir apgynė ją ne tik nuo 
Vokietijos bermontininkų ir Rusijos bolševikų, bet ir 
nuo lenkų, kuriems talkininkauja Radzvilai, Pilsudskiai, 
Meištavičiai ir kiti sulenkėjusieji Lietuvos bajorai.

Taigi matome, kad senovės Lietuvos bajorijos ke
lias anaiptol nėra lietuvių tautos kelias. Jeigu lietuvių 
tauta butų ėjusi savo “aukštųjų” luomų keliais, tai jos 
šiandie nebebūtų nė pėdsako: ji butų susiliejusi su len
kais ir gudais, panašiai kaip senovės prusai kad ištirpo 
vokiečių kultūroje.

Tai kokia gi tad yra musų prasmė garbinti tos se
novės bajorijos vadus — kunigaikščius, karo viršininkus 
ir t. t. ir statyti jų darbus už pavyzdį musų jaunajai 
kartai?

Tie gali tą “didvyrių” garbinimo idėją nliniose 
skleisti, kurie patys nori, kad liaudis žiūrėtų į juos, kaip 
į “didvyrius”. Tai yra monarchistų ir diktatorių idėja, 
bet ne paprastų žmonių, kurie geidžia laisvės ir gerovės 
visai savo tautai.

šimtas, o komunistų apie dvide
šimts ( ir iš jų daugelis jau 
atsimetė nuo Maskvos); Švedi
joje, Belgijoje, Norvegijoje ir 
Danijoje socialistai turi tarp 
30 ir 40 nuošimčių atstovų par
lamentuose, o komunistai— ne
turi beveik nieko; Italijoje ko
munistų judėjimas yra visai su
stojęs; Amerikoje komunistai 
neturi jokios įtakos daugumoje 
darbininkų organizacijų ir be
veik visa, ką jie sugeba pada
ryti, tai vienur kitur sukelti 
triukšmelį, po kurio policija ke
letą jų suima ir “nufainuoja“ 
už netvarkos kėlimą.

Brooklyno komisarėliai žino 
šituos faktus labai gerai, ir ka

da jie Švokščia apie Stalino 
“vadovavimą tarptautiniam pro
letariatui“, tai jie taip pat ge
rai žino, kad niekas šitokiais jų 
plepalais nepatikės. Bet ką da
rysi! Stalinas' yra bosas ant tų 
“sendvičių“, kuriais Maskva še
ria savo agentėlius užsieniuose, 
todėl reikia jam pasiklonioti.

Savo editorialą “Laisvė” bai
gia Šukiais apie “leninistinę 
bolševikų partiją” ir “plieninį 
revoliucijos kareivį”. Vietoje to 
butų labiau tikę sušukti: “Da 
neoskudiejet ruka dajuščavo!” 
(Laisvam vertime butų: Iš tavo 
dosnios rankos į musų alkanas 
burnas.)

patys. Jie užgiria kapitalo pa
sižadėjimą, bet darbo nupeikia. 
Ir už tai juos (unijų viršinin
kus) vadina geltonais. Taigi 
ar galima gaut geresnių “drau
gų“ kai Maskva? Ne.

žmogaus užmušimas Lietuvoje, matyt, nėra laiko
mas labai sunkiu nusidėjimu. Romanas, kuris nušovė 
kariuomenės gydytoją Brundzą, jau seniai yra paleistas 
iš kalėjimo, šiomis dienomis tapo paleistas taip pat ir 
Kazarinas, kuris užpernai nušovė tautininkų sąjungos 
pirmininką Noreiką.

O t, jeigu kas bando Lietuvoje platinti nelegalę li
teratūrą, tai kas kita. Sugautas šitokiam ‘"priešvalsty
biniam” darbe žmogus gauna bent dešimtį metų kator
gos arba jį sušaudo.

Žmogaus gyvybė yra pigi visur, kur žmonės neturi 
pilietinių teisių.

VfiL EINA “SOCIALDEMO
KRATAS”

RETAS ISTORIJOJE ATSITIKIMAS

Puspenkto tūkstančio žmonių minia New Yorke iš
kėlė riaušes, kai ji nebuvo įleista į svetainę, kur buvo 
rodoma paveikslai, vaizduojantys garsiojo matematiko, 
Alberto Einšteino, teorijos idėjas.

Tai bus bene pirmas atsitikimas Amerikos istori
joje, kad žmonių minios keltų riaušes dėl mokslininko 
teorijos.

Minių riaušės neretai kyla, kuomet žmones prispau
džia badas. Seniaus labai daug riaušių kildavo dėl reli
ginių ginčų, paskui jas dažnai iššaukdavo tautiniai ir 
rasiniai nesutikimai. Dabar paprasta riaušių priežastis 
esti politika ir partijų kova.

Bet dėl mokslo teorijų žmonės kits kitam galvų ne
daužo ir rakandų nelaužo. Į mokslines paskaitas pa
prastai minių negalima nė įvilioti. Einšteino teorija tur
būt dėl to pritraukė kelis kartus- daugiau publikos, ne
gu galėjo tilpti svetainėje, kad ji buvo vaizduojama 
paveikslais.

Su pagelba paveikslų mokslas galėtų būt padarytas 
liaudžiai ne tik prieinamas, bet ir malonus bei masinan
tis.

------------------- -------------------- / 

DIDVYRIŲ GARBINIMAS 
į | ' --—-- . .

Lietuviai yra didvyrių garbintojai. Tai pareina dau
giausiai nuo to, kad jie žino labai nedaug apie savo 
tautos praeitį. Musų tautinio atgimimo rašytojai, kurie 
bandė šiek-tiek supažindinti liaudį su tautos istorija, 
daugumoje patys apie ją ne ką tenusimanė. Jie surado 
kitų tautų raštuose keliolikos senovės lietuvių valdovų 
vardus, pasiskaitę šio-to apie jų karo žygius ir panašius 
kronikose paminėtus darbus ir įsivaizdavo, kad tai ir 
yra lietuvių ""tautos” istorija. Istorija, kuri susideda 
iš “didelių vyrų” (“karžygių”, “didvyrių”) darbų! ši 
neva istorija paskui buvo uoliai populiarizuojama žmo
nėse.

Tikrumoje, žinoma, tokia “istorija” ne tik neparo
do, kaip praeityje gyveno ir vystėsi lietuvių tauta — 
kokia buvo jos ekonominė būklė, kokia kultūra, ką ji 
paėmė iš kitų tautų ir ką joms davė — bet ji net tą 
praeitį nušviečia visai klaidingai. Kas buvo tie visi ""kar
žygiai”, kurių vardus mini rusų, lenkų arba vokiečių 
raštai? Tai buvo kuone išimtinai bajorijos arba dvari
ninkų luomo vadai. O kur šiandie yra tie ""aukštieji”, 
senovės lietuvius valdžiusieji luomai? Jie pas lietuvius 
beveik išnyko.

Bet neišnyko lietuvių tauta!
Kai lietuviai devynioliktojo šimtmečio gale ėmė 

jaustis esą atskira tauta ir pradėjo kovoti už savo kal
bos teises, tai lietuviškai kalbančios bajorijos buvo jau, 
galima sakyt, nebelikę. Senoji lietuvių bajorija buvo iš
virtusi lenkais arba kitokiais svetimtaučiais. Ji ne padė
jo tautai atgimt ir už savo teises kovot, bet žiurėjo į 
šitą judėjimą, kaip į blogą ir pavojingą (“litvomaniš- 
ką”) dalyką.

Besikuriant pasaulio karo pabaigoje nepriklauso
mai Lietuvos respublikai, ta senovės lietuvių bajorija 
beveik visa atsidūrė "‘anoje pusėje apkasų”. Sulenkėju
si bajorija vedė lenkų legionus Lietuvon ją užkariauti ir 
prijungti prie Lenkijos, atnaujinti Horodlės ir Liublino 
“unijas”. Jos iniciatyva buvo Lietuvai išplėštas Vilnius; 
o ta dalis sulenkėjusios lietuvių bajorijos, kuri buvo pa
silikusi Lietuvoje, organizavo “peoviakus” (slaptą gink
luotą organizaciją), kurie planavo padaryt sukilimą ir 
išsprogdinti besikuriančią lietuvių valstybę iš vidaus.

Kauno Apygardos teismui 
panaikinus apskr. viršininko 
nutarimą, kuriuo buvo uždaryta 
Lietuvos socialdemokratų parti
ja ir jos oficialis organas “So
cialdemokratas”, partija dabar 
vėl ėmė viešai veikti. Vietoje 
“Darbo Balso”, kurį per pusę 
metų leido grupė žmonių, pra
dėjo vėl eiti “Soeialdemokra- 
tas”.

PARTIJOS ATSIŠAUKIMAI

Atgaivintame “Socialdemo
krate“ yra įdėtas šitoks L. S. 
D. P. Centro Komiteto Prezi
diumo pranešimas visoms Lietu
vis Socialdemokratų partijos 
organizacijoms:

“Draugai!
“Ištisus septynis mėnesius 

musų Partija su visais jos 
skyriais' buvo uždaryta. Dabar 
Kauno Apygardos Teismo nu
tarimu gruodžio mėn. 3 dieną 
Partijai ir jos skyriams vėl 
leista veikti. Taigi, draugai, 
visi į darbą! Šuburki- 
me ir išplėskime vi
sas savo jėgas senosioms 
vietos organizacijoms atgai
vinti ir naujoms sukurti. Tam 
tikslui pasiekti reikalinga:

“1. Tuojau šaukti vietos 
organizacijų narių susirinki
mai įvairiems organizacijos 
klausimams svarstyti, kaip 
antai: komitetų perrinkimai, 
narių mokesnio išieškojimai, 
naujų narių priėmimai, na
rių nepildančių partijos sta
tyto reikalavimų, prašalini- 
mai, ‘Socialdemokrato platini
mas, aukų politiniems kali
niams' rinkimas ir kt.;

“2. Tiksliai suregistruoti 
visus organizacijos narius, 
nurodant vardą, pavardę ir 
gyvenamąją vietą. Tų regis
tracijų nuorašus siųsti Centro 
Komitetui;

“3. Palaikyti kuo tampriau
sius’ ryšius su L. S. D. P. 
Centro Komitetu, darant pra
nešimus apie savo veikimą, 
apie veikimo sąlygas, apie 
organizacijos padėtį ir kt.

“4. Palaikyti ‘Socialdemo
kratą’ žiniomis iš vietų;

“5. Rinkti aukas politi
niems kaliniams;

“6. Padėti atgaivinti vie
tos L. Socd. jaunimo ‘žiežir
ba, organizacijas ir darbinin
kų profesines sąjungas ir 
dirbti su jomis kontakte.

“Atminkime, draugai, kad 
kiekvienas partijos narys pri
valo pildyti partijos statuto 
reikalavimus, reguliariai mo
kėti nario mokesnį ir skaity
ti bei platinti partijos orga
ną ‘Socialdemokratą’.” 
šitame rašte, kaip matome, 

atkartotinai pabrėžiama, kad 
nariai privalo laikytis partijos 
statuto reikalavimų; tuos na
rius, kurie statuto nesilaiko, ra
ginama mesti lauk iš partijos.

Be šito pranešimo partijos 
organizacijoms. “Socialdemokra
te” įdėta dar C. Komiteto atsi
šaukimas “Į Lietuvos Darbo Vi

suomenę”, kuriame šaukiama 
kovoti už darbo demdkratijos 
reikalus ir krašto laisvę. Fašis
tų priekaištus, kad socialdemo
kratai esą “savojo krašto išda
vikai“, atsišaukimas atremia:

“Musų Partija turi per
daug gražią, kovomis turtin
gą praeitį, kad mums butų 
reikalo į tai atsakinėti. Mu
sų partija visą laiką nepa- 
ilsdama dirbo, kad pakeltų 
Lietuvos darbininkų klasinį 
susipratimą, kad padarytų 
juos sąmoningais ir veikliais 
demokratais, kaa suburtų jų 
jėgas kovai už demokratijos 
ir savo klasės siekimus.

“Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos’ vėliava buvo tas ži
bintas, kuris jau 30 metų at
gal caro vergijos tamsumoje 
sužadino Lietuvos liaudy jos 
politinę mintį, sukėlė ją ko
vai už savo teises ir sunkiau
siais momentais buvo jos 
priešaky, visuomet skaistus ir 
aiškus. Toje kovoje už mu
sų liaudies teises musų Par
tija visuomet buvo darbo, de
mokratijos avangardas. Ge
rai suprasdama, kad jos pa
jėgumas pareina nuo gyvo ry
šio su liaudimi, nuo nuošir
daus jos’ reikalų gynimo, Lie
tuvos socialdemokratija vado
vavosi obalsiu: liaudžiai per 
liaudį. Mes visuomet buvo
me atkaklus priešai bet ku
rios svetimos okupacijos, bet 
kurio svetimų jėgų įsikišimo 
į vidujinius nfusų krašto rei
kalus’, pasitikėdami savo sie
kimuose tik Lietuvos darbo 
žmonėmis.”
Tai yra ne tušti pasigyrimai, 

bet tikri faktai. Lietuvos so
cialdemokratai pirmutiniai iškė
lė Lietuvos nepriklausomybes 
obalsį, kuomet dabartiniai “ka- 
zionieji” patriotai dar tenkinosi 
Rusijos caro kampininkų padė
tim.

POKLONAS VISAGALIAM 
DIKTATORIUI

“Laisvė” pašventė ilgą redak
cijos straipsnį Rusijos diktato
riui Stalinui, kur sako:

“30 metų bolševistinio dar
bo ir 50 metų nuo gimimo su
kako drg. Josifui Vissarioko- 
vičiui Stalinui, didžiausiam 
(!) dabarties vadui tarptau
tinio proletariato (?), gene- 
raliam sekretoriui Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos.“
Kas turi galią, tas yra “di

džiausias“. Bet butų įdomu 
Žinoti, ką Stalinas turi bendro 
su vadovavimu tarptautiniam 
proletariatui? Skaitlingiausią 
pramonės ^darbininkų klasę turi 
Vokietija, Anglija, Amerika, 
Francija, Italija, Austrija, Šve
dija. Belgija, Norvegija ir Da
nija. Kiek gi Stalino* pasekėjų 
yra tose šalyse?

Vokietijoje socialdemokratai 
gauna rinkimuose devynis mi- 
lionus balsų, o komunistai apie 
tris; Anglijoje socialistų yra iš
rinkta į parlamentą daugiau 
kaip 280, o komunistų — nė 
vieno; Austrijoje socialdemo
kratai turi 43 nuošimčius visų 
vietų parlamente, o komunistai 
—nė vienos; Francijoje socia
listų parlamento atstovų yra* v

Audra Vandens Šaukšte
Trilinantis Naujų Metų romanas iŠ Brigeporto gyvenimo paimtas 

Rašo Aklastavenematė

(Tęsinys)

Profesorius Voldema
ras danguj

Pagalių pagaliau po ilgos ir 
sunkios operacijos bridžportiš- 
kiai pradėjo pasirodyti iš kva- 
rantino. Kas dabar juos bepa
žintų..? Išskusti, iškaisti, tar
tum Amerikos lašiniai, siunčiant 
lietuvių kareiviams',—viena skū
ra ir gaustotas!

—“Kodėl taip nupilavoti ?” 
paklausė šernas, prikandęs ūso 
galą, kad neprasijuokus.—“Po 
šešis kerubinus dirbome ant 
kiekvieno, špetnai sunkus dar
bas, Dėde, nieko negalima pa
daryti. Procentai perdaug gi
liai įėdę audinius”, atsakė vie
nas iš kvarantino darbininkų 
baltose priekaištėse, lyg Stock 
Yardų bučeris.

—“Ar dezinfekciją padarėte? 
—interesavosi Dėdė. —“O. taip: 
ir nakvišomis smilkėme, ir šer
mukšnio šakomis čaižėme”. — 
“Ali riglV, veskite, gal ir pra
eis,” paliepė'7 šernas. Bridžpor- 
tiškius suporavo, iššaukė var
dais, ir žengte-marš! Keleiviai 
atsidūrė Perkūno Baltojo Na
mo prieangy, ir jau iš tolo pa
matė patį Perkūną su keliais 
nepažįstamais vyrais besikal
bant ir berūkant lietuviškus ci- 
garetus. ‘ Bridžportiškiai tai iš
vydę puolė ant veido, bet ne
spėję parpulti tapo baisiai iš
gąsdinti ir nustebinti. Kažkas 
lyg kulka šovė į jų tarpą ir 
apsibridęs jų kojomis, pavirto 
į bendrą krūvą.

—“Karo lauko teismui, jus 
nezgrebailos! Ko takšote sker
sai kelio? Kas jus’ tokie? Pas- 
portus' parodykit? Plečkaitinin- 
kai?!” rėkė ant bridžportiškių 
koks tai mažutis pasišiaušęs 
ponelis.—“Varyk jį šalin!” pa
tarė vaidila Krukui Plonajam 
(mat, kaip išskute, tai visas 
storumas pavirto plonumu.)— 
“ša, tai bene pats Voldema
ras?!“ sušuko Krukas vėl ant 
žemės guldamasis: “Ar aš nesa
kiau. kad danguj bus diktatū
ra!“ “Dac it!“ pritarė ir kiti 
guldamiesi, bet profesorius’ ko
ja paspyręs, jų nugaromis per
lipo ir lyg kįulka šovė stačiai į 
Perkūną, vos dangaus dženito
rius suspėjo užtiesti įelektrin
tą vielą skersai kelio. “Atimk 
tuos žabangus! Aš esu profe
sorius Voldemaras!“ valdovo to
nu paliepė profesorius. “Negali
ma, prašau lukterėti; matai, 
kad Perkūnas užimąs“.-—“Man 
nėra galima, aš esu buvęs Lie
tuvos' diktatorius!“ širdo profe
sorius. “Kas tas per naujas 
titulas?“ interesavosi dženito- 
rius.—“Tai yra toks titulas, 
kurs gali tave paliepti sušaudy
ti į dvidešimts keturias valan
das!“ rėkė diktatorius. —“Ei, 
mergaite, atnešk tam žmogui 
šalto vandens“, paprašė dženi- 
torius Agotėlės, kuri turėdama 
laiko kažką po rūtų darželį 
triūsė, o pats kažkam telefonu 
paskambino.

Profesorių begirdant, atūžė 
automobiliu pats Dėdė Šernas 
su keliais perkūnsargiais: “Kur 
tas sutvėrimas?“ vos tik išlipę 
iš karo paklausė gaudytojai. 
—“Kaip ten atsitiko, Dėde, tur

būt durys buvo neuždarytos?“ 
—vis’ dar nerimdamas teiravosi 
dženitorius. —“Kur tau! Buvo 
uždarytos ir užrigeliuotos, taip 
kad mažiausia dūšia nebūtų ga
lėjusi įlysti”. t

—“žiūrėk, ana koks daiktas 
atsirado”, parodė dženitorius į 
profesorių: “AŠ dar tokio ne
buvau matęs nė danguj, nė ant 
žemės', kol ten dar gyvenau”.

—“Kas žin, ar jis turi dūšią, 
reiktų pažiūrėti ?” interesavosi 
Dėdė.

—“Jis sakosi esąs Lietuvos 
diktatorius”, aiškino dženito
rius; “aš tų laikraščių kai ne
skaitau, tai nė nežinojau, kad 
Lietuvoj tokių keistų sutvėri
mų atsirado”. “O, yes, ar neat
simeni, kai pernai ir užpernai 
atvyko po kelioliką jaunų vyrų, 
kurie sakėsi esą kokio tai ma
žiuko sušaudyti”, atsiminė Dė
dė. “Tai tas pats ir bus”.

Tuotarpu profesorius, pama
tęs Dėdę apsuptą būrio perkūn
sargių, lyg kulka šovė prij jo. 
“Alio, alio, bičiuli! štai ir aš 
pagaliau! Tai pasiutusiai var
ginantis kelias į tą tavo dan
gų, lai tave perkūnai! Kodėl 
nepaliepei griaustiniui sugaus
ti, žaibams sušvitėti, aš manau 
aš to nusipelniau tavo senąją 
tėvynę bevaidydamas”.

—“Aš tik vartus saugau”,— 
atsakė Dėdė Šernas.

—“O, aš maniau, kad busi 
pats Perkūnas'. Tai niekis. Kur 
yra Perkūnas? Ar jis nežino
jo, kad aš ateinu? Aš su juo 
tai tikrai stiklo draugai. Arti
mi kaip budeliai. Daugelį me
tų. Pastarais pustrečių metų 
aš jam pasiunčiau daugiau vė
lių, kaip bet kuris didžiųjų ku
nigaikščių. Kapomis, tuzinais. 
Ei. bėk, pasakyk Perkūnui, kad 
jis susilaukė smarkaus padėjė
jo!” ‘ .

(Bus daugiau)

PASTABOS
“Neleiskit daugiau įstatymų“, 

meldžia p. Merle Thorpe, Na- 
tion’s Business redaktorius per 
radio. Jis sako, kad valstijos 
bei miestai dabar turi vieną mi- 
lioną devynis šimtus tūkstančių 
įstatymų savo statutuose. Jis 
taipgi nurodo, kad 1929 m. bu
vo paduota trys tūkstančiai 
naujų sumanymų—įstatymų.

Taigi padalinus šitą įstatymų 
skaičių tarpe aštuoriiolikos vei
kiančių (nemiegamų) valandų, 
tai gausime, maž-daug, daugiau 
kai dvidešimt devynis patvar
kymus per senkundą. Tad esant 
tokioj padėty, ar galimas daik
tas būt ištikimu valstybės pi
liečiu —neperžengus įstatymų? 
Žinoma-, kad ne. Todėl jokios ko
misijos nesuras dugno dėl ko 
įstatymai nėra pildomi. Jų per 
daug yra.

Amerikos darbininkų 
“Užtarėjai”

Kai prezidento Hooverio kon
ferencijoj kapitalas pasižadėjo 
ne kapot savo darbininkų algas, 
ir unijų viršininkai pasižadėjo 
(nieko neįgalioti) nereikalaut 
aukštesnių algų, tai musų 
“draugai“ Maskvoje labai su
sirūpino— daugiau negu mes

Rusijoj yra kortų sistema, 
taigi gali maisto pirkti tiek, 
kiek kortelė rodo. Kada šalyj 
viešpatauja maisto kortos, ta
da, reiškia, kad pragyvenimo 
reikmenų kainos' iškyla ikį de
besų. Tas pat yra ir Rusijoj. 
Kas, rodos, neturėtų būti. Juk 
Rusijos komisarai iš ūkininkų 
produktus atima, taip galima 
sakyt, be atlyginimo arba visai 
menkai moka; miestų pramonės 
darbininkai, sulyginus su gyveni 
mo reikmenų kainomis, irgi vis
gi mažai teuždirba.

Štai Industrial Gazette pa
skelbė, kad dešimtyj didesnių 
pramonės šakų darbininkai už
dirbą $1.64 per dieną, ir kad 
aukščiausią algą gauna typo- 
graphikalų darbininkai— $2.07 
dienai; tekstilės' darbininkai 
gauna vieną dolerį per dieną. 
Sulig tokiomis algomis, tai ir 
produktų kainos turėtų būti že
mos. Bet taip nėra. Kodėl? 
Tačiaus kaip tie darbininkai ga
li išsimaitinti su tokiomis al
gomis, prie taip aukštų pragy
venimo reikmenų kainų ? Gal 
šiuos klausimus' Maskva atsa
kys taip, kaip Kauno fašistai 
atsakė, kad Lietuvos piliečiai 
pripratę prie karo stovio ir ka
ro teismų, o tik užsieniai per 
daug jais rūpinas. Taigi komu
nistai pasakys, kad jų piliečiai 
yra pripratę prie didžiausio 
skurdo ir priespaudos, o tik pa
saulis per daug jais susirūpi
nęs. Rodos, komunistai netu
rėtų pykti, kad pasaulis rūpi
nas jos (Maskvos) darbinin
kais, nes Maskva daug dau
ginus “rūpinas” pasaulio darbi
ninkais; savo darbininkus pa
lieka badaut ir parazitus šert. 
Taigi jeigu Maskva daugiau su
sirūpintų savo darbininkais, ne
gu kitais, nėra abejonės, kad ir 
jų padėtis daug pagerėtų.

“Kalėdos—vaikų džiaugsmas. 
Bet kas pradžiugins našlaičius? 
Vilniaus ir Kauno prieglaudose 
jų yra dikčiai”. Taip rašo Lie
tuvos atstovas Amerikoje.

Tačiaus kyla klausimas: ar 
tas atstovas įskaito ir tuos naš
laičius—kurių tėvus jo partijos 
galva p. A. Smetona nužudė 
arba į kalėjimus sugrudo? Ir 
tai tik už tai, kad jie priešinos. 
fašistų banditizmui.

1929 metai jau pasibaigė. Su
laukėme Naujų Metų—1930 m. 
Vieniems praeiti metai buvo 
geri, kitiems—blogi: vieni pra
turtėjo, kiti nubiednėjo ir t.t. 
Gimė ir mirė. Gimusieji verkia 
—neužganėdinti, mirusieji, — 
tyli ilsis,— užganėdinti.

Aš manau, kad ir LSS. VIII 
Rajonas, pradžioje Naujų Metų 
turėtų priimti naują rezoliuci
ją. Iki LSS. nebus tvirta ir 
veikli, tol ir lietuvių veikimas 
bus neįmanomas— be principo 
ir be dejų!—Laisvės Mylėtojas.

ATĖJO “Kultūros” No. 12. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Spulka

šer”, tai jie siunčia ją i kitą 
pasaulį. O tai padaryti jie, yra 
ekspertai. Lietuvių Tautiškų 
Kapinių lotų savininkai turėtų 
suprasti komunistų užmačias.

Lotų savininkai ateinančiam 
metiniame susirinkime turėtų 
duoti 
a ir”.

puikiausio pasirinkimo.
Taipgi kainos sumažintos 

ant marškinių, skrybėlių, ka
klaraiščių ir kitokių reikme
nų. A.

se-- Naujienų spulkos nauja 
rija prasidėjo sausio 2 dieną 
1930. Dabar laikas įstoti j Nau
jienų spulka ir pradėti taupy
ti pinigus.

Kreipkitės i Naujienų 
dėl informacijų. 1739 So. 
sted street.

ofisų
Hal-

Tautiškos kapinės
Lietuvių Tautiškos kapinės, 

man rodosi, yra visuomeninė 
įstaiga. Jų padėčia turėtų de- 
mėtis visi laisvos minties lie
tuviai čikagiečiai.

Visuomenė, rodosi, ir rūpi
nasi. O daugiausia jomis “rū
pinasi” tai komunistai. Mat, 
jiems tokios ar kitokios įstai
gos neša tuo ar kitu budu nau
dos — jei ne vienam, tai ki
tam.

Jei jų, komunistų, propa
gandai netenka koki pinigų da
lis iš visuomenės organizacijų, 
tai tenka nors vienam kitam 
iš jų ypatiškai. Mat, jų nagai 
tam yra linkę. Ir kai žiuri da
bar į komunistų žygius, tai pri
simena ano vengro pasaka: 

Jei, girdi, mano medicinos pa- 
žiovosi, tai tuoj į kitą pasau
lį nosim baladosi.

Taip dabar ir komunistai el
giasi su įvairiomis organizaci
jomis, kaip tas vengras su li
goniais, kuriems savo vaistus 
parduoda.

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
lotų savininkai turėtų pašalin
ti iš kapinių tvarkymo komu
nistus, kurte dabar visą be
tvarke kelia. Komunistai, ma
tydami, kur kokios įstaigos tu
ri pinigų, ir puola jas tvar
kyti, užimti valdybose vietas.

O jeigu maskviškiams pasi
rodo koki organizacija ne “ko-

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio

$119.00
Atwater Kent

$107.00
H. C. A. Radiola special sale 

Brunsvvick special sale 
Fada Radio special sale 

Hovvard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už puse kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesį.
Ir mes imame absoliutišką nt visą 
atsakomybe už gerumą visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Kockvvell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

komunistams “fresh
Kaunietis.

West Side
Didžiausis metinis išpardavi

mas vyriškų rūbų

Turner Bros, krautuvė, kam
pas Halsted ir Roosevelt, vi
siems lietuviams žinoma vyriš
kų rūbų krautuvė, dabar tu
ri metinį išpardavimą. Visų rū
bų kainos yra beveik per pus 
numažintos. Kam reikalingas 
yra siutas arba overkautas, tai 
nepraleiskite šios nepaprastos 
progos.

Atsilankykit į jų krautuvę 
dabar ir pamatykite, kiek daug 
jus galite sutaupyti pinigų, 
pirkdami sau siutą arba o vėl
iau tą.

Virš dviejų tūkstančių kautų
ir siutų yra jų krautuvėj dėl Svarbesnieji dalykai, kurte bu-

Roseland
Ciceriečiai atvažiuoja

Roselandą

Ateinantį nedeldienį.
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vo veikiama susirinkime, yra 
šie:

Komisija, kuri rūpinosi, su
rengimu vakaro sausio 19 d. 
sykiu su rusais Strumilos sve
tainėj, raportavo, kad viskas 
esą jau prirengta. ‘ Programas 
busiąs geras. Rusai duosią 6 
numerius’ programo. O ratelie- 
čiai iš savo puses irgi duosią 
kelis numerius. Raportas pri
imtas.

Išrinkta nauja- Ratelio valdy
ba, būtent J. M. Pučkorius 
pirmininkas, A. Grebelis nutari- 

Br. Liutkevi-

sausio
12 d., Cicerus Vyčiai atvažiuoja 
į Roselandą lošti basketbolo; jis 
los su Golden stariečiais. Loši- mų raštininkas',
mas įvyks Strumilos svetinėj 2 čius kasierius, A. Barčius rėži 
v. po pietų.

J. Talacka ir P. Sadula bend
rai laikė Strumilos svetipę. P. 
Sadula dabar pasitraukė iš biz
nio, pardavęs’ savo dali J. Ta- 
lackai. Nuo dabar Strumilos 
svetainę tvarkys J. Talacka.

Antradienio vakare, sausio 7 
d., Strumilos svetainėj, L.S.M. 
Ratelis laikė priešmetinį susirin
kimą. Prie Ratelio prisirašė 
vienas naujas' narys, A. Barcius.

serius. Susirinkimas 
tvarkus ir draugiškas.

buvo

United Lithuanian Building 
and Loan Ass’ociation spulkos 
direktoriai Antradienio vakare 
laike susirinkimą spulkos ofi
se, 52 E. 107 St. B. Waitchis,

ŠTAI

spulkos raštininkas, savo ra- Į jis ten kenčia už savo šmeižtus 
ponte pažymėjo, kad spulka 
gauna vis daugiau naujų narių. 
Per paskutinius pereitų metų 4 
mėnesius parduota 320 §ėrų 
(akcijų). Spulka dabar turinti 
60 narių. Viskas tvarkiai 
jasi spulkoj.—N. \

Roseland
Piakaušis-Kvalonis

klo-

komi-Valio, Kvaloni! Matau 
sarų gazietoj (“V.” No. 7), kad 
savo tavorščiui Pakaušiui duodi 
peklos, kam jis “nevyriškai pa
sielgė”. čia bent trupinėlį 
s’ybės parašiai. “Susiprask” 
biskutį daugiau ir parašyk, 
Pakaušis pasielgė kaip tos
nos, kurių nugaros iš bulvių 
matosi. O tai parašęs', užfun- 
dyk Pakaušiui “raudoną bilie
tą” ir išsiųsk jį į Rusiją. Lai

tei- 
dar 
kad 
po-

ir nesąmones taip, kaip ten ken
čia nekalti darbininkai.

Kuomet jis vargšai sugryš, 
jei galės, tai tamstai nereikės 
jam burną uždaryti — ji tylės, 
tylės taip, kaip tie bolševikai, 
kurie yra jau kentėję bolševikų 
“roj uj ”.—Roseland ietis.

Bronislavos _______
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, 
phone, Klernetą, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o s, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginių in
strumentu. lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokiną sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

Poškaitės

Smuikos, S a x a-

Garsinkites Naujienose

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš isgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymaš 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite 
tikėtis jreriausiu r— 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kurią Šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS, 
35 So. Dearbom St.

kampan MonroC St.. Chicago, Crilly Bldf. 
— tris dešimt metų šiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augrfito. Valan
dos: kiekvienų diena nuo 10 iki 0. Ne- 
dAliomis 10 iki 1. PanedGUais, Seredomis 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

Dr. Ro«h
Pa“ specialistas

ČIA, VYRAI!

Nupiginti iki

$48
KA1NOS 

SUMAŽINTOS!

Išpardavimas

/

MALT TONIG'O
arba

Eilra Pale Alaus
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Patarimas
musų tautiečiams lietuviams, kad musų banką turi labai 
gerų ir saugių Pirmų Morgičių ant pardavimo, taipgi pir
mos rųšies Auksinių Bonų (G,old Bonds).
Ypatos arba Draugijos turėdamos sutaupyto turto prie 
pirmos progos galėtų pasinaudoti atnešdami bapkos kny
gutes dėl iškolektavimo, už kuriuos pinigus nusipirktų tin
kamus Pirmus Morgičius arba Auksinius Bonus, ant ku
rių gautų 6%.
Nepamirškite, draugai ir drauges, kad jeigu mes nedirb
sime iš vieno ir nerengsime savuosius, mes greitai išnyk
sime susimaišydami su svetimtaučiais. Jau šiandien neku
rtos korporacijos slegia darbininkus ir per savo dideles 
bankas bando susiaurinti augimą ir veikimą mažesniųjų.
UNIVERSAL STATE BANKA yra vadinama 100% Clear- 
ing House bank, kur jūsų sudėtas turtas yra garantuoja
mas su desėtkais milionų dolerių. Apie tą ne visos bankos 
Čikagoje gali pasigirti.
Dabar yra laikas atsilankyti pasitarti ir sudaryti ryšius su

Uni versal State Bank
3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko crba aptiekoriaus, jeigu jie negali

PEOPLCS DENrifr
135 S. State St.

Komp. ADAMS, 3 Ii., priefiąis Fair 
Per 35 m. Chicagos didžiausi dcutistai.

Be skausmo
Suteik-UmO Tvvilijrbt SJeep ar minu be 
skausmo smaginu užmariniai^ traukiant 
dantį ar j| taisant. Nėra SKA'.’SMO, NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEVVORK
Sanitary

Bridgrework be 
trinimos, patogus, 
Svarus ir jtvlrti- 
namas jūsų bur
noje. Valgykite^ 
ragaukite ir ako- 
ninkytčs maistu 
tą pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galime duoti jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNĘ KAINĄ. 10 

*metų garantija.
DYKAI X-HAY

Ateikite Mandie. Gaukite musų patari
mą it- kainas prieš taisant jūsų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORALIYK P&AYU
Importuoto natūralioj P5©
rausvumo, pripildo ju-’ ĄV 
sų cidų. jus ižrodyeite 
daug jaunesnis.

Kreditas—6 niėn. išsimokėjimni 
"Nėra palūkanų—nėra carrying cna^Įj:e».,,

ATDARA: kasdle iki O vai.' 
Nedaliomis D iki 1S d.

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Prašykite savo t, 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th S c., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

•r;

M

Reguliari

Didžiausias Pinigų Sutaupimo 
■vykis Šiuose Mtfuosfl

TURNER BROS
Didžiausias Kainų 

Numažinimo

Kiekvienas vyras ras retą pirkimo progą musų DI
DŽIAUSIAME KAINŲ NUMAŽINIMO IŠPARDAVI
ME! Jūsų pasirinkimas bile kurio drabužio sankrovo
je. Visiškai naujos, puikios, švarios prekės—pui
kiausi produktai Amerikos geriausių drabužių i.šdir- 
bėjų. <

Ateikite ir pamatykite patys. Pastebėkite puikiau
sias rųšis, pastebėkite gražiausius stylius, palyginki
te šias kainas! Jus niekad neturėjote didesnės progos 
sutaupinti. Kiekvienas siutas ar overkautas savo pir
mesnėj kainoj buvo tikra vertenybė... dabar jie yra 
stačiai negirdėti bargenai.

Pasirinkite iš šių visame pasaulyje pagarsėjusių 

išdirby sčių.- 

KUPPENHEIMER, FASHION PARK, 
GOODMAN & SUSS, G G G, 
SIMON ACKERMAN ir kitų.

SIUTAI ir 
OVERKAUTAI

Nupiginti iki

pačius puikiausius

$70.00 iki $85.00

SIUTUS IR 
OVERKAUTUS

Dabar

Reguliari 
$48.50 iki $55.00 

SIUTAI ir 
©VERKAUTAI

Nupiginti iki

Kiekvienas

Reguliari 
$57.50 iki $61.50 

SIUTAI ir 
OVERKAUTAI

Virš 2,200 Overkautų ir 2,600 Siutų pasirinkimui, 
pageidaujamas stylius ir patternas — kiekviena pageidaujama 
spalva ir raštas. Mėlyni, rudi, pilki, ir kitokie—viena pusė, ar 
dviem pusėm užsegami Oxfordai ir Montagnacs, taipgi, trumpai 
sakant, visokių kokių tik galite panorėti drabužių už žemiausias 
kainas kokias jus esate girdėję už tokią didelę kokybę. Kiekvie
nam pritaikinto didumo.

PATENKINIMAS GARANTUOTAS

TURNER
Side’s Greatesi Clothiei

ANT MARŠKINIŲ, 
SKRYBĖLIŲ, 

KAKLARAIŠČIŲ 
visų vyrų reikmenų

COR. HALSTED at ROOSEVELT
atdara Utarninkais ir Ketvertais iki 9 vai. vakaro. VISUOMET UŽTEKTINAI NEMOKAMOS

Nedėlioj iki 1 v. po pietų. VIETOS PARKINIMUI
Sankrova

Subatomis iki 10 vai. vakaro.
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Peoples National 
Bank Prisidėjo Prie 
Didelės Bankininkų

Korporacijos

“Peoples National Bank and Trust 
Company, 47th St. ir Ashland Avė., 
progresiviškumas dar kartą tapo įro
dytas, šj kartą savo prisidėjimu prie 
kokių dešimties ar dvylikos kitų žy
miausių bankų pirmoj Chicagos ban
kininkų organizacijos — “stock Hold
ing” korporacijoj.

Keletą dienų atgal tapo suorgani
zuota sulig Illinois įstatymais “stock 
Holding” kprporacija, kuri bus žino
ma kaipo National Republic Ban- 
corporation. .šios organizacijos vy
riausias tikslas yra tapti žymiais da
lininkais — dalyviais stiprių progre
syvių bankų Chicagos districto pa
kraščiuose. Kapitalas ir perviršis 
National * Republic Bancorporation 
siekia $30,000,000.00 ir visas turtas 
siekia $250,000,000.00. Prisidėję prie 
šios naujos organizacijos yra žymus 
finansiniai vadovai niekurių progre- 
syviškiausių ir stipriausių bankinių 
(staigų mieste, kaip valstijinių, taip 
ir nacionalių, tarp kurhj yra:

National Bank of the Republic,
Peoples National Bank and Trust 

Company,
Cosmopolitan State Bank,
Western State Bank,
Austin State Bank,
Adams State Bank,
First Englewood State Bank, 

taipjau ir sekamos korporacijos, ku
rios yra susėdėjusios su minėtais 
bankais:

National Republic Company,
Peoples National Bank Company, 

Cosmopolitan Band & Mortgage
Company,

Chicago Trust Company.

Peoples National Bank per daugiau 
kaip dvidešimt penkis metus teikė 
pilną, rūpestingą ir draugišką banki
ni patarnavimą savo apielinkės gy
ventojams, pirmiausia kaipo valstiji- 
nis bankas, o dabar kaipo nacionaiė 
bankininkavimo įstaiga. Jis įgijo 
pasitikėjimą 65,000 žmonių, kurie 
pasirinko jį kaipo savo banką, kadan
gi jie tiki i jo saugumą, patogumą 
ir i jo mandagų ir rūpestingą patar
navimą.

Kaipo nacionalis bankas, dabar jis 
yra narys Federal Reserve System, 
kuri yra vadinama “didžiausia pa
saulyje bankininkavimo sistema”. 
Per daugelį metų jis yra reguliaris 
narys Chicago Clearing House Asso- 
ciation.

Progresas yra svarbiausias šių 
laikų požymis, kaip bankininkavime, 
taip ir industrijoj, dailėj, literatūroj 
ir muzikoj. Išrodo, kad delei šių 
permainų, naujas persitvarkimas 
bankininkavime yra neišvengiamas. 
Peoples National Bank vėl yra prisi
rengęs eiti priekyn kartu su viso pa
saulio progresu ir jo šėrininkai, atsi
žvelgdami j moderninius krypsnius 
bankininkavime, prisidėjo prie kitų 
žymiausių įstaigų tikslu pasiūlyti sa
vo klientams pagerintą bankininkavi
mo patarnavimą.

Vedimas Peoples National Banko 
pasiliks žinioj dabartinių viršininkų, 
direktorių ir banko darbininkų; ir tų 
pačių stiprių bankininkavimo principų 
ir draugiškumo dvasios, kuriais pasi
žymėjo ši įstaiga ikišiol ir kurie pa
darė ją viena iš vadovaujamų banki
ninkystės biznių mieste, bus prisilai
koma ir toliau, ir tie jūsų, kurie tu
rėjote reikalus su “Peoples” per dau
gelį metų, rasite čia tuos pačius pa
žystamus veidus ir, delei naujo su
sijungimo, dar geresnį patarnavimą 
busiančiais metais.”

P-as Hartley C. I-aycock, kuris yra 
susirišęs su Peoples Banku nuo pat 
jo susiorganizavimo virš dvidešimt 
penki metai atgal, yra Vice-Prezi- 
dentas naujos korporacijos. Kiti 
viršininkai yra:

George Woodruf, pirmininkas di
rektorių tarybos National Bank of 
the Republic, yra pirmininkas direk
torių tarybos naujos korporacijos.

Gustave F. Fischer, Prezidentas 
Cosmopolitan State Bank, bus Prezi
dentas.

Ward C. Castle, Vice-Prezidentas 
National Bank of the Republic, -Se
kretorius, ir

Jdhn W. Jedlan, Prezidentas We*t-į 
orn Bank, bus Iždininkas. "d

DALYVAUS “NAUJIENŲ” KONCERTE SAUSIO 19 D.

Tai pagarsėjęs “Birutės” choras, kuris dalyvaus “Naujienų” koncerte Lietuvių Auditorijoj. P-as 
Steponavičius, choro* vedėjas, žada koncertui paruošti ką nors naują. Išviso jis visą koncerto 
programą stengiasi sutvarkyti taip, kad jis butų įvairus, linksmas ir geras.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

% *

Prašo atsiliepti
Antanas Lengvinas yra 75

nTilda
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Sausio 12 ir 13

Visas kalbantis paveikslas

“Dark Skies”
dalyvaujant

Shirley Mason, Wallace 
McDonald

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios finios.

šiandie “Untamed” 

Balius
Rengia

Dr-stė Šv. Panos Marijos Ražancavos 
Panų ir Moterų

Nedėlios vakare, Sausio 12 d., 1930
Dievo Apveizdos Parapijos Svet., 

Union Avė. ir 18th St.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 3t>c. ypatai.
Visus maloniai prašom atsilankyti ir išgirsti puikiausią muziką 

kokios dar nesate girdėję, nes muzikantai bus iš Paryžiaus atvažiavę, 
gros puikiausius šokius.

Visus kviečiame širdingai atsilankyti. Komitetas.

tlPSKY’S MUSIC & RADIO STORE

Iškilmingas Balius
Simano Daukanto Draugijos

Nedėlioj, Sausio-Jan. 12 d., 1930
Pradžia 7 vai. vakare

Chicagos Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Halsted St. Įžanga 50c ypatai

Kviečia visus Cnicagos lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti ant minėto baliaus

KOMITETAS.

4916 W. 14th St
Tel. Cicero 1329 Cicero, III.

metų amžiaus lietuvis. Gyvena 
jis adresu 553 Bunker street, 
Chicago, III. Žmogus senas ir 
vargsta.

Jis turi sūnų Juozą • Leng
viną Chicagoje.- Turi dukterį 
Marijoną, pštėkčjusią už vy
ro, bet vyro pavardės nežino. 
Duktė gyvena Pittsburghe, 
Pennsylvania/ Kita duktė, Iza- 
bėla Keblis, gyvena Thomas, 
West Virginia.

Bet Antanas Lengvinas ne
žino u nė sunaus, nei dukterų 
adreso. Taigi jis prašo juos 
pačius duoti jam žinią apie sa
ve arba geros valios lietuvius 
pranešti apie juos.

Antanas Lengvinas seniau 
slinkiai sirgo. Buvo ligoninė
je. Po to, gavo prieglaudos Oak 
Forest Įstaigoje. Dabar tečiau

Tautiška Draugystė
Lietuvos Dukterų

rengia

Didelį Maskaradų 
BALUI, 

kuris įvyks

Sausio-Jan. 11, 1930,
Pradžia 7:30 vai. vakare,

Vilnies Svet.,
3116 So. Halsted St.

Del grupių yra paskirta dide
lė suma pinigų, o pavienės ypa- 
tos kiekvienas gaus brangią do
vaną. Busite užganėdinti prie 
geros’ muzikos. Kviečia

Draugija.

ir iš prieglaudos paleistas. 
Sunku yra tokio amžiaus žmo
gui duona uždirbti. X.

Iš 18-tos Apielinkės
Čia yra sena lietuvių buveine. 

Nors dauguma persikėlė į nau
jas kolionijas, bet dar daug 
yra užsilikusių lietuvių, taipgi 
gražiai gyvenančių. Ypač man 
noriisi priminti publikai apie 

MES MOKAME CASH

SG5.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., * Chicago, III.

' k

Pre-In ventery Išpardavimas 
RADIO

Lipsky Muzikos ir Radio Sankrovoj
Ateikite j musų sankrovą dėl tikrų Radio bargenų ant grynai elektri

nių, Screen-Grid tubus vartojančių radio su Dynamic kalbėtuvais.

$70.50
■ ir augš.

pilnai su tūbais
Mes turime pilną pasirinkimą sekamų 

Standard Radio:
PHILCO, ZENITH, VICTOR, LYRIC, 

KENEDY, CROSLEY, AMRAD, 
KOLSTER

Radio ir Kombinacijos.
Dykai demonstravimas bile kur Chica

goje ir priemiesčiuose
Mes priimsime jūsų seną muzikali 

instrumentą mainui.

Nedarykit nemaloniu dalyku užsisakymą 
sau Anglių ar Koksų. Musų telefonų patar
navimas padaro užsisakymą tiek pat leng- 
viu ir patogiu dalyku, kaip užsisakymą 
groserių.
Jeigu juus esate reguliaris kostumieris, 
musų rekordai parodys kokio didumo ir 
kokios rūšies kurą jus vartojate. Jeigu ne, 
mes mielai pasiųsime musų patarnautoją 
apžiūrėti jūsų furnasą ir rekomendoti tin
kamiausią jums anglių rusi.
Leiskite mums pašalinti visus nesmagu
mus ir bėdas, kai užsisakote sau anglis.

PIRKIT SAU ANGLIS ĮSITIKINIMUI

(Snsmąers (gmpany
COKE - ICĘ

I \WM7 BUILDINC MAT E Rl A L
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P. Mauku, kuris turi kriau- 
čiaiis biznį antrašu 729 \V. IŠ 
si. Labai prieinamas ir visų 
gerbiamas žmogus. Patarnavi
mus atlieka sąžiniškiausiai, už 
ką aš esu dėkingas ir kitiems 
patariu, reikalui esant, krcip- ( 
tis prie P. Mackaus, ir busite 
užganėdinti.

Peter Lapenis. Į

Al. Grušaitė Chica- 
goj nebus

“Naujienose” buvo žinia, kad 
nuo 11 iki 17 sausio, p-lė A. 
Grušaitė grojis State-Lake tea
tre. Dabar gauta žinia, kad jų 
“Palm Beach Girls” orchestro 
(kuriame Grušaitė groja) ke
lionė liko pakeista. C.hicagojc 
mano būti kiek vėliaus, gal apie 
pavasarį. Xx.

Mirė chiroprakto 
ofise

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį Dr. M. T. JStrikolis, 
kuris turi ofisą 4601 So. Ash
land Avė., gavo telefonu pa
šaukimą pribūti i chiroprakto 
Finslow ofisą adresu 4915 So. 
Ashland Avė.

Nuvykęs tenai Dr. Strikolis 
rado negyvą moterį. Kas ta mo
teris ir kokia liga jinai mirė, 
man neteko patirti. Spėjama, 
kad šioji moteris, sunkiai aĮ> 
sirgusi, ieškojo pagalbos pas 
chiropraktą Finslow. P-nas 
Finslow, tur būt, neįstengė ar 
negalėjo jai urnai pagalbą su
teikti ir moteris pasimirė.

Duota žinia policijai. Vakar 
dar tebėjo koronerio tyrinėji
mas. — J. L.

Marųuette Park
Stefanija Kazanauskaitė-Len- 

kauskienė randasi šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Sausio 8 d. turėjo la
bai pavojingą operaciją. Nors 
ligonė yra silpna, bet linksma 
ir turi viltį greitu laiku pasveik
ti. Operaciją padarė sėkmingai 
Dr. A. J. Javoiš.—B.

Kalėjimas penkiems 
jaunuoliams

Edward Murphy, Čiaudo 
Montgomery, John Dempsey, 
Shubert Stevens ir Kyan nu
teisti įvairiems terminams ka
lėti. Jie buvo kaltinami tuo, 
kad keletas mėnesių atgal at
vežė į daržinę ir laike porwą 
jaunų mergaičių prieš jų norą.

Jūsų Anglys-
Taip patogus, kaip jūsų Telefonas 

«

Geriausia vieta vakacijonis
Kas važiuoja ant 
žiemos į Floridą, 
tai prašom apsi
stoti Gadeikio na
me Tampa, Flori
da. 511 S. Albany 
Avė., 4 kambarių 
flatas tik $30.00 į 
mėnesį. Naujai pa- 
budavotas namas 
ir visi flatai i.š- 
fornišiuoti geriau
sioj daly i miesto.

Del informacijų per laišką arba 
ypatiškai.

P. Gadeiko
1606 So. Halsted St., Chicago, III.

z—...... 11 1 '
DRESIŲ DEZAININIMAS 

IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didele algą. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti 
gražius drabužius i r 
skrybėles dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musų as
meniškas lavinimas grei

tai priruošia jus tai vie
tai i trumpą laiką. Ra
šykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St., 

Randolph 2718
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rado kaltininką daugiau kaip 
50 vagysčių. Taigi ir mėgi
ntas žiūrėti vaidinimo drama
tinių veikalų esti kai kada pra
gaištingas.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj įdėtoj
6109 South Albany Avenue

Chicago Civic Opera

Chicago Civic Opera vaidi
nimai ateinančia savaitę bus: 
Sekmadieni, sausio 12 d. — 
La Traviata; pradžia 3 va1, po 
pietų. Pirmadienio vakarą, sau
sio 13 — La Tosca; pradžia 
8 vai. Antradienio vakarą, sau
sio 11 — L’Amore Dei Tre 
Be; pradžia 8 vai. Trečiadienio 
vakarą, sausio 15 — Otelio; 
pradžia 8 vai. Penktadienio va
karą, sausio 17 — Fidelio, pra
džia 8 vai. šeštadienio popietį
— Le Jongleur De Notre Dame; 
pradžia 2 vai. šeštadienio va
karą — The Jewess; pradžia 
8 vai. Sekmadienį, sausio 19
— Lohengrin; pradžia 3 vai. 
po pietų (vokiečių kalba).

8pM>taliAtM irydyme chroniškų Ir nauju Il
sų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atslian- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iėerzamlnavl- 
maa atidengs jūsų tikrą |i<a ir jei a6 apst
irusiu jus irydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iietfzamlnavlmo—kas jums yra.

Dr. J, E. Zarembų
20 W. Jackson Blvd., netoli State S’t.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 rytd iki 1 tk> 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvM H .1 no nietų.

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

Graboriai_______
BUTKUS
Undertaking C o.

P. B. Hadley Lic. . 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvcirųs gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

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

Ir teatras esti pragaiš
tingas kai kada

Maurice Le Fever, 27 me
tų, mėgdavo įsipiršti į sveti
mus namus — per Įaugą ar 
kuriuo kitu būdu. Iš to jis gy
veno. Bet jis mėgo ir gerą tea
trą atlankyti.

Taigi kuomet Fever atlankė 
namus Harry Sebel, jis išsi
nešė iš jų ne lik putos tūk
stančių dolerių vertės brang- 
menų, bet ir du tikietus dra
mai “Strange Interhide”, Black- 
stone teatre.

Harry Sebel buvo užsirašęs 
likietu numerius. Jis davė ži
noti policijai. Ši pasiuntė du 
detektyvu į teatrą. Ir, s u re 
tbing, detektyvai rado Feverį 
teatre. Pasėkoje — policija su-

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis; nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki ^.8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Virglnia 0030 
Res. Tol. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedŠUom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Sido 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Egzaminacija $5
Kam rūpintis delei savo 

ligos?
Jus galite pasitarti su vienu tų, 

kurių speciališkumas ir pasiseki 
mas visose kraujo ligose yra ne
ginčijamas. Šios ligos, yra tie
sioginiai ar *netiesioginai atsako- 
mingos už daugumą žmonijos sir
gimų. Per daugelį metų aš se
kiau šią profesionalio darbo eigą 
ir apsiginklavęs patyrimu įgytu 
daugelio ligoninių klinikų, turiu 
galimybės greitai ir pilnai išgydyt. 
Kodėl neleisti specialistui išklau
syti jūsų nesmagumus, surasti 
priežastį ir juos pašalinti ?

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 W. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

Valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų ir nuo 3 iki 4:30 po piet.

Nedėlioj nuo 10 v. ryto iki , 
1 vai. po piet. .

V—...   ... . ... z

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Dlvd. 3201

ONA PUNDINIENE
l Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lietuvoj sausio 12, 1929 m., 
sulaukusi gilios senatvės. Paėjo 
iš Girdiškes parapijos, Padvar- 
ninkų kaimo, Kaltinėnų vals.

Gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą atsibus sausio 15 d., 
Girdiškės parąpijoj. G:minės’ 
ir pažystami prašomi tą dieną 
ištarti Amžiną Atilsį.

Liekame nubudę,
Simus Juozapas ir Marti 

Liudvike Pundinai.

J. Lulęvičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui. 
3103 S. Halsted St.

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS
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
sę kainos, arba pędleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Bėlzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST k

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

Phone Kemvood 1752

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

GYDO . i

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1H

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 1464

4442 South Western Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 diena

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_______

' X G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn StM Room 1111 

Telefonas Central 4411

ANTANAS WAIČILIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

sausio 9 dieną, 12:45 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs RaiŠtų kaime, 
Žvingių pa ra p., Tauragės ap. 
Paliko dideliame nuliudime se
serį Barborą Sudeikienę, švo- 
gerį Sudeikį, 2 pusbroliu — 
Pranciškų ir Joną Venskus, pu- 
seserę Barborą Leknerienę, o 
Lietuvoj tėvelį, 3 brolius —■ 
Pranciškų, Juozapą ir Vincentą, 
3 seseris — Petronėlę, Oną ir 
Stanislavą. Kūnas pašarvotas, 
randasi I. J. Zolp koplyčioj, 
1646 W. 46 St.

Laidotuvės Įvyks panedėly, 
sausio 13 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano NVaičilius 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

NulĮudę liekame,
Sesuo, Švogeris, Pusbroliai, 

Puseserė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

IGN. J. ZOLP
Pigiausihs Lietuvis 
Graborįys Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
3X47 S. Halsted Street

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

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.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1318

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

&
1646 W. 46th Si •V v

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

A, MONTVID, M. D.
1579 MU;wiukee Avenue, Room 209

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365,

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

_________CHICAGO. ILL._________

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Tel. Kenvvood 5107
VALĄNDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

ŠEŠI V MĖNESIŲ 
PAMINĖJIMAS

PETRONĖLĖS 
DVARIONIENĖS

kuri persiskyrė su mumis lie
pos 15 d., 1929 metais ir pali
ko dideliame nuliudime vyrą 
Kazimierų, du sūnūs ir vieną 
dukterį ir gimines. Jau šeši 
mėnesiai praslinko nuo dienos 
musų mylimos moteries ir mo
tinėlės mirties, bet musų at
mintyje fvvensi amžinai, tavo 
kūnas ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse, o mes palikom nubudę 
ir tavo kapą nuolatai lankom, 
Miela moteris ir motinėle, tu 
pas mus nebesugrįši, o mes pas 
tuve anksčiau ar vėliau ateisim. 
Tave visuomet širdyje laikome 
ir graudžioms ašaroms atmintį 
aplaistom. Pamaldos už velio
nės siela bus laikomos sausio 
15 d., 1930 m., 6:30 vai. ryte 
St. Gali bažnyčioj, ant 55 ir 
Kedzie Avė. Prašom gimines 
ir draugus atsilankyti.

Liekame nuliude.
Vyras ir Vaikai.
5530 »S. Albany Avė.

Onos Garijonienės
Jau sukako lygiai dveji metai kaip persiskyrė su 

' šiuo pasauliu mano mylima žmona Ona Garijonie- 
ne. Ji mirė sausio 14 d., 1928, o sausio 17 d., 1928 
liko palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Mylimoji mano, tu ilsiesi Šv. Kazimiero kapi
nėse, tau daugiau nieks neberupi, bet aš kas valan
dą apie tave svajoju ir visi tavo žodeliai yra mano 
širdyje, — neužmiršiu niekados, kol gyvas busiu.

Atminimui, dviejų metų mirties sukaktuvių die
noje bus iškilmingos mišios Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčioje, sausio 14 d., 1930, 7:30* vai. ryte. 
Kviečiu visus savo gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose, o po pamaldų kviečiu visus 
atsilankyti pas mane į “Naujienas”.

Nubudęs Kazimieras Garijonis.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7311

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos
Telefonas

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA •

CICERO. ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wal!ace Street
A. PRABISH

Lietuvis Graborius
Sąžiningai i r 
pigiai ' patar
nauju dieną ir 

♦ nakti vispse 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lakė St.

Tel, Melrose
Park 797

_____ Akių Gydytojai______

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytoj’as 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 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
i Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nekėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Plivne Canal 0523

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: j 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tol. Boulevard 78201 
Rez. 6641 S. Albany Avc. Tel. Pros-I 
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su-| 
tarti.

Tol. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

DOĖRZMAN
— 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. Canal 3110 
Rezidenfciios telefonai

South ShoCe 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12,
Rez. Telephonc Plaza 3202

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telepho’he Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phono Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 Nori h LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lotai Office: 1900 Su. Union Ava

Tol. Itoiynvi lt ! . 10
Vai. nuu 6 iki 9 vai. vak.
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PADĖKAVONJ
Aš, J. Mačiulis, 132<

Ct., (’icero, tariu širdingą ab\u 
savo draugams už su renginį;, 
mums surpraiz paiūs, kuri įvy
ko sausio 4 d., 1930, Lukšto sve
tainėj: 1500 S. 49 Avė., Cicero, 
Ilk

I (

nioms Javarauskienei, Haumo-
nienei, šukolienci, Rimšienei.

Taipgi širdingas ačiū auko
tojams, iš kurių aš gavau do 
vanų: Mineika, A. Billy, C. Mit 
cht'll, Joe PrasČeviče, Balčai
tis, Saulis, Draugas, Zeneviče, 
F. Mitchell, Meilė. Biliauskienč 
Pučinskas, Stanley, Kolis', žič 
kus, J. Kakanauskis, Pečiulis, 
Kasparas, 
sius, 
Lady, 
Nelly 
Tailor

Balčaitis, Barta- 
Liutkus, J. Grigas, Bosi 

Kakanauskas, Artimas. 
Rimšas, Tamašauskas, 

, šerpetis, A'tkcčiunienė,
Remdžius.

PRANEŠIMAI

—...... . ■ .......... .—- ------ s-------

Dr-ste Atgimties Lietuvių Tautos 
Vyrų Moterų rengia
>unu suimto), sausio I 
A-etair.ėj, .‘ii4*2 S. Ilab 
antru lubų, 
iiėms, taip ir 
daiktais 
LVt, nes

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, sausio 11, 1930

maskaradinį' Draugystės 
d., Mildos 

ed Si., unt 
Dovanos, kaip pavie- 

t'Timėms - pinigai^ ir 
Kviečiame visus atsilan- 

visi busite patenkinti.
— Komitetu.

Svarbi 
tadienio 
8 v, v., 
31. gt. Bus nurodoma skirtumas tar
pe Romos • katalikų, Tautiškos ir 
I roįestonų bažnyčių. Prclcgeiitai 
bus geri. Nuoširdžiai kviečiame at
silankyti visus be skirtumo, nes 
preliluija bus Įdomi. Įžangos nei 

nebus. —Komitetas,

projekcija bus laikoma še.š- 
vakaro, sausio JI <1., kaip 
Ba.vmond C.hapel, 816 W.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
; molinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, sausio 12 d., Mark 
vvmte St|. svet., priie 29-tos ir 
Halsted gt., apie 1 vai. dieną. Visi 
naiiai-ės atsilankykite, nes valdyba 
ištinąs raportą apie abelną draugi- | 
jos stovį. Taipgi atsiveskite naujų 
narių prisirašymui. Visi tie, kurie 
esate i.špildę aplikacijas įstojimui į 
draugystę ir tie, kurie esate pasi
žadėję įstoti, ateikite ir padarykite 
formali įstojimą. —S. Narkis, rast.

CLASSIFIED AUS
k II I.. ............ I ..............................

kolektos

Lietuvos Vėliava Ameriko- 
ląikys savo metini susirin- 
d. sausio, 1 vai. no piet

Draugai

Dr-stė 
įc No. 1 
kim« 1‘i 
Duvis Suunre parko svet, 
ir dra'.'Uės malonėkite atsilankyti, 
o bus daug svarbių dalykų aptarti.

^Sekretorius.

Garficid Park Lietuviu Vyrų iii’ 
Moterų Pašelpinio Kliubo metinis 
susirinkimas įvvks nedėlioj, sausio 
12 d. l.avvler Hali, 3929 \V. Madl- 
son St. Pradžia 1 vai. po piet. Ma
lonėkite visi nariai būtinai atsilan
kyti. —Raštininkas.

Cicero Lietuvių Kooperacijos val
gomų daiktų krautuvės metinis šė- 
rininku susirinkimas bus sausio 14 
d.. 7:30 vai. vakare, Lietuvių Liuo- 
sybCs svet., 1401 S. 49 Ct., Cicero, 
III. Visi šėrininkai malonėkite Im
tinai atsilankyti į susirinkimą, nes 
bus labai daug svarbiu dalykų, ku
riuos turėsite apsvarstyti.

J. Tarvidas, nut. rašt.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 
KAPINĖS

Lotų savininkų ir draugijų atsto
vų visuotinas metinis susirinkimas 
įvyks septintadieny 12 d. Sausio (Ja- 
nuary) 1930 m., Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 S. Halsted St., 1 va
landą dieną, ant pirmų lubų. Bū
tinai atsilankykite i šį susirinkimą, 
nes turėsit progą išgirsti raportą iš 
pereitu metų biznio apyvartos. Taip
gi ateidami i susirinkimą atsiveskite rinkimas įvyks šeštadieny, 
atvirutę kaipo ženklą, kad esate loto H d., M. Meldažio svet., 
savininkas-kė, nes be atvirutės ne- 23rd Place, 7:30 v. v. Visi nariai 

ir narės kviečiami būtinai dalyvau
ti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.

Kudirkos Draugijos metinis susi
šausiu 

2242 W.

busit įleidžiami i ši susirinkimų.
J. Zalattris, rašt.

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.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks panedėly, snusio 13 d., 7:30 
v. v., M. Meldažio svet. Visi Dra
matiško Rat. nariai prašomi daly
vauti, yra svarbus reikalas.

Valdyba.

PREZIDENTAS HOOVERIS
UŽTIKRINO DARBININKAMS IR BIZNIE

RIAMS PASEKMINGUS IR TURTINGUS 
ŠIUOS METUS 1930

Tokiu budu jau nėra abejonės pelninguose 
investpientuose ant Chicagos nuosavybių

1. AUKSO MAINOS GERAM BIZNIERIUI
Gas Station, užkandžių, minkštų gėrimų ir Chicken Din- 
ner Road House. 9 kambarių nauja stuba, kieto medžio 
trimingai, cementinis beisementas, furnace apšildoma, bė
gantis vanduo, maudynės, elektra ir visi kiti parankumai, 
kaip mieste, 2 karų garadžius, ant 3% akrų žemės, 600 
pėdų fronto, ant gero cementinio bulevardo ir streetkarių 
linijos, tik 5 mylios nuo Chicagos miesto rubežiaus, j piet
vakarius. Vertės yra $35,000, bet priežastis ligos priver
čia savininką greitu laiku parduoti, tik už $16,000; pusę 
reikia įmokėt, likusius’ ant morgičių. Klauskit Joe Zacker, 
c/o S. P. Kazwell & Co.

3
2

2. NEAPSAKYTA PROGA PROFESIONALUI 
AR BIZNIERIUI

Parsiduoda ar išsimaino pusininko dalis, aukštos klesos 
flatų muro namas, po 6 labai didelius kambarius ir po
shower maudynes, 4 garadžiai, namas užbududavotas ant 
50x125 pėdų loto, tik vienas blokas nuo Jackson Parko ir 
leikos, South Shore kolionijoj. Rendos moka po $200 
kožnas flatas į mėnesį.

Priims į mainą biznio lotus, mažą namą, farmų arba 
ką turi? Už $15,000 equity. Labai patogi vieta profesio
nalui ar biznieriui gyvent.

3. VELTUI BIZNIS; MURO NAMAS DYKAI • *
2 aukštų muro, 2 storai, 6xkambarių flatas ant antrų lu
bų, beizmentas, štymu apšildomas, 2 karų muro garadžius, 
lotas 25x125 pėdų. Rendos neša $264 į mėnesį,- 6551 
Cottage Grove Avė. Tą namą visiškai atiduodu už dy
ką, tiktai už lotą užsimokėk, kiek Blue Book parodo, po 
$1000 už pėdą. Už viską kaina tik $24,500, įmokėt reikia 
$7,500, likusius bankos pirmas morgičius per tris metus, 
(neimsiu nieko į mainus).

< 4. PROGA SPEKULIANTAMS IR 
BUDAVOTOJAMS

3 storai ir 3 flatai ir dar 50 pėdų tuščios žemės, vieta dėl 
3 šitorų ir flatams viršuj, prie pat transfer kampo, 3121, 
3123, 3125 N. California Avė. ir kitas galas išeina j Elston 
Avė., karų linija, priešais didelį Elston teatru, viskas išren- 
duota, priimsiu į mainą biznio lotus, be morgičių, mažesnį 
namą, arba ką turi už $27,000 equity.

5. PIKNIKAMS DARŽAS
Didelė šokiam salė, restorantas, gas ir užkandžių stotis, 
22 akrų žemės, su dideliu mišku, vertės $34,000, nauji, 
puikus budinkai, vertės $60,000. Biznio raktas, vertės 
$10,000, viso labo vertės $104,000. Greitu laiku parsiduo
da mažiau kaip pusę kainos, tik $50,000. Reikia įmokėt 
tik $10,000, likusius 5 metams morgičiais. 10 mylių į 
pietvakarius nuo Chicagos rubežiaus.

S. P. KAZWELL & CO.
(S. P. Kazwell — S. P. Kazlauskas, ta pati ypata)

2839 W. 63rd Street
Republic 8899

Educational 
../Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitčs ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEĘRING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikoj sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILK

Business Service
Biznio Patarnavimas

ir

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
.HARDWARE, PA1NTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel, Victory 7261
J.

PATENTAI, copyrlghta — išradimai 
sekios rųSica.

B. PELECHOWICZ
2.300 W. Chicago Avė.

Brunawick 7187

vi-

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kuę. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

už
PLUMBINGAS. Geriausia darbas 

; žemiausią kainą.
JOHN P. DEGNAN

6807 So. Ashland Avė.
Tel. Republic 0061

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

trumpos apysakos, lekcijos, straips
niai ir pašnekesiai konstruktyviai kri
tikuojami, parašomi ant užsakymo, 
ar sutvarkymo spausdinimui; daromi 
tyrimai; apgarsinimų literatūra per
tvarkoma, rankraščiai perrašomi ir 
suredaguo iami.

THE LITERATY WORKSHOP, 
Suite 608, 

Chicago — Clark Bldg., 
Tėl. Whitehall 7976

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, 

prie rendavimo sezono 
rykit savo apartmentą 
pigiai; apskaitliavimas 
alybč — apartmentiniai

F. M. BRAID, 
2943 Major Avė. Tel. Berkshire 6941

prisirengkite 
dabar; pada- 
patraukiantį; 
dykai; 'Speci- 
namai.

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
i vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

- « - ■ — , »- -Ti-M     1  — -Į ITT      ~it * i. j~r— -t*   r — ——w -f-- - - .-m> i

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
***“ 1**^ r > liT~.'.'_Tr nMaMHKXM&KaM2X^^^K^ntanaHHmUaKE3UMMMMMaHM

Financial
Finansai-pAskoloA

Partnery Wanted
Pusininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

1-mu, 2-ru ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2118 W. Marquette Hd.

arti Western Avė. 
'tel. Grovehill lO’-v

unt

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2'J-> nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOI) f 
West Division St.
“U patai rs”

Telephone Arniitage 1199

2231

Miscellaneous
įvairus

pusininko, moters arbaIEŠKAU
vyro j lunch ruimj ir čili padori su 
mažu kapitalu. Vienai per sunku, 
9333 Cottage Grove Avė. *

R!-'IKALINGAS pusininkas su go
rų rekomendacija į pelningų ir pa
stovų biznį. Reikės įnešti apie 
$3000.00. Kreipkitės laišku 1739 S. 
Halsted St., Rox 1164.

BARGENAS BRIGHTON 
PARKE

Parsiduoda kendžių ’ir mokyklos 
reikmenų krautuvė, su 
ar be kambario, apšildoma, 
pigi; priešais mokyklas. 
Greitam pardavimui tik už $250. 

2555 W. 43rd St.

m bario
Renda

Verta $400

i 21 Situatįon VVanted
Darbo Ieško

PA1EŠKAU darbų už barbęri, tu
riu 15 metų patyrimo. Atsišaukite 
laišku, 4739 S. Halsted St. Bos 1163.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA Restaurantas ir 
Roomiiig House biznis seniai išdirb
ta, arba mainysiu ant automobilišus. 
1715 S. Canal St.

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 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė*

Tel. Lafayette 0455

TURIU bučernę ir grosernę, ku
ria turiu perkelti. Kas turite to
kiam bizniui vielą atsišaukite Tel. 
Lafayette 0649.

PARDAVIMUI čili parlor su na
mu, ar vien biznis. Pigiai, renda 

3655 So.
V1K.1I Minui.!. * ■-

Susilauk pasisekimo su■ S.BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — 
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan Energiški 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms, rasti progą 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- paženjųmui 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dei nėrinių ir vilnonės materi- 
įos dėl kelnių vyrams ir vaikams, uu irooesy, pne vvacKer unye ir 
kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6

. Chevrolet
sto

labir sumaną* vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliųnepaprastus 

Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie’ Wacker Drive ir

PARDAVIMUI Lunch Room. Kam
barį iri pagyvenimui užpakaly. 1349 
W. 79th St.

Farms For Sale
• Ūkiai Pardavimui

GRAŽI (f kambarių cottage 
ma. 
ton; 
ėitj: 
kAti

_ ____ furn. Sihio-
2 karų garažaH. xatv<"< ir elė iAtainy- 
Fortnge Park, arti mokyklų ir bažny- 
V2 bloko iki gatvekarių, $7,500. fnio- 

$1.000.
šuukit

JNDEPENDENCE 1542
------- O t

Bargenas — Mūrinė 
Bungalow

musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 8486
----------------- ....... "USJJdJ!

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietį].

ii

UŽSISAKYKIT DABAR
Garnųs riulium mine run anglyH;

akmeni): kaina $6.5(1 nu pristatymu.
G OVALI S,

Boulcvard 10.35

PARDAVIMUI farma, 40 ake
lių. labai gera žemė, nauji tro
besiai, vieta graži, 2 mailčs iki 
Pocohantas, III. Parduosime su 
gyvuliais ir visais Įrankiais. 
Priežastis: nelaimė, sužeidė sa
vininką kasyklose.

John Adomaitis, 
Box 86, Pocohantas, 111.

Arti 52 ir Sawyer, 5 kambarių, 
tile maudynė, su įbudavotu lietum; 
gražiai iŠdekoruota, geležies konst
rukcija; viškos su grindimis, užda
ryti užpakaliniai porčiai; karštu van
deniu apšildoma; visi pagerinimai su
dėti ir apmokėti. Tik $9,100 
pačių išmokėjimo sąlygomis, 
reikia taksų mokėti iki 1931. 
kitės tiesiai su savininku.

nėra

Automobiles

jūsų
Ne-

Tar-

R. H. Bradley,
Tel. Central 6702, 

ar rezidencijos 
Beverly 7980Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

i Room 301
Rush and Ohio Sts.'

Exchange—Mainai MODERNIŠKA 5 kambarių mūri
nė bungalovv; paaukojimo kaina 
$6,800. Savininkas Albany 6832.IŠSIMAINO BEKARNfi, 

Daromas geras biznis, mainysiu į 
lotą, cottage, gerą automobilių.

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgičiaus $35,000. 
Namas geroj vietoj. 100% išrenduo
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

$800 
$275 
$500 
$250 
$400 
$475 
$095

Buick 5 pas. Sodan .........   —
1‘aiire Sodan 0 ratai .......... .................
Essek Sodan ..........................................
Nash Coach spccial ............................
Ford Coupe .......... ................................
Chrysler Sedan ......................................
— "400” Nash Sedan ___________
McPERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.. . Trlanglo 9330 
k

'28 
’20 
'29 
’27 
’29 
'28 
’29

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

DODGE SEDANAS
Našlė turi paaukoti vėliausio mo

delio 4 durų sedaną. Karas išbuvo 
sandely kelis pastaruosius mėne
sius. Balionu tairai, užbaigimas, mo
toras yra kaip nauji. Karas išva
žiuotas tik 8000 mylių. Negaliu pa
ti karo draivinti ir esu priversta jį 
parduoti. Pirmas $200 paims jį. At
sišaukite visą dieną nedėlioj ir va
karais. 2538 North California Avė., 
Linas augštas.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo ir pridaboti pusantrų metų 
vaiką. Kreipkitės nedėlioj. 3328 
Auburn Avė. Tel. Boulevard 8599.

For Rent
BRIGHTON PARK

ant rendos flatas t kur per 5 metus 
gyveno ir turėjo ofisą dentistas, 
priešais lietuvių bažnyčią, karštu 
vandeniu apšildomas,

4358 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0331

arba

TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 
Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

— n—-----

MAINYSIU savo namelį ant biz
nio namo; 2 mažiausias, 6 didžiau
sias. Atsišaukite nuo 8 iš ryto iki 
9 vai. vak. Domi niek Bamblauskes, 
2957 W. 38th PI. Tel. Lafayette 3364

PASTEBiTTtNA PROGA
Turiu paaukoti ąavo vėliausio mo

delio Buick 4 durij Master 6 seda
ną, kurį vartojau visai mažai- ir 
yra kaip naujas. Kainavo man 
$1800.00 tik trumpą laiką atgal. Tu
ri 4 ratų brėkius. Balloon tairai 
yra kaip nauji. Maleva ir motoras 
geriausiame stovyje. Maiu reikia pi
nigų ir aš priimsiu $325. Namie vi
są dieną nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Avė., 1-mas apt.

Musical Instruments
Mazikos Instrumentai

$1,200 GROJIKLIS pianas ir suo
lelis už priklausanti $115 balansą, 
cash ar išmokėjimais. 6136 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI, $95 nupirks mano 
£700 grojikų pianą. Geras kaip 
naujas. Atsišaukite nedėlioj visą 
dieną iki 5 vai. Victor Storage House 
4809 W. Lake St.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 šmotų Kandžių neliečiamas sek
lyčios sętas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

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

Kaurai 9X12 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

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

įkalins
Atsišaukit 'kasdien iki 10 vai. 

vak.
Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 

VICTOR STORAGE WAREHOUSE

riešuto valgomojo kamb.
ąžuolinis Dinette setas

kamb. aut- 
, skrynia,

VICTOR STORA 
4809 W. Lake St 

Tel. Columbus 0467

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI rakandai 6 kam
barių sykiu arba šmotais, 2-ros lu
bos. 3113 S. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU draugų — Petro ir 
Viktoro Mažiolų, kaimo Ažušilių; 
Povylo Grybo, kaimo Švobiškio; Po- 
vinlo Kutros, kaimo Mikelkeskių. 
Visi paeina iš Panevėžio apskr., Bir
žų valsčiaus. Meldžiu 
kiškų, turiu svarbų rekalą.

J. P. SHEPETIS 
1739 So. Halsted St.,

atsišaukti

Chicago, III.

Furnished Ęooms
KAMBARIS ant rendos, 2 lubos, 

dėl vaikino, nebrangiai kaštuoja 
pragyventi, su valgiu. Modernišaks 
kambaris, 4359 S. Maplewood Avė., 
Tel. Virginia 0817. 

o-------

REIKALINGA Jotų, namų arba 
farmų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis, 3352 
S. Halsted St. Tel. Yards 6751

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

euzų styliaus bungalovv; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 3 
extra rurtrns galima padaryti viršuj. 
Arti N. W. vieškelio ir geležinkelio 
stoties. Kaina sumažinta nuo $11,- 
500 iki $9,500 greitam pardavimui; 
išmokėjimais.

WITTL,
32 Kervvood St., 

Palatine, III.

3332 S. 59th Court
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

I
PIGIAUSIA vieta dėl pragyveni

mo: su valgiu $8.00 i savaitę, be val
gio nuo $2 iki $3 i savaitę. Elektra 
ir gasas. 1606 So. Halsted St., Chi
cago, III.

KAMBARYS rendai pigiai, prie 
Halsted karų linijos, transportacija 
patogi. 819 W. 34 Place, (2ros lubos 
užpakalis).

$600 ĮMOKĖTI
Nupirksi 2 flatu po 5 kamb. 

medinį namą, elektra, vanos, 
naujas stogas. Naujai maliavo- 
tas iš lauko ir vidaus; kaina 
<$2200.00. Randasi ant Emerald 
Avė., Bridgeporte.

S. L. FABIAN CO.
809 W. 35 St.

PASIRENDUOJA šviesus ir apšil
domas kambarys vaikinui. Su valgiu 
ar be valgio — pas lietuvius. 3213 
So. Parnell Avė.

IŠSIRENDUOJA šviesus kambarys 
be valgio, antros lubos. 1329 So. 49th 
Ct., Cicero, III.

RUIMAI, rendon dėl pavienių vy
rų. Visi patogumai. Nebrangiai, 
$2.00 savaiten, 1616 So. Halsted St.

ARTI 63 IR HALSTED
2 flatų mūras; turiu parduoti grei

tai; 6 ir 7 kambarių; ąžuolu tri- 
muotas ir grindys; atskira karšto 
vandens šiluma; garažas; elė ištai
syta. 6409 Peoria St. Kaina nupigin
ta $2,400, dabar $11,500.

CLARENCE O. ROSEN, 
5933 So. Halsted St.

Naujos murinės bungalovv. $8,300. 
Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi -orčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta, 
šie namai randasi prie 59th Court, į 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.

QUINN BROS.,
Tel. Mansfield 7317

l

PROGA. Pardavimui namas su 
lunch room ir minkštų gėrimų už
eiga. Gera, senai išdirbta vieta. 
Priešais Crane Co. dirbtuvę. Kaina 
žema. Kreipkitės 4209 S. Kedzie Avė.

ŽIŪRĖKITE

PAIEŠKAI! kambario, 1 ar 2, ga
ru apšildomo, turi būt didelis ir 
šviesus; turiu savo pianą. Turi būt 
gražioj apielinkėj. Praneškit per 
laišką. Box 116$, 1739 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restauranas dėl 
priežasties, nes turiu du biziiu. Par
duosiu’pigiai. 903 W. 35 St.

IŠVYKSTU j Lietuvą,—skubiai už 
pirmą teisingą pasiūlymą parduosiu 
bučerne ir grosernę; nupirkęs nesi
gailės, 4530 S. Wood St.

PARSIDUODA arba mainysiu, kad 
ir i farmą groserne ir bučernę su 
namu, tirštai apgyvento] apielinkėj. 
Savininkas 2547 W. 71st St. Phone 
Prospect 4586.

PARDAVIMUI garažas, sykiu re- 
pairing ir paint shop, 50 karų didu
mo, “leasas” dar 3 metams, renda 
nebrangi, priežastis partnerių nesu
tikimas, 
imsiu grosernę kaipo pirmą įmokėji- 
mą. Leo Garage, 2719-23 North 
California Avė.

Parduosiu už “cash”, pri-

PARSltlUODA smulkaus gro- 
serio, saldainių, minkštų gėri
mų graži kampinei vieta. Saules 
šviesos kambariai dėl gyvenimo, 
pigi renda. Gera proga bile 
kam. 3400 Emerald Avė. Phone 
Yards 6584.

1) 10 flatų naujas mūrinis namas, 
šteamu šildomas, parsiduoda arba iš
simaino ant seno namo, nežiūrint 
apielinkės.

2) Naujas bizniavas muro namas, 
šiltu vandeniu šildomas, parsiduoda 
arba išsimaino ant mažesnio namo.

3) 4 pagyvenimų naujas muro na
mas, šiltu vandeniu apšildomas, 3 
mašinų garažas, parsiduoda arba iš
simaino ant seno namo, nežiūrint 
apielinkės.

4) Dviejų pagyvenimų po 4 kam
barius, pečiais šildomas, parsiduoda 
j trumpą laiką už $5000.

šitie visi namai randasi Marųuette 
Park apielinkėj.

Norint pirkti arba mainyti šauki
te mumis.

Taipgi statome namus pigiausia 
kaina ir priimame jūsų senus namus 
mainais.

PARDUOSIU arba mainysiu 8ių 
pagyvenimų namų ant 2-ju fl. namo, 
arba ant biznio, 6803 So. Peoria St. 
Savininkas ant 1 flato.

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
po 4 kam. ir 9 karų garažas. Parduo
siu pigiai iš priežasties vyro mirties. 
Maži jmokėjimai, 4557 S. Hermitage 
Avė. .

BARGENAS. Du' bizniavi lotai, 
parduosiu arba mainysiu ant bunga- 
low, 2 flatų namo, arba priimsiu 2 
morgičių popierE.s. 
Place.

4001 Brighton

J. MEZLAIŠKIS 
2453 W. 71st St. 

Republic 4537

garu šildoma. Lotas

St. — 5 kamb. mu- 
,garu šildoma, Lotas
namai. Visi gatvių 

Buvo $8,50Q,

727 W. 50th Place — 5 kamb. mū
rinė bungalovv, 
29x125.

7551 Lincoln 
rinė bungalovv 
30x125.

Moderniški
assesmentai užmokėti, 
dabar $6,950 kiekvienas, jūsų pačių 
išmokėjimo sąlygos.

FRENCH, tel. Central 4804

TURIU parduoti tuojaus 30x125 
pėdų lotą prie 72 gt. ir Spaulding 
Avė., priešais Marųuette parką, arti 
lietuvių mokyklos ir bažnyčios. 
$1,200; privatinis savininkas. Tel. 
Hemlock 2265.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio, ne jaunesnio negu 32 
metų amžiaus. Gali būti ir augęs 
žmogus, bet protingas ir pasiturįs. 
Aš mylėčiau gyventi mažame mieste- 
yje arba šiltame krašte. Malonė- 
dte rašyti laiškus, o aš suteiksiu delikatessen su Lunch Ruimiu arba Naujas mūrinis namas, 2-6, hot vvater 
atsakymus visiems. Runynue šiuo mumysiu | lutų, uuvumuuiiĮ aruu uu- 
adresu: Knygynas “Lietuva”, Box 53 ' černę. Parduoda savininkas, 33 E.1 
8210 Si Halsted St., Chicago, III; 103 St., Roseland, III.

EXTRA BARGENAS. Pardavimui I $2,000 PIGIAU, negu kainavo.

PARDAVIMUI arba mainui mūri
nis 2-jų flatų namas ir 2-jų karų 
garažas — mainysiu į farmą. Per
kant už “cash” tik $1000 įmokėti, o 
kitus lengvoms sąlygoms, 3037 So. 
Thyoop St.

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

4 FLATŲ medinis pardavimui ar
ba išmainymui, mainysiu ant bun
galovv. Parduosiu pigiai. Priežastį 
patirsite ant vietos.

Regina Butkicvičienė 
4300 So. Wood St. 
Tel. Virginia 1564

“ŽYMIAUSIA VERTĖ” 
Augštos rųšies kampinis namas arti 
Washington parko, 18 apartmentų, 
4, 5, ir 6 kamb. Grynai mod/iniškas, 
A-l stovyje. Rendos neša virš $12,000. 
100% išrenduotas. Tiktai pirmas mor- 
gičius. $10,000 cash reikia. Nepriim
siu mainu. Bargenas, $52500.

M R. SCHERER, COLEMAN & CO. 
4705 S. State St., Drexel 1800

_ __ ________ _ „„ . ..............       ...___ BARGENAS. Mūrinis 2 po 4 
Rašykite šiuo1 mainysiu į lotą, automobili arba bu-Įhcat, Marąuette park, 70 ir So. Ar- kamb. namas, karštu vandeniu ŠiL 

, 33 E.'tęsiau, tikras bargenas. Atsišaukite: | domas. saulės seklyšios frontas, 
7008 S. Ročkwell St., pirmas augštas 2522 W. 45th Place,
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