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Komunistai kursto Senatorius sako, kad 
bedarbių neramu- ; Amerika sparčiai 
mus Vokietijoje rengiasi karui

Įvairiuose vokiečių miestuose 
Įvyko susikirtimų su polici-į 
ja

BERLYNAS, sausio 
Berlvnė ir įvairiuose •

ka

WASrilNGT()NAS, sausio 16.
Kalbėdamas k on f e re n e i j os 

yra užmuštu ir sužalotų karo priežastims tirti ir vais- 
---- i tams nuo karo karsti mitinge, 

lorth Dakctos senatorius Nye 
asakė, kad Jungtinės Valsty- 
ės šiandie darančios didesnių

darbių riaušių. Manoma, kad prisirengimų karui, nekaip 
riaušes kursto komunistai, n ui-, da^noi’s pirmiaus ruošusius tai- 
dodamies sunkia ekonomine | kos laikais, 
krašto padėtimi.-------------------------v . .f 1 I Senatorius

Pranešimai iš Chemnieo ir i Jungtinės 5 
\Vormso sako, kad bedarbių mi- mos 
nios,
turėjo susikirtimų 
ir kad keturi asmenys buvo už-1 siginklavusios 
mušti, o daug kitų sužaloti

Berlyno komunistai paskel
bė, kad jie laikysią demon
stracijas, nežiūrint, t 
cijos vyriausybė 
užgynė. Akyplėšiškas 
stų nusistatymas rodo, 
nmnistai būtinai nori 
kuoli kraujo liejimus

<ė, kad 
norėda 

but laikos reikalo vadu 
komunistų sukurslyios, negalinčios laukti pasaulio pa

su policija sitikėjimo, kuomet jos yra ap
ie ginkluojąs 

į taip, kaip dar niekados taikos 
į metu nesiginklavusios.

“Mes skelbėme, kad karas tu
rįs būt padarytas neteisėtu,’’ 
sakė senatorius, o patys tikė
jome į ginklo jėgą ir, su pa
galba. kongreso skiriamų gau
sių kreditų, tęsėme toliau ka
ro prisirengimo dalbą.’’

demonstruoti 
komuni-

i špro vo-

|Atlantic and Pacific Photo]

Washington, D. C. — Gaisras Baltajame Name

LIETUVOS ŽINIOS
Joniškio kunigas ka 

mendorius įsimylėjo 
ir vedė

Jo- 
kunigas kamendorius, 
yvras, įsimylėjo panelę 

miesto

Prezidentas siūlo grą- Nušovė karo veteraną 
žinti $10 vizas paini 

tas prieš 1924 m

WASHINGTONAS, sausio 16.
Prezidentas Iloover vakar 

pašildė kongresui, kad jis pri
imtų įstatymą, kuriuo einant 
butų gražintos $10 vizos atei
viams, a t vyk usieiųs prieš 1921 
metų imigracijos akto priėmi
mų. Tokių ateivių, sako, esą 
apie 15 tūkstančių.

MINNEAPOLIS, Minu., sau
sio 16. — Du nežinomi vyrai 
vakar vakarų atėjo į Charles 
Getchellio namus ir pasibarš
kino į duris. Kai Gete heli ati
darė, nepažįstamieji, kurių vie
nas buvo kaukėtas, pasiteira
vę, ar jis esąs Getchellis, du 
kartu šovė i jį ir vietoj nu
kovė. Getehell buvo pasaulinio 
karo veteranas.

Anti-Saloon League 
kovos “slapiuosius” 

su $50,000,000
16.

Margajame Pasauly
Pabėgęs sovietų diplomatas Besiedovskis vaiz

duoja Ukrainos bolševikų veikėjus

nistų veikėjus Ukrainoje 
kių dalykų pasakoja:

“Prieš perėjimų į narkom- 
torgą [prekybos komisariatų], 
aš nuvykau į Ukrainą — į 
('.harkova ir Poltava. Pasima
čiau su daugybe draugų, su 
kuriais seniau kartu savo ko
vas kovojome.

“Nelinksmos mintys skver
bėsi į galva. Susitikau Ganen- 
kų, tų patį, kuris buvo aitrus 
susijungimo su komunistų par
tija šalininkas, ir aš jo nebe- 
pažinau. .Jis buvo visai sugle
bęs, be valios, be jokio gyvu
mo. Man pasakojo kad jis bu
vo išmestas iš partijos per 
Ukrainos Ge-Pe-U (žvalgybos) 
pirmininko, Balickio, klastų, 
nes, mat, 'Ganenka drįso su 
paniekinimu atsiliepti apie Ba- 
lickį. Pasinaudodamas tuo, kad 
Ganenka mėgdavo kartais iš
sigerti, Baliekis įsakė savo 
agentams “pasistengti.” Agen
tai patykojo, ir, kai vienų kar
tą Ganenka, įkaušęs, ėjo Ode
sos gatve, puolė jį
sumušė ir nugabeno į milici
jų, apkaltinę jį dėl smurtavi
mo. Dalykų išputo ir, nors Ga
nenka buvo politinių katorgi
ninkų draugijos sekretorius, 
(rc-Pe-U pasiekė to, kad jis bu
vo išmestas iš partijos.

“Ganenka ilgai pasakoją man 
apie bjaurumus, koki dedasi 
valdomose sferose Charkove, 
apie nuolatinius skandalus, or
gijas, vagystes ir kyšių ėmi
mus.

smarkiai

Sovnarkomo nariai
“Visame Ukrainos sovnarko- 

me [liaudies komisarų taryboj] 
— sakė Ganenka — tik ču-

jis tik ranka 
Štai, girdi, sovnarko- 

pirmininko pavaduotojas 
Girtutėlis,' jis įsi-

Buvęs sovietų Rusijos diplo- baris, šlichtcris ir Skripnikas 
matas Paryžiuje, Besiedovskis, yra dar padoresni žmonės; vi- 
savo atsiminimuose apie komu- si kiti gi.

šilo- minoj o. 
| mo
Serbičenka. 
korė į Srietenskos cerkvės var
pinę Pol tavoje ir nakties me
tu per kelias valandas ištisai 
skambino pavojaus. Nuo to 
laiko jį ir vadina “varpinin
ku.”

“Narkomtorgas [liaudies ko
misaras prekybos reikalams] 
Černovas, girtas būdamas, įsi
vaizdavo, kad viešbuty, kuria- 
me jis gyveno, kilęs gaisras. 
Jis atsukinėjo visus kranus, pa
darė tikrų tvaną, po to išbėgo 
gatvėn, sugavo dvi merginas, 
įsitempė jas į savo numerį ir 
ėmė murdyti vandens pilnoj vo
nioj. Viena jų prigėrė, antrai 
pavyko dštrūkti. Černovas ga
vo už tai aštrų papeikimą.

“Liaudies komisaras vidaus 
reikalams Nikolajenka, išėjęs 
Ekaterinoslavo gatvėn, ėmė 
mušti stovėjusius savo postuo
se milicininkus.'

“Narkom finas [liaudies 
misaras finansų reikalams] 
telis savo kabinete žagina 
šinistes. Narkomzemas [liau
dies komisarą® žemės ūkio rei
kalams] savo žmonų pakrai
gėj pakorė. Pasakė, busią ji 
pati nusižudžius. Ge-Pe-U pir
mininkas Baličkis vežioja at
sakingos tarnautojus į 
mą pas suimtas moteris 
orgijas rengia.

“Dažnai pstnųstau: 
dešimtmečius kovojome
rizmu. Ėjome mirti. Nesibijo, 
iome kankinimų. Darėme kar 
žygi Skus žygius. Ir šlykštybes 
Ir visa tai tam, kad viena niek-

ko-
Ka-
ma-

kaleji- 
ir ten

ištisu
su ca

/a"
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ŽAGARĖ, gruod. 5. [Iš pri
vatinio laiško, rašyto sesers sa
vo broliui Chicagojc.] 
niškio 
jaunas
Kveda.raitę iš Žagarės 
Naujosios gatvės ir ją 
Po vedybų apsigyveno Klai]>e- 
dos mieste. Ten jaunavedžiui 
nusipirko sau namus ir ramiai 
gyvena.

Tolesnei, ačiū už “Naujienų” 
dienraštį, kurį dažnai gaunu 
nuo jūsų. Man labai patinka 
“Naujienos,“ kuriose taip pat 
skaičiau ir apie pralotų Olšau
ską. Lietuvos žmonės labai žin- 
geidauja apie kunigus, kad jie 
ir i Dievą nebetiki. Pasileido 
visai Lietuvos dvasiški 
liai.

te v e-

dar“'1 rečias Frontas” 
nesuskubo pasirodyti

7 anglies baržos pas
kendo dėl kolizijos

WA$HINGTONĄS, sausio
— Vakar Washingtone prasi
dėjo metinė Anti-Saloon Ly
gos konvencija, kurioj bus iš
dirbti planai tolesnei kovai su 
prohibicijos priešininkais.

Konvencijoj l/uvo pranešta, 
kad per pastarus dvejus me
tus Anti-Saloon Lyga ikovai su 
piohibicijos priešininkais išlei
dus 1 */2 miliono dolerių, ne
skaitant dar 100 tūkstančių do
lerių, jos išleistų Hooverio rin
kimų kampanijai.

Anti-Saloon Lygos vadai pra
nešė, kad organizacija planuo
janti dabar sukelti 50 milionų 
dolerių fondą, kuris busiąs su
vartotas galutiniam prohibici
jos priešininkų sutriuškinimui.

Kulkosvaidžiais ir bom
bomis kovos butle- 

gerius
LANSING, Mieli., sausio 16.

— Piliečių apsaugos komisio- 
nierius Olander projektuoja 
pradėti smarkų “ofensivų” kul
kosvaidžiais ir bombomis prieš 
svaigiųjų gėrimų šmugeliuoto- 
jus, operuojančius tarp De
troito ir Chie.agos.

Ofensivo pradžiai ikomisio- 
nierius planuoja įsigyti tris di
delės jėgos automobilius, šešis 
kulkosvaidžius, gausų ašarinių 
bombų ir visų tuziną neper- 
šaujamų liemenių. Kiekvienas 
automobijis bus aprūpintas au
tomatiniu šautuvu, įtaisytu 
taip, kad galės berti kulipkas 
į visas puses. Kiekvieno tokio 
šarvuoto automobilio įgula su
sidės iš keturių vyrų.

NEW YORKAS, sausio 16. 
— Easl River upėj, tarp Wil- 
liamsburg tilto ir laivyno do
kų, praeitų naiktį paskendo sep
tynios anglies baržos, susidū
rusios su krovinių laivu Ex- 
brocke. Pastarasis buvo stip
riai sužalotas. Susitrenkime du 
žmonės buvo numesti j vande
nį, bet jie pavyko išgelbėti.

Premj. Maniu gina 
Rumanijos agrarus

Bratianu puolimų atsako, kad 
ūkininkų organizacijos esą 
atspara prieš komunistus

sausio 16. 
“ultimatu- 
Rumanijos

Bratianu

VIENA, Austrija, 
— Atsakydamas į 
ma,” kuriuo buvęs 
diktatorius Vintila
reikalauja, idant regentam įsa
kytų likviduoti ūkininkų orga
nizacijas, premjeras Julius Ma
niu išleido pareiškimą^ kad 

! ūkininkų organizacijos esan
čios kraštui nekenksmingos. 
•Jis sako, kad ūkininkai buvę 
suorganizuoti kaip atspara prieš 
proletarų organizacijas mies
tuose ir prieš komunizmų liš 
viso. Premjeras Maniu yra pats 
agraras ir agrarų vadas.

300 streikuojančių Peo- 
ria angliakasių grįžo 

į kasyklas
PEORIA, III., sausio 16. — 

Four Cręseent (’oal kompani
jos kasyklose vakar sustreika
vusių 1,100 angliakasių apie 
trys ar keturi šimtai šiandie 
vėl grįžo į kasyklas dirbti.

Buvęs darbo komisio- 
nierius pasmerktas 

' už degtinę

ST. LOUIS, Mo., sausio
— Fedei M:nis teismas čia

16
nu

Dešimties metų pro-'SoVetcį^ 
hibicijos vaisiai

Apie 1.500 asmenų 
prohibiejų vykdant; 33,000 
mirė nuo svaigalų

WASHINGT()NAS, sausio 16. 
— ,Washingtono lierald, kuris 
septynis mėnesius pašventė pro- 
hiibicijos vykdymo duomenims 
rinkti,” skelbia, kad per dešim
tį prohibicijos melų bandant 
Volsteado akta ivykdinti buvo 
nukauti 1,397 asmenys,’ 
tos žinios esančios dar toli 
pilnos.

Be to, per tų patį laika 
33,000 asmenų mirė nuo 
lybės, dauginusiai užsinuodiję

nors
ne

RYGA, sausio 16. — Lenin
grado Pravda praneša, kad so- 

J vietų valdžia nutarus pašalin- 
varpus iš Izaoko soboro, ku

ris prieš metus laiko buvo pa-
i verstas muziejum. Sako, kad 
tie varpai duosią sovietams 500 
tonų geriausio vario ir sidab
ro.

Sovietų valdžia išleido naują 
įsakymą, kad visi sidabriniai 
cerkvių ir bažnyčių I 
varpai butų sutirpinti 
talas pasiųstas finansų 
šariatui kaip fondas 
valiutai paremti.

lusijoje 
ir me- 

komi- 
sovietuc

arti
«įr-, Nuteisė 10 baltgudžiy 

kompartijos vadu

Prapuolę Amerikos 
lakūnai esą Sibi

ro šiaurėj
MASKVA, sausio 16. Gau

tas Maskvoj pranešimas iš Tin
ki gney radio stoties sako, kad 
pra puolusieji Amerikos laku 
ii.?.i Eielsonas ir Borlandas esą 
nusileidę netoli nuo Anguenia 
upės, 120 mylių nuo Žiemių 
Iškišulio ('Cape North).

Ei ei sopa s ir Borlandas pra
puolė, prieš keletą savaičių iš
skrido iš Alaskos į Sibiro pa
kraščius suteikti pagalbos įši
lusiam ten laivui Nanuk.

Sovietų vyriausybė įsakė 
tuojau
radio pranešime minimoj srity.

iOJRJSLSd
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia bus gražu,
kiek dobesiuota; šalta; daugiau- 

vidutiniai žiemių vakar.

lak linų

Laukiniams paukščiams 
barsto maistą iš 

aeroplano
RANTOUL, III., sausio 16.

Vietos Jzaak VVallon drau
gija pasamdė aeroplaną, iš ku
rio aviatorius Paul Jackson, 
skraidydamas po apielinkę, 
L?rsto maistų laukiniams pauk
šteliams, kuriems, dėl sušalu
sio sniego, dabar sunku sau

nors maisto susirasti. Tuo būdu bus

si a
bv’dė 18 menesiu kalėjimo ir i vėjai. 
$2 000 pinigais Hebera Na- 
tions, buvusį Missouri darbo 
komisionierių ir laikraščio lei
dėja, kabinamų dėl konspira
cijos prieš prohibicijos įsta

tymų.

Vak'r \ temperatūra įvairavo 
tarp 11O jr 190 R.

Šiandie saulė teka 
džiasi 4:15. .Mėnuo 
vakaro.

7 :15, lei-

Vakarų
pa r t i-

VARŠUVA, srusio 
1 Baltstogėj pasibaigė
Raltgudijos 'komunistų 
jos apskrities komiteto narių
byla. Kaltinamų buvo vienuo
lika asmenų. Svarbiausias kal
tinamųjų • buvo I. Macejuk, so
vietuos pilietis, .lis nuteistas 8 
melams sunkiųjų darbų kalė
jimo. Artimiausi jo padėjėjai: 
.lablonko, Marutko ir Bern- 
šlein kiekvienas 6 metams. 
Kili šeši nuleisti trumpesniems 
terminams, nuo 5 iki 1 metų 
s. d. kalėjimo. Vienas kaltina
mų, Epštein, išleisiu tas.

KAUNAS. “Trečias Fron
tas”, rašytojų laktyvistų kolek
tyvo literatūros gazieta, kuri 
turėjo išeiti jau prieš Kalėdas, 
tenka patirti, išeis 
Naujų Metų, nes 
bes prieškalėdinio 
stuvė nesuskubo

netrukus po 
dėl daugy- 

darbo spau- 
išspausdinti. 
gazietos nu

meris busiąs ypatingai įdomus. 
Kad gazieta butų visiems pri
einama, kaina numatoma mini
ma Ii nė. Gazietos 1 Nr. bus 32 
didelių puslapių.

Kaunan atvyks Latvijos 
studentų ehoras

KAUNAS, 
viu vienybės 
metų sausio mėn. 17 d. į Kau
ną atvyksta latvių universiteto 
studentų choras “Dziesmu va
ra”. Choras susideda iš 80 žmo
nių. Kaune jis duos viena kon
certų.

Lietuvių lat- 
inicialyva, šių

Skaudus dalykas
TELŠIŲ nuovados daboklėje 

yra pil. Žilinskienė, kurios ne
priima nė vienas jos sūnūs, 
kad ir puikiai galėtų išmaitin
ti. Kodėl, sūnus, toki yra? Kur 
jų meilė motinai?

IIAAGA, sausio 16. Vo
kietijos delegacija vakar pri
ėmė visą Ycungo reparacijų 
planų, sutikus su franeuzų 
sankcijomis ir Teisingumo Tri
bunolu, kuris spręs vokiečių 
skolas.

PINIGAI
LIETUVON

išbarstyta 200 maišų lesalo.

Į6 
10 
tsmųjų paveikslu pramonę šian 

įdie yra investuota $4,000,000,- 1 z-' < i • i • • i i • _ v I . . •

rENEVA, Šveicarija, s-usio 
— TaFrūUlinic-' darbo biu 
(taUstikos žiniomis, į kru-

■H

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpų 
laikų už labai žema kainų — tik 50 centų.

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

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

1739 So. Halsted Si Chicago, III
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K. Steponavičius, “Birutės” bei 
orkestro vedėjas
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Koncerte bus atvaizduota Naujienų radio 
gramai, kurie buvo išpildyti

W. L. S. Stotyj.
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Scenoj bus atvaizduota Radio Stotis. fc'
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J. Romanas Ne tik girdėsite, bet ir matysite artistus, dalyva
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“Vaidylų” Choras

Koncerte dalyvaus “Biru
tės” choras, “Vaidylų” cho
ras, “Pirmyn” choras, A. Sa
laveičikiutė, Ona Biežienė, 
A. Ozelis, J. Romanas, kom
pozitorius A. Vanagaitis, 
“Birutės” kvartetas 

orkestras.
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“iv utės” trio — p-lės O. Burkiutė, V. Stradomskaitė ir O. Skevcriutū 

’11 —' kurios dainuos “Naujienų” koncerte.

ivairusKoncertas bus labai 
ir gyvas. Koncertui pasibai

gus bus šokiai.

« A
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Pradžia 5 valandų 
po pietų.

Įžanga tik $1.00.
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“Birutes” Choras
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VVaterbury, Conn ■ to. Jam reikalingi tėra jų bal
sai.

“Tikri tautiečiai” iri bolševikai.
—Bolševikų kontroliuojamas 
kliubas, kuris remia denio-; 
kartus.

Šį kartų užteks.—Tąmatęs.

Detroit, Mich

Sausio 2 d. įvyko SLA. 11 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 
kuriame musų geri “tautiečiai” 
labai karštai susidraugavo su 
bolševikais. Rodosi, iš to pat1 
“Laisvės” numerio medžiagą 
sėmė Pildomosios Tarybos šmei
žimui. O juk visai dar neseniai 
jie vieni ant kitų šunis korė. 
Pavyzdžiui, prieš Susivienijimo 
viršininkų nominacijas p. Ta- 
reila sakydavo, kad nėra ko pai
syti ką bolševikai ambrina. Gir
di, kai ateis rinkimai, tai geri j burdo. 
tautiečiai juos nušluos, kaip 
dulkes kad nušluoja vėjas.

Matyti, tuo laiku p. Tareila 
manė, kad visi geri tautiečiai 
balsuos už jį, tad bolševikams 
ir nebeliks balsuotojų. Bet pa
sirodė, kad “geri tautiečiai” ne 
už tos šluotos paėmė, kurią siū
lė p. Tareila.

Po protokolo priėmimo ir ki
tų reikalų apsvarstymo prieita 
prie laiškų skaitymo.

P-nas žemantauskas skaito 
nuo Pildomosios’ Tarybos laišką 
reikale prakalbų p. Žukui, cent
ro organizatoriui. Tuo pačiu 
laiku jis perskaito ir į tą laišką 
atsakymą, nors kuopa nebuvo jį 
įgaliavusi tokį atsakymą rašy
ti. Čia galėjo atsidaryti kiek
vienam akys’, kad p. žeman
tauskas jaučiasi kuopoj, kaip 
tikras diktatorius. Savo atsa
kyme jis be, niekur nieko pa
reiškia, kad kuopa organizato
riui prakalbų nerengsianti.

Na, po to ir pasipylė p. Žu
kui kopmlimenntai. Kliuvo ir 
Pildomajai Tarybai, kad ji eik
vojant! bereikalingai Susivieni
jimo pinigus. Žukas esą nieko 
gera nenuveikęs’. Tik dykai pi
nigus imąs. Tąsyk /buvo paste
bėta, kad tie piniga\nebus dy
kai mokami, jeigu kuopa pa
rengs prakalbas ir duos, taip 
sakant, organizatoriui darbą. 
Jeigu mažos kuopos, kurios tu
ri vos keletą des’ėtkų narių, į- 
stengia tatai padaryti, tai kodėl 
atsilieka mūsiškė, turinti 400 
narių!

Bet kur ‘tau čia. Tautiečiai 
kala,o bolševikai zalatija. Ir , 
tas blogai ir tas negerai. Ir jie 
paėmė viršų. Nutarė, kad pra
kalbos nėra reikalingos.

Visko po biskį

Sena patarlė sako, —genys 
margas, o svietas dar maiges
nis. Taip dedasi ir pas mus. 
įvyksta čia visokių margumy
nų.

Štai vienas juokingai liūdnas 
atsitikimas. Viena lietuviška ta- 
vorščių šeimyna sumanė paro
dyti visuomenei, kad tarp juo
dų ir baltų žmonių neturi būti 
skirtumo. Na, ji ir priėmė pu
sėtinai pajuodusį žmogų ant

Viskas eina sklandžiai.
žinoma, kas be ko. Kai kurie 

pratardavo. Girdi, kas čia jums 
atėjo į galvą laikyti pas save 
juoduką. Ar juodukas ne žmo 
gus?- atšaudavo susipratusieji 
Mes nesergame rasine, neapy
kanta. Mums visi žmonės yra 
lygus. O priegtam šis yra mo 
kytas žmogus, inžinierius.

Tavorščiains, žinoma, reikir 
tokių gabių ir mokytų žmonių 
Bet tas inžinierius' pasirodė n< 
i'aip jau gabus, kaip tavorščia 
?pie jį kad manė.

Laikui bėgant toj maskvieči 
"eimoj atsirado 
Pusėtinai, žinote, tamsus. Atro 
do. kad kraujas 
žmonės' juokauja. Sako, išvaiz
da visai inžinieriška, tik trupu 
tį peršviesus. Bet ką^žtuogus 
tų kalbų supaisyti,—žinote, kaip 
yra.

Reikia tikėtis, kad tas juo
dai lietuviškos vienybės pro 
dūktas 
Sukirs

inžinieruka

susimaišęs

bus labai gabus’ vyras 
net Bimbalą ir Prūsoką

* * >jc

pus mus labai prastas.Oras
Vieną dieną lija, kitą sninga, o 
trečią šąla. Del oro nepasto- 
vujno daug žmonių serga viso
kiomis ligomis.

Darbai vis po truputį gerėja
* * ♦ \

Sausieji agentai dirba sušilę. 
Kartais jiems’ pasiseka užtikti 
didelius bravorus ir daug alaus. 
Bet jokiu budu negali išsausin
ti,—vis šlapia ir šlapia.

Matyti, iš tos prohibicijos 
nieko neišeis. Piliečiai tik sumo
ka milionus' dolerių, kurie eina 
palaikymui mušeikų ir gengste- 
rių.—j. p. šunkoraitis.

Detroit, Mich

iš stoties W. R. G. N. Tai bu? 
“lietuvių valanda”. Programas 
susidės vien tik iš lietuviškų 
dainų ir lietuviškos muzikos.

GeriąUsias gydymosi būdas - ne
reikia pilvą prikimši! žaliais

riausia avižų .kruopas ai'ba“Ger- 
Programe dalyvaus no tik cho kulcša.” x 
ra!s, bet bus 
duetų.

Programų 
hardo, choro

Viši apielinkės lietuviai priva
lo į tą Įvykį atkreipti savo dė
mesį. Aštuną valandą neuž
mirškite atsukti savo radio 'taip, 
kad pagavus tos stoties muziką. 
Lietuviškas programas tęsis vi- 
šą valandą. Minėta radio sto
tis randasi Racine.

—Pirmininkas.

dar ir solistų, bei

rūpinasi p. Prie- 
vedėjas.

NEPAPRASTAS 
DALYKAS

(Iš Zosčenkos)

OUR MOTTO -
“SAFETY ABOVE EVERYTHING”

i i-Hdi uiki Atlantic Pnouui

Madridas. — Ispanijos dik
tatorius Primo de Rivera, ku
ris rengėsi rezignuoti, tačiau vėi 
pasiliko savo vietoj,

da-

pasiunčiu savo žmoną 
kruopų.
sakau, Auna Petrovna, 

i nepirk šlamšto. Nupirk ką nors 
ypatingo. Sveikata - labai bran
gus dalykas ir dėl jos aš penk
tuką nepasigailėsiu.

Parbėga žmona atgal labai 
linksmai nusiteikusi.

Paprastos kruopos, sako, 
kainuoja dvi grivinas. Bet aš jų 
nepirkau. Aš nupirkau tikrą ne- 
turališką “Gerkulesą.” Užmokė
jau keturias dešimtis už dėžutę.

Pažiurėjau Į dėžutę - kas nors 
ypatingo. Gražiai atrodo, žmo
gus su sunkiomis vogomis nu- 
maliavotas. Visokie inteligentiš
ki žodžiai išdrukavoti. Gražu
mėlis.

Paprašiau išvirti tą dietą. Iš
virė. I.š tiesų, labai gardus daly
kas. Baltas, minkštas. Tik vie
nas neparankumas - kramtyti 
negalima. Kramtyti, žinoma,ga
lima, bot reikia labai' daug 
spiaudytis. Labai jau daug po
lų. Lenda j dantis. Tai* vienati
nis nedatek’ius.

Tuoj 
parnešti

—Tik Statement of Condition

West Side Trust
Savings Bank

Halsted Street at Roosevelt Road
As of December 31,1929

RESOURCES
Loans and Discounts ........
Cash and Due From Banks
Uni'ted States Gov’t Bonds & State Gov’t Bonds 2,285,400.00
Bonds and Stocks ........................................
Banking House and other Real Estate .

$9,016,297.01
. 2,026,229.76

LIABILITIES
Capital Stock ...............................
Surplus and Undivided Profits .
Reserves .........................................
Deposits ........................................ ...

1,805,925.00
. 138,642.01

.$15,272,493.78

$1,000,000.00
... 655,847.45

189,635.63 
13,427,010.70

I Žinoma, lai labai munkąs 
lykas. Tai tiek menkas dalykas, 
kad kai kurie skaitytojai įsižeis, 
o gal dar ir peštis norės.

Ką jus, sako-, kalės vaikai, pra
dėjote tokias menkas problemas 
gvildenti. Aplinkui, pasakys, Ki
nija ir dar kas kita, o jus, pa
vyzdžiui durniuką voliojate.

O dalykas tas, nesiginčysime, 
iš tiesų labai menkas. Toks, ži
note, labai privatiškas. Kai dėl 
kruopų.

Praeitą savaitę aš, žinote, tru-
x. , , v. , . .... *nutį susirgau. Perdaug prisival-iyti, kad šio koncerto publika • tv ■

ilgai neužmirš. Me(Mkas mane a(.(|žiai žiu.
Pravartu taip pat priminti rfj() j,r pa.reiškg: 

.ad panelės S. Žukauskaitė ir 
\. Piliauskaitė yra SLA. 36. 
.uopos' narės. 

* * *
SLA. 364 kuopos jaunuolia 

sausio 25 d. Lietuvių Svetainėj 
.engia vakarėlį. Prasidės 7 va
landą vakaro. Patartina šiame 
parengima dalyvauti. Ir štai ko I 
lel: viena priduosite jaunuo 
iams daugiau energijos veikti 

o antra, pamatysite kokius va 
karolius jaunuoliai gali sureng
ti. Mat, tai bus pirmas’ jau
nuolių rengiamas vakarėlis.

Sausio 23 d. Lietuvių Svetai 
nėj bus rodomi krutami pavei
kslai. Rodys C. G. Lukšis, ku
ris tuos paveikslus nuėmė Lie
tuvoj. .Lietuviams’ bus įdomu 
pamatyti savo gimtos šalies 
vaizdus. Pradžia 7:30 valanda 
vakaro.—J. A-se.

—Gal angina, o gal ir pa rali- naši... 
fas. Paaiškės, kada numirsite...

Pažiurėjž.u Į lėkštę su apetitu, 
pauoseiau ir nuėjau i lovą.

Ir pasveikau. Tu r būt, dėl to, 
kad nevalgiau. O kaip, —liga 
galėjo dar labiau įsigalėti.

Kiti reikalai— nieko sau, po 
truputį. Kontoraj po senovei ga
dinama popierius. Kokybė geri-

$15,272,493.78
A Clearing’ House Bank

Vertė K.

RADIO IŠPARDAVIMAS
Po Naujų Metų

* r \

Nauji radios; naujos žemos kainos; daug sučėdysi dabar 
pirkdamas. Nauji Radio Setai: Brunswick, 9 tūbų su 4 
screen grid tūbomis, Victor Radio, R. C. A. Radiolas, 
Atwater Kent, nauji Majestic Radio. Philco, Sparton, 
Bosch. Didelis pasirinkimas ir lengvus išmokėjimai.

Hamtramck Mich
L. P. Kliubo susirinkimas

DIRECTORS AND PRINCIPAL 
STOCKHOLDERS OF

BOTH BANKS
C. L. Jernberg 
Louis Jourdan 
Frank Kara 
Irving N. Klein 
J. J. Kohout 
John M. Lee 
A. G. Leonard

Louis Boisot 
Matt Franz 
E. Heymann 
L. H. •Heymann 
W. M. Heymann 
H. Isaacs

Benjamin Levy 
M. B. Mervis 
Nelson Morris 
H. S. Pflaum 
W. H. Regnery 
M. E. Smith

Statement of Condition of

Halsted Exchange National 
Bank of Chicago 

Halsted Street at 19th Place .

Tačiau bolševikai tuo-nepasi
tenkino. Jie pareikalavo, kad 
butų užprotestuota prieš Pildo
mąją Tarybą. Bet čia “geri 
tautiečiai” iškirto jiems kiau
lystę,—atsisakė viešai protes
tuoti. Girdi, protestas nieko ne
pagelbės, nes Pildomoji Taryba 
perdaug įsigalėjo. 

♦ ♦ *
Sausio 3 d. įvyko SPC. Kliubo 

susirinkimas. Buvo perskaitytas 
kun. Valantiejaus' laiškas su už- 
kvietimu dalyvauti D. L. Kuni
gaikščio Vytauto iškilmėse. 
Tuoj sujudo visas bolševikų liz
das. Kunigaikštis buvęs ir 
kraugeris ir buržujus, ir darbi
ninkų žudytojas, ir taip toliau.

Mano supratimu, bolševikams 
kuomažiausiai tereikėtų priešin
tis’ tam apvaikščiojimui. Juk jie 
yra didžiausi kraugerių garbin
tojai. Vytauto darbai blanks
ta palyginus su kruvinais Le
nino pasekėjų darbais. Žiauru
mu su bolševikais vargu kas 
gali konkuruoti.

Dviejų balsų dauguma tapo 
nutarta apvaikščiojime nedaly
vauti.

Jau treti metai, kaip kliuba 
valdo bolševikai. Vienok nors 
kliubas skaitosi ir bolševikiškas, 
bet laike miesto valdybos riri^ 
kimų karštai darbuojas už de
mokratų partją. Ypač 'tuo pasi
žymėjo praeito rudens rinki
muose kliubo pirmininkas. Tie- 

karštesni komunistai urzgė 
ale komisaras su jais nesiskai-

Koncertas. —Jaunuolių parengi
mas,—Judžiai

Sausio 12 d. įvyko komp. M. 
Petrausko koncertas Lietuvių 
Svetainėj, šį koncertų surengė 
Petrausko artimiausi draugai. 
Detroitiečiams pirmą kartą te
ko toks koncertas girdėti. Be 
p. Petrausko, programe dalyva
vo geriausi Detroito artistai ir 
dainininkai. Todėl ir publikos 
atvyko daug, kad vietos pritru
ko. Programe dalyvavo šie ar
tistai ir dainininkai: komp. M. 
Petrauskas, artistas' J. Olšaus
kas, dainininkas J. Valiukas, S. 
Rimkus, A. Piliauskaitė, S. Žu
kauskaitė ir N. šatulaitiene.

Koncertu publika labai pa
tenkinta ir katučių nesigailėjo. 
Potam buvo šokiai. Reikia ma-

Sausio 12 d. Lietuvių Politi
kierių Kliubas turėjo savo spe
ciali susirinkimą. Svarstoma 
buvo visokie politikos reikalai. 
Piliečių buvo susirinkę pilna 
svetainė.

Po apsvarstymo bėgančių 
kliubo reikalų susirinkimas ra
do reikalingu rinkti tam tikrą 
komitetą, kuris rūpinsis’ viso
kiais politikos reikalais. Komi
tetas tapo įgaliotas veikti klu 
bo vardu.

Komi'tetan išrinkta šie asme 
nys: M. čurlaitis, B. Sulz, M. 
Stankus, P. Rankiala ir M. Ba 
tulevičius

Vėliausia Victor Radio
10 tūbų, stiprus balsas.

Kbu $155.00 Rankinis Phonografas Ortopho- 
nic, groja garsiai 
visus rekofdus, už

• As of Dceember 31, 1929
RESOURCES

Loans and Discounts ........................................
Cash and Due From Banks..................................
Bonds .................................................................
Federal Reserve Bank Stock ...... :......................
Furniture and Fixtures . ...............................
Intąrest Earned not collected..............................

LIABILITIES
Capital Stock ..............................
Surplus and Undivided Profits
Reserve ..........................................
Deposits ........................................
Unearned Account ................

IIIIIIIIIH

'iiiiiiiii;miiiitiiiiiiiiiii:

M. čurktnis.

Racine, Wis
Nepapiasta naujiena racinie- 

čiams ir apielinkės gyvento
jams.
Sausio 18 d., 8 valandą vi 

karo. Lietuvių Brolių ir Sese 
rų choras duos radio koncertą

Vėliausia Radio ir Vict- 
rola krūvoje, 9 tūbų, 
elektrikinis motoras. Kai
na su tūbomis, su

$i49.oo
Naujas Brunswick 4 Screen
Grid Radio modelis S. 14

.... $129.00

$282,576.58
132,916.96
427,434.75

7,200.00
44,910.82

6,707.01

$901,746.12

$200,000.00
38,580.06
45,236.13

616,104.70
1,825.23

------- Į-----------

$901,746.12

Member of Federal Reserve System

SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELI ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”

VAIKAI GARD- 
ZIUOJAS1 JUO!

KIEKVIENAS daktaras pasakys jums, kad 
augantys vaikai yra reikalingi cod liver oil 
(žuvies kepenų aliejaus.) Bet priversti juos 

gerti jj nėra taip lengva. Duokite jiems Scott’s 
Emulsion. Jiems jis patiks. Išrodo 
kaip tiršta smetona. Geras skonis. 
Lengvas nuryti. Nebūna atsirūgimo. 
Lengvas suvirškinti, kiekvienas vai
kas ji pamėgs—ir gardžiuosis juo. 
Pabandykit jj.

CO D 
LIVER

OIL 
PADA
RYTAS 
PRIMI
NUS.

SCOTTS EMULSION
Scott & Bowa«, Bloomfleld, N. J. 2S-4I

Lietuvių Valanda Per Radio
Kas Nedėldienį iš

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

“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaitė, didelio formato ir 
Sausiai iliustruotas laikraštis.

ENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve
nančių musų brolių vargus, ju politinj ir kultųrinj stovj.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” dudda ne vien platų pažinimą Ar
gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 
literatūros pasiskaitymų.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 
reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos”
San Martin 661

Buenos Aires. Kepub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

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

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

TeL Boulevard 4705
GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

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

8c per copy

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

3c 
18c 
76c

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

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

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu: <

M eteris ..............-...............
Pusei metu .........................
Trims mėnesiams .... .........
Dviem mėnesiam .................
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......... —
Savaitei ................................
Mėnesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicago}, 
paštu:

Metams ............... ..... -..... ..... $7.00
Pusei metų ..........-.................. 8.50
Trims mėnesiams .............—. 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ..... .....................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..................  •....— $8.00
Pusei metu ..................-.......... 4.00
Trims mėnesiams ___ ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

imti iš pasiturinčių ūkininkų visų jų turtų — žemę, na
mus, gyvulius, ūkio padargus ir t. t. ir pavesti jį “kol
chozams” (kolektyviems ūkiams). Bet “buožės”, kurių 
turtų valdžia atima, į “kolchozus” nėra įleidžiami. Kad 
ir visko netekę, jie dar vis yra laikomi “pavojingais” 
komunizmui. Išmesti iš savo ūkių, palikę be pastoges, 
be duonos kųsnio, jie gali eiti kur nori.

Bet kur tie ūkininkai nueis ir kų ras? Darbo gauti 
dirbtuvėse jie negali, kadangi dirbtuves valdo valdžia, 
o valdžios principas yra neimti tarnybon “kulokų” arba 
jų vaikų. ' '

Rusijos diktatoriai, vadinasi, atvirai eina prie to, 
kad keletas milionų žmonių, nusikaltusių tuo, kad jie 
sugeba ūkininkauti šiek-tiek geriau už paprastų nusku
rusį mužikų^ — butų išnaikinti fiziškai.

Tai dar negirdėtas istorijoje sumanymas. Neabe
jotina, kad jo vykinimas prives Rusiją prie katastrofos.

J. Lapaitis

Iš Einšteino Teorijų

Ar mes esame tikri apie 
savo išvaizdas?

ANGLIJOS LIBERALIZMAS

Klasiškoje (pavyzdingoje) liberalizmo šalyje, Ang
lijoje, liberalizmas merdėja. Kaip čia seniai liberalai 
buvo tenai galingiausia partija, o šiandie jų atstovai 
nesudaro nė dešimtos dalies parlamento.

Nors ir netekę galios, anglų liberalai nepaliauja 
vaidijęsi tarp savęs. Juos suskaldė David Lloyde George, 
kuris didžiojo karo metu, susidėjęs su konservatoriais, 
nuvertė Asąuith’o (liberalų vado) valdžių ir pats atsi
sėdo premjero kedėje. Senieji liberalai iki šiol neužmirš
ta to “išdavikiško” Lloyd George’o žinksnio, ir šiomis 
dienomis lordas Grey, Sir Walter Runciman ir Sir Do- 
nald MacLean vėl pakėlė viešai balsų 'prieš jį, raginda
mi liberalų partijų nusikratyti jo vadovybe.

Lloyd George’o priešai liberalų eilėse tikisi, kad jų 
partija dar atgysianti, pasirinkusi geresnį vadų. Bet 
kam jos atgijimas yra reikalingas? Liberalai bendrai 
gina kapitalizmo interesus. Tuos interesus tečiaus, ne 
blogiau, kaip liberalai, gina konservatorių partija, kuri 
yra galinga politinė jėga Anglijoje. O tų, kas yra libera
lų programe palankaus darbininkams, jau seniai įdėjo 
j savo programų Darbo Partija. Darbininkus atitraukti 
nuo Darbo Partijos liberalams nėra jokios vilties, ka^- 
dangi darbininkų reikalais rūpintis yra svarbiausias jos 
uždavinys.

Liberalizmo žydėjimo gadynė buvo tada, kai kapi
talistų klasė dar grūmėsi dėl galios valstybėje su dvari
ninkų klase. Bet ta kova Anglijoje jau yra praėjusi. Da
bar kova eina tarp kapitalo ir darbo, ir čia liberalai 
savarankės pozicijos neturi.

KLERIKALAI IR PER
VERSMAS

versmo šalininkai. Jie gal būt 
dauginus, negu komunistai ar
ba tautininkai, pasidarbavo, kad 
kraštas prieitų prie perversmo 
“ribos”. Juk jau prieš paskuti
nius Seimo rinkimus jie, leido 
proklamacijas, grasindami pa
degimais ir žudymais tiems pi
liečiams’, kurie balsuos už “so
cialistus, žydus ir bedievius”. 
Juk klerikalų lyderis, kun. 
Šmulkštys, atvykęs Amerikon, 
net viešose prakalbose sake, 
kad “mes neatiduosime val
džios” kairiemsiems.

SMURTO TEISINIMAS

Vienas musų fašistuojančių tautininkų organas 
anądien pareiškė:

“Lietuvoje ... net ginkluoto perversmo reikėjo, 
iki vadai suprato senosios konstitucijos netikumų 
Lietuvos valstybės gerovei.”
Kurie yra tie “vadai”, ir kame reiškiasi, kad jie 

“suprato”, tenai nepasakyta. Mes, savo pusėje, dar iki 
šiol nesame pastebėję, kad bent kiek didesnis skaičius 
žymesniųjų politikos veikėjų, kurie pirmiau® pritarda
vo St. Seimo parašytai konstitucijai, butų dabar pripa
žinę ją “netikusia”.

Bet charakteringa yra tai, kaip tas tautininkų laik
raštis drąsiai gina neteisėtumą ir smurtų. Krašto kon
stitucija, girdi, buvusi “netikus”, tai reikėję daryti gink
luotą perversmą. Kuo šitoks protavimas skiriasi nuo 
bolševikiško? Bolševikai juk taip pat gTiebia ginklą ir 
daro perversmus (arba bando daryti), norėdami savaip 
pakeisti valstybės santvarką. Ar valstybes santvarka, 
prieš kurią bolševikai kyla su ginklais rankose, tinka 
daugumai žmonių, jie to nepaiso, — taip pat, kaip jie 
nepaiso, tiks ar ne daugumai žmonių ta santvarka, ku
rią jie įveda perversmo keliu. Bolševikai yra įsitikinę, 
kad jie žino, kaip kraštas turi būt tvarkomas, ir teirau
tis, ką mano žmonės, jie nemato reikalo.

“Žino” ir musų fašistai. Jie “žino”, kad konstituci
ja, kurią pagamino žmonių atstovai, išrinkti visuotinu 
balsavimu, yra “netikusi”. Ir jų išmanymu, to “žinoji
mo” pilnai pakanka, kad butų padaryta “operacija” 
konstitucijai. Jiems nė į galvą neateina, kad kiti žmo
nės turi teisę manyti apie konstitucijų visai kitaip, negu 
fašistai.

Fašistams taip pat, kaip ir bolševikams, stinga tei
sėtumo sųmonės. Jie tiki tik smurtu — kol smurtas nėra 
atkreiptas prieš juos pačius.

KASA SAU DUOBĘ

Savo žemės ūkių kolektyvizacijos politika Rusijos 
sovietų valdžia rengia neišvengiamų katastrofų kraštui 
ir sau. Vakar musų skaitytojai matė, kų apie tų politikų 
kalba Nevv York Times korespondentas Maskvoje, Wal- 
ter Duranty. Ne geresnį vaizdų piešia ir Chicagos 
“Daily News” korespondentas sovietų sostinėje, Carrol 
Binder. - '

Pastarasis sako, kad bolševikų planas visiškai su- 
kolektyvizuoti žemes ūkį reiškia, jogei 3,500,000 žmonių 
yra pasmerkta bado mirčiai. Tie žmonės tai “buožės” 
(kulokai) ir jų šeimos. Sovietų valdžia yra nutarusi at-

suvaldyti, 
mitingus,

Lietuvos klerikalų lyderis, p. 
Bistras, pasikalbėjime, su “Sek
madienio” atstovu bando išaiš
kinti įvykusį prieš trejetą me
tų gruodžio 17 d. perversmą. 
Perversmo priežastis jisai ma
to ve kame: .

“Darbdavių ir darbininkų 
tarpusavio santykių dezorga
nizacija (ką tai reiškia? “N.” 
Red.) ėjo dideliais žinksniais 
pirmyn. Komunistai vis dau
giau ir daugiau kėlė galvas, 
nesidrovėdami daryti visiškai 
atvirus išsišokimus'.

“Valdžia nedarė ganėtinų 
pastangų jiems 
Jeigu prisiminti
ypatingai darytus socialde
mokratų iniciatyva Tilmanso 
salėje, tai pasirodys, kad ko
va tarp socialdemokratų ir 
komunistų darbininkų palan
kumui įgyti aiškiai ėjo ko
munistų naudon (? “N.” 
Red.). Vienkart komunistų 
inspiruota kairioji darbinin
kų spauda atvirai kvietė prie 
ginkluoto sukilimo prieš ‘bur
žujus’, o ‘Darbininkų Atsto
vas’ dėjo Angariečio atsišau
kimus.”
Tai ve, girdi, kokios buvo per

versmo priežastys. Tečiaus p. 
Bistras galų gale susimilsta ant 
buvusios kairiųjų partijų 
džios ir dalį* atsakomybės 
perversmą nuo jos nuima, 
ko:

“Aš nenoriu vis’ame kaltin
ti tuo metu buvusią prie val
džios vairo kairiųjų koaliciją. 
Ji gal kalta tuo, kad privedė 
kraštą prie ribos, už kurios

' įvyko perversmas.”
Aiškus dalykas, tas klerikalų 

šulas visai nenori bešališkai pa
žvelgti tiesai į akis. Jisai nė vie- 

apic 
per-

val- 
už

val-

nu žodžiu neužsimena 
krikščionių suvaidintą rolę 
versmė.

Sakysime, kad koalicinė
džia “privedė” kraštą prie ri
bos, už kurios perversmas įvy
ko. Bet ar krikdemai, federan- 
tai ir jų talkininkai bandė su
laikyt perversmo įvykimą? Nie
ko panašaus. Jie be atodairos 
puolė į glėbį perversmininkams, 
padedami šiems tą “garbingą” 
žygį sėkmingai atlikti. Ir už šį 
kooperavimą su perversmo va
dais, krikščionys gavo apie pus
tuzinį vietų Smetonos-Voldema- 
ro valdžioje.

Jeigu klerikalai entuziastiš
kai sveikino perversmą; jeigu 
jie padėjo jį įvykinti; jei jie 
naudojosi perversmo vaisiais,— 
tai kaip gali Bistras kaltinti 
kairiųjų partijų valdžią, kuri 
anot jo, privedė kraštą iki per
versmo ribos? Aiškus nenuosa- 
kumas. Bistras' turėtų sakyt, 
kad “privedimas prie perversmo 
ribos” buvo didelis tos Raidžios 
nuopelnas! •

Iš tiesų, reikia gi turėti bent 
truputį logikos. Viena iš dvie
jų: arba perversmas buvo ge
ras: dalykas, arba jisai buvo 
blogas dalykas. Tuo gi tarpu 
Bistras nenori jį atvirai ginti 
ir kartu nedrįsta jį smerkti.

Jo protavime atsispinti visa 
dviveidė klerikalizmo politika. 
Lietuvos klerikalai (bent jų ly
deriai) buvo karščiausi pev-

Nuomonių skirtumas pas kle
rikalus reiškėsi tiktai sulig to, 
kada daryti perversmą. Vieni 
stojo už tai, kad jį reikia dary
ti jau prieš rinkimus, kol val
džia dar tebėra ’ krikščioniškose 
rankose; o kiti siūlė palaukti, 
iki paaiškės', koks yra žmonių 
nusistatymas.

Šiandie yra viešas sekretas, 
kad pavasarinio “pučo” šalinin
kai jau buvo padarę planus sa
vo sumanymui ir buvo pasiūlę 
Plechavičiui diktatoriaus “džia- 
bą”. Buvo jau ir kaina suderė
ta ir užmokesnis duotas, bū
tent: Plechavičius gavo už pus
dykę didelį garinį malūną (ku
rį jisai ir šiandie tebe,valdo). 
Bet Plechavičius,* užmokėsiu 
pasiėmęs, Mykolą Juodąjį (kun. 
Krupavičių) ir jo sėbrus apga
vo ir todėl perversmas neįvyko 
numatytu laiku.

Gruodžio mėnesį jau kita są
mokslininkų klika buvo paėmusi 
iniciatyvą “tautos gelbėjimo” 
darbe, ir klerikalai turėjo pasi
tenkinti talkininkų role. Bet, 
deja, naujieji perversmo vadai, 
tautininkai, krikščionis netru
kus apmovė ir išmetė laukais 
valdžios!

Šitų faktų šviesoje bus aiš
ky, kodėl šventablyvasis Bistras 
taip nelogiškai kalba, gvilden
damas “perversmo priežastis”. 
Jisai negali principialiai pa
smerkti perversmą, kuriame jo 
partija dalyvavo. Bet jam grau
du, kad perversmas davė kleri
kalams visai ne tokių vaisių, ko
kių jie tikėjosi, 

t
Kadangi jo ir jo partijos są

žinė negryna, tai jisai bando su
versti “kaltę” dėl perversmo 
ant nelaimingų bolševikėlių, ku
rie, nepajėgdami patraukti savo 
pusėn darbininkų minias, kel
davo idiotiškus skandalus vie
šuose mitinguose ir dėdavo psy- 
chopato Angariečio “atsišauki- 
mus” savo laikraščiuose.

Seime rinkimų 
kuriais už so- 
balsavo apie 

o už komunis-

Kad komunistų “pavojus” bu
vo tuščias burbulas, geriausiai 
rodo 1926 m. 
rezultatai, sulig 
cialdemokratus 
170,600 žmonių, 
tus 17,000.

Vaistas nuo “disorderly con- 
duet” yra šaltoje policijos nuo
vadoje. O mokytas “daktaras” 
Bistras mėgina įtikinti publikų, 
kad dėl komunistų triukšmavi- 
mo turėjęs' įvykti perversmas 
valstybėje!* . i ' > . ■ ? > ....

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Kuomet jus atsistojate prieš 
veidrodį, ir žiūrite į savo atvaiz
dą, jums atrodo, kad jūsų at
vaizdas yra toks, koks jis turi 
būti, tiktai kažin kuriuo budu 
jūsų dešinysis šonas perėjo į 
kairįjį šoną, o kairysis — į de
šinįjį šoną. Chicagoje yra taip 
vadinamas Riverview parkas, 
kurs yra garsus pasilinksmini
mo ir žaislų įvairumu. Šį parką 
ypatingai mėgsta jaunimas ir 
vaikai. Daugeliui suaugusių 
Chicagos lietuvių yra tekę ta
me parke būti ir užeiti į tą žais
lų vietą, kur išstatyti išlenkti 
veidrodžiai. Kada jus su savo 
draugais atsistojate prieš statų 
cilindrinį veidrodį, jus žiūrite 
ir juokiatės iš savo draugų, kad 
jie išrodo nepaprastai aukšti ir 
laibus. Tuo tarpu jus' pamatote, 
kad jūsų draugai taip pat turi 
smagumo žiūrėti ir juoktis iš 
jūsų atvaizdo. Einate jus prie 
kito cilindrinio veidrodžio, ku
ris padėtas ne stačiai, bet guls
čiai. čia/j ūsų atvaizdai atrodo 
ne mažiau juokingi: jie labai 
žemi, bet nepaprastai stori.

Sakysime, jus- imate su savo 
draugais ir susiginčinate dėl 
savo atvaizdų. Jus tvirtinate, 
kad cilindriniame veidrody ma
tomi atvaizdai yra tik karika
tūros, o ne tikrenybė. Bet kaip 
jus tatai įrodysit? Jus griebia- 
tės rnieros, kaip mokslo žmogui 
ir pridera daryti. Jūsų dratigas 
ir jus, sakysime, esate lygus — 
abudu po šešias pėdas' aukščio. 
Jus paimate šešių pėdų mierą ir 
pastatote šalę savęs. Stačiai 
stovinčiam cilindriniam veidro
dy jus matote, kad jūsų miera, 
tarytum guminė, išsitempė, pa
sidarė plona, bet aukšta ir stovi 
lygiai su jūsų atvaizdu. Imate 
jus' matuoti savo draugą. Čia 
pasikartoja-tas pat. žiūrėdami 
į veidrodį, jus matote, kad jūsų 
draugas per pečius nebus dau
giau kaip 12 colių. Tą pačią 
mierą jus pakreipiate horizon
taliai, idant išmatuoti savo 
draugą per pečius. Ir kas pasi
daro? Kada jus mierą pakrei
piate gulsčiai, ji susitraukia, 
pasidaro stora ir trumpa. Per 
pečius jūsų draugas turi ne 
12 colių, kaip jums pirmiau 
atrodė, bet aštuoniolika colių. 
Jūsų mieros ilgis, kaip matote 
cilindrinio veidrodžio atvaizde, 
priklauso- nuo to, kaip jus ją 
laikote: stačiai ar gulsčiai.

Visai panašų klausimą iškėlė 
holandiečių fizikas Lorentz. Ka
da du amerikiečių, fizikai su tam 
tikru jautriu instrumentu darė 
eksperimentus su šviesos judė
jimu, tai neatsižvelgiant kaip 
juodu savo instrumentą nekrei
pė, ar prieš žemės bėgimą, aF 
atbulai, ar į kurį nors šoną, 
šviesa nuolat bego vienodai. Lo
rentz tada padarė išvadą, kad 
atkreipta prieš žemės bėgimą 
instrumento miera pasidaro 
'trumpesne, Ar šioji Lorentzo iš
vada buvo teisinga, ar ne — 
nieks negalėjo įrodyti. Ir kaip 
gi tatai įrodysi? Jeigu instru
mento rodyklas, atkreiptas tam 
tikron linkmėn, pasidaro trum
pesnis, tai ir pridėta ton link- 
men miera' pasidarys trumpes
nė. Čia išeitų taip pat, kaip 
matavimai žmonių atvaizdų 
lindriniam veidrody.

Einšteino atradimas
Lorentzo išreikšta mintis, kad 

musų mieros gali įvairuoti at
sižvelgiant į tai, kurion linkmėn 
mes jas pakreipiame, negalėjo 
būti patikrinta, šią Lorentzo 
idėją pasigavo EinsteinaS ir pa
darė stebėtiną, atradimą. Jis pa
skelbė, kad bet kurio daikto di
dumas ir jo išvaizda priklauso 
nuo to, kaip greitai ir kurion 
linkmėn jis bėga. Lėtam judė
jime daiktų pasikeitimas yra la
bai menkas, bet toks pasikeiti
mas pasidaro labai žymus, kuo
met judėjimas pasiekia šviesos

greitumą (186,000 mylių per 
sekundę). Jeigu, sakysime, žmo
gus' galėtų iš šaujamojo lanko 
iššauti vilyčių, kuri lėktų 160,- 
000 mylių per sekundę, tai žiū
rėtojui iš šalies bėgančioji vily
čia atrodytų per pus trumpesne. 
Bėgantis kartu su vilyčia žiūrė
tojas jokių permainų vilyčios 
išvaizdoje nepastebėtų, čionai 
tačiau reikia pažymėti, kad nė 
vilyčia, nė kuris kitas daiktas 
negali pasiekti šviesos greitu
mo. Seniau buvo manoma, kad 
bet kurio kūno mase yra abso
liute ir nepakeičiama, bet mo
derniškasis mokslas žino, kad 
kūno masė didėja kartu su di
dėjančiu judėjimu. Del šių at
radimų fizikos moksle nebeata- 
tinka tikrenybei nė Newtono 
dinamikos įstatymai.

Jeigu armotos' kulipka galėtų 
bėgti greičiau už šviesos bėgi
mų, tai tų kulipkų mes maty
tume bėgant ne ton likmėn, ku
rion ji tapo iššauta, bet priešin
gon linkmėn. Kitais žodžiais sa
kant, judėjimas, kuris viršija 
šviesos judėjimų, yra neigiamas 
judėjimas. Čia butų lygiai taip, 
kaip su tuo turistu, kurs nuke
liavęs 12,000 mylių nuo namų, 
jau keliauja ne tolyn nuo namų, 
bet arčiau prie jų.

Čionai išreikštos mintys ne
kvaršino mokslininkams galvų 
trisdešimt metų atgal, nes tuo 
laiku fizikams neteko turėti rei
kalo su taip greitu judėjimu. 
Bet kuomet radiumas tapo at
rastas, tai buvo pastebėta, kad 
šis metalas nepaliaujamai meta 
iš savęs nepaprastai smulkias 
neigiamosios elektros daleles. 
Gal šie elektronai nėra medžia
ga, bet jie yra tie dalykai, iš 
kurių sudaryta medžiaga. Jie 
gali būti susekti, suskaityti ir 
pasverti. Elektronai yra ne 
mokslininkų fantazijos vaisius, 
bet toji nedalomoji būtybe, iš 
kurios sudaryta visokį m&lžia- 
ga. Dėliai greito šių mažyčių 
dalelių judėjimo, auga jų masė. 
Tč.s augimas tapo apskaičiuotas 
ir patikrintas. Šis’ apskaičiavi
mas taipjau patvirtino Einštei
no teorijos teisingumų.

GAILA ŽMOGAUS
Iš M. Zoščenkos)

pa-

tie 
ei-

Ant galo, išėjo būtinas 
tvarkymas kai dėl geriančių pi
liečių. Truputį jiems laisvę su
varžė.

Pirma būdavo panorės, pa
vyzdžiui, girtas pasivažinėti 
tramvajų. —prašome, važiuoki
te, mielas žmogau, atsivėdinki
te. ' Nenori tramvajų, bet trau
kiniu—galima ir traukiniu.

Vienu žodžiu, pirma jų pa
tarnavimui buvo visokis trans
portas. Kuo nori, tuo ir va
žiuoja.

Na, o dabar panaikino <tą pra
mogą. Iščjo patvarkymas. Jis 
iškabintas’ visuose tramvajuose. 
Reškia, neleiskite ir taip'toliau 
girtam lipti į transportą. Nes 
jis, girdi, dėl savo girtumo gali 
patekti po ratų. Paskui tram
vajų valdyba turi mokėti.

Kaip Dievą myliu, perskaitai 
tokius humaniškus žodžius ir 
gyvent su nauja energija no
risi. Del tos paprasto priežas
ties, kad rūpinasi, saugoja, ne
leidžia tau, latrui, po ratų kris
ti.

Ir reikia pažymėti —tai nėra 
tik kanceliarijos produktas. Tai 
•tikras gyvenimas. Mums pa
tiems teko pastebėti, kaip visa 
tai gyveniman vykdoma. Gir
tam žmogui jokiu budu neleido 
tramvajų važiuoti.

O sėdi jis tramvajuj ir va
žiuoja. Nėra žodžiu, sėdi jis 
gana ramiai, niekam per veidą 
su kumščia neduoda.

Bet, žinoma, matyti, kad gir
tas. Murma ką tai. Rankomis 
švaistosi. Nerimsta savo vietoj.

Penktadienis, saus. 17, 1930

Bet kol kas' neužsimoja ir nei 
vieną nemuša.

Važiuoja jis sau ir važiuoja. I 
Tik staiga grupė pasažierų pa
reiškia pilną savo nepasitenkini
mą.

—Jeigu, sako, yra būtinas pa
tvarkymas, tai gana keista ma-* 
tyti transporte tokios kategori
jos žmones'.

Konduktorė atsako:
—Jų negalima ir pastebėti. 

Kai įeina, tai atrodo visai blai
vus, tai jau paskui transporte' 
ištižta.

Ir prieina jinai prie girt<S 
žmogaus ir liepia jam lauk eitų 
Girdi, tu gali po ratų nusiristi] 
ir man tada teks atsakyti!

O jeigu girtą paliesi, tai jis’ 
būtinai savo charakterį paro
dys. Taip ir čia.

Pradėjo jis užgaulioti. UžsL 
moti. Kojomis spardytis, —i 
reiškia, nedrįsk mane liesti.

Bet čia pasažierai sudarė 
bendrą frontą ir visi kartu ėmė 
jį atakuoti.

Vienas kitas, žinoma, bandė 
užtarti. Girdi, tegul jis sau va
žiuoja. Duokite jam šventą ra
mybę. Iš tiesų, jus jį po ratų 
numesite.

Na, o tie, kurie velka— reiši- 
kia savo apgąilestavimą.

—Na, suprantamas daiktai 
sako, girtam žmogui greitai ga- 
Ii atsitikti nelaimė. Nei nepa) 
matysi, kaip po ratais atsidurs.'

Ir, žinoma, kaip galima greL 
čiau stengiasi jį nuo tramva4 
jaus nudanginti.

Išvilko jį į aikštelę. Sustabdė 
vagoną. Išstūmė į gatvę. x i

O jis rėkia, skandalijasi, atJ 
gal grūdasi, bando vėl į trami 
vajų įsigauti. Jį, žinoma, nu^ 
stumia, kutena krutinę, kad jo 
rankos atsikabintų.

Čia, žinoma, tramvajus pasi
judina ir gintas žmogus krinta 
nuo savo kanopų beveik tiesiai 
po ratų.

Ir dar labai laimingai nukri
to. Kojos tiesiog per plauką 
nuo rato. Dar pusę colio— ir 
su koja jam butų tekę persi
skirti.

O čia niekai. Tik sau murzą 
susikruvino ir krutinę susitren
kė.

O šiaip nieko. Atsikėlė. 
Skandalijasi, kaip paskutinių 
latras, kumščia grasina, — už 
ką, girdi, mane beveik į aną 
pasaulį nepasiuntete...

Tegul bala, su tais girtais. Ar 
jie galvoja? Jeigu jais blai
vieji nepasirūpins, tai jie būti
na po ratų pradėk kristi.

Štai kodėl jais ir tenka nir 
pintis, skelbti visokius patvar-r 
kymus, popierą gadinti ir taip 
toliau.

Nes juk gaila žmogaus. Nors 
ir girtas žmogus, o visgi liūdna 
su juo ant amžių persiskirti.

Vertė K.

ATĖJO “Kultūros” No. 12. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Sausio 

16,17 ir 18
Visas kalbantis didysis paveikslas

“Hollywood
Revue”

Gražiausias muzikalis veika
las, su dainomis ir šokiais

dalyvaujant
25 žvaigždėms, šimtams gra

žuolių ir t. t.
Taiotri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

Garsinkitės Naujienose
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ĮVAIRIAUSIŲ DAIKTŲ EINA LAIMĖJIMUI
Automobiliai, Radiolai, Pianai, Parlor Setai ir daugeli kitų skirtingų daiktų

• .......... - - -

Kas Nori Dirbti Naujienoms ir Sau Laimėti Dovanas?

DRAUGAI NAUJIENIECIAI:
Ateina svarbaus darbo valanda- platinime 

Naujienų. Jau du metai praslinko nuo praeitojo 
Naujienų Kontesto, nuo to laiko kada skaitlinga 
armija budrių Naujienų kontestantų parodė sa
vo dideli pasiryžimą dirbti Naujienų labui ir sau 
laimėti atatinkamą dovaną už Įdėtą triūsą. Virš 
šimtas kontestantų laimėjo dovanas-automo- 
biliais, radiniais, pianais, parlor setais, auksi
niais ir deimantiniais daiktais.

Šis busimas Naujienų Kontestas bus vienas iš 
didžiausių Kontestų, koks kada yra buvęs Nau- 

' jienų istorijoje, nes šiame konteste yra daugiau 
išplėstos ribos kontestantų veikimui kaip Chi- 
cagoje, taip už Chicagos ir Kanadoje. Todelgi 
visi geri naujieniečiai, kurie turite liuoso laiko 
ir gerų norų Naujienoms, stokite Į kontestantų 
eiles. Tegul nelieka nei vieno lietuvių kampelio 
Suvienytose Valstijoj^ ir Kanadoje, kur nesiras- 
stų Naujienų kontestantų. Visų kolonijų Naujie
nų draugai busimame Naujienų Konteste su- 
glauskime savo spėkas bendram darbui—arki
me užleistus dirvonus, sėdami Naujienų sėklą! 
Savo Įdėtu darbu išplėtokite Naujienas ir ten, 
kur jų saulės šviesa dar nėra apšvietusi.

Ei, gerų norų, kilnių minčių, šviesą ir tiesą 
mylinti lietuviai!—ateikite šian Į talką: Chicaga, 
Pietai ir Vakarai, Žiemiai ir Rytai—visų lietu
vių kolonijų Naujienų draugai, taipgi Kanada, 
tu miela sesutė Suvienytų Valstijų ir tu ateik į 
Kontesto talką.*

Kiek Jūsų kolonijoje yra lietuvių—nesvarbu, 
bet svarbus reikalas juos padaryti Naujienų

skaitytojais, Naujienų draugais. Šiame Naujie
nų Konteste yra gera proga dalyvauti ir mažoms 
kolonijoms ir laimėti stambias dovanas.

Lietuviai-moterys ir vyrai! esate visi nuošir
džiai kviečiami Į darbą, jeigu tingumas nėra 
dar supančiojęs Jūsų kiltai veiklios dvasios, 
ateikite i šio Kontesto darbą—Naujienos laukia 
Jūsų prie darbo, prie/darbo, kuris ugdys Nau
jienas ir Jums už Jūsų Įdėtą triūsą laike Kon- 
testo teiks užtarnautą garbę ir dovanas.

Norinti dalyvauti šiame Naujienų Konteste, 
malonėkite išpildyti žemiau talpinamą blankutę 
ir prisiųsti Naujienų Kontesto departamentui. 
Gyvenanti Chicagoje malonėkite atsilankyti as
meniškai nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

NAUJIENOS.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III

GERB. KONTESTO VEDĖJAS:
Noriu būti kontestantų 4-ame NAUJIENŲ 

konteste. Malonėkite mane priimti kontestan ir 
suteikti reikalingas informacijas ir kontesto sąly
gas šiuo adresu:

Mano Vardas Pavardė.................. ........ ...... ..........

Gatvė............... .......................................................

Miestas..................................... Valstija ...............

Telefonas ....... .............................. ..........................
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CHIC AGOSI Tarp Ohieagos

ŽINIOS Lietuvių
Bus šalta Lietuvių Valanda

nigams padaryti, o tik nori su
teikti publikai smagų progra
mą.

Parengimas Strumilo svetai
nėje, 158 East 107 s t. Paren
gimas įvyks sausio 19 dieną. 
Pradžia 6:30 valandą vakare. N

R. Ramonas.

kalaudami pataisyti kokį mu
zikai} instrumentą
darysite duodami darbo St. 
Stoškui. Jo adresas, kaip jau 
pažymėta aukščiau, yra 
So. Halsted Street.

gerai pa-

3143

Oro biuras įspėja čjkagie- 
čius, kad dar keletą dienų bus 
šalta ir kad temperatūra ga
linti nupulti net iki 5 laipsnių 
žemiau zero.

žodis kitas dėl Lietuvių Radio 
Valandos \

Padėka Bridgeportas

nuo visiško susmukimo... Kas 
daryti?

Tinkamesnio, taip sakyti, vai
sto šiai ligai gydyti, aš nema
tau, kaip kad pasinaudoti val
stybės aparatu. Reikia tuojau 
suorganizuoti atsakomingą kū
ną siurpraiz parems rengti 
būtent, rengėjų asociaciją. Po 
to, įsakyti musų
Springfielde, arba ir pačiame 
Washingtonc, idant jie pasirū
pintų 
tymą 
liuoti

P-ni J. Miliauskienė jau gry- 
žo namo po vakacijų.

* « *

Spulka
Naujienų .spulkos nauja sc-

P-as BabiČius jau įsitaisė savo rija prasidėjo sausio 2 dieną 
teatre 
Šiną.

kalbamųjų paveikslų ma-

* #

Zalatoris bėgioja po Ci-

atstovams

Dr.
cero ir nori atimt iš garnio džia-

1930. Dabar laikas įstoti į Nau
jienų spulka ir pradėti taupy
ti pinigus.

Kreipkitės i Naujienų ofisą 
dėl informacijų. 1739 So.' Hal- 
sted Street.

popu Iia-
Jis už

Kuone nutroško ugnė- 
gesiai

šeši ugnvgesiai kuone už
troško (Mercy ligoninės sande
ly, kur buvo kilęs gaisras. Ki
ti ugnėgesiai išgelbėjo juos. 
Mercy ligoninė randasi adresu 
2537 Prairie avė. Kalbami ug
nėgesiai jau buvo apalpę, kuo
met kiti išvilko juos laukan. 
Išgelbėtų ugnėgesių vardai yra: 
George Svanson, Adolph 
rokis, John Whalen, 
Kelly ir Julius Leitz.

Policininkams algos 
išmokėta

P-nas Budrikas yra 
rus vietos biznierius, 
laiko puikią, su dideliu pasi
rinkimu ir mandagiu patarna-' 
vimu, radio krautuvę.

Šalia savo biznio, p. Budri
kas pirmutinis, susidėjęs su 
“Naujienomis”, surengė pui
kiausius radio programos, ku
rių klausėsi plačioji Amerikos 
publika, pareikšdama, didžiau
sios padėkos žodžius, kaip ren
gėjams, taip ir programų da
lyviams artistams.

Dabar p. Budrikas pradėtą 
darbą tęsia toliau. Jis suruo
šia kas savaitę du programas 
ir linksmina lietuvius ir sve
timtaučius lietuvių muzika ir 
dainomis. Apie dailės ir mu

ile- zikos vertę aš Čia nekalbėsiu,

rėjau 
vietą,

Subankrt3tavo; reikėtų įvesti 
valstybės priežiūrą

Wa-
John

Stanislovas Stoškus, pa- 
iš kalėjimo į seną savo 

3143 So. ITalsted Street. 
Reikėjo, jau seniai parėka

vo! i visiems, kurie man gelbė
jo. Kaip “Naujienose” buvo ra
šyta, sveikatos neturiu, atsily
ginti už paramą negaliu, o ir 
kaip atidėkoti — neišmanau.

Dabar gyvenu geriau, ne kad 
girtuoklis, kuris pragėrė savo 
algą. Tiktai bėda, kad mane 
labai nuskriaudė — viską iš
vogė.

Ale turiu kaimynų, kurie ma- 
sušelpia — duoda valgyti 

tuo tarpu bosas nereikalau- 
mokėti rendos.

S. Stoškus.

išleisti atatinkamą įstar 
siurpraiz parems/ regu- 
ir prižiūrėti.
tai ne juokai! Jeigu val- 
kontrolėje veikia ban-

*
P.p. Ambrozavičiams dar nie

kas negrąžina jų “Taksio”, bet 
jie džiaugiasi 
sargu.

nauji! geresniu

bū

nes 
pati

6,000 policininkų negavo al
gų vakar. Sakoma, kad, nė vie
nas negausiąs algų šį mėnesi.

Jaunos keliauninkės
Elįzabeth Klautsch, 4 metų, 

ir jos sesuo Gerde 7 metų, 
vyksta Vokietijon vienos dvi. 
.Jų motina serga ir nėra vil
ties jai pasveikti. Tėvas dirba 
ir negali mergaičių prižiūrėti. 
Gi norsės pasamdyti neturi pi
nigų. Taigi siunčia mergaites 
pas gimines j Vokietiją.

Konvencijų miestas
19l29 metais Čikagoj laikyta 

838 konvencijos. Skaičius ap
lankiusių 
su šiomis 
1,177,925; 
čius siekė

čikagą svečių 
konvencijomis 

iš jų delegatu 
1,135,380.

ryšy 
buvo

Politikieriui bomba
sprogo bomba padėta Mor

ris Ellerio namams. Eller yra 
miesto kolektorius ir’ 20 war- 
dos bosas. Spėjama, kad gal 
bombą kas nors padėjęs El
lerio namams kerštaudamas dėl 
vietų bizniui Maxwell gatvėje. 
Mat nužiūrima, kad ir j tos 
gatvės bizni kišasi Eller. Eller 
gyvena adresu 201 Central avė.

Jūsų saugumui
Ar reikalingas yra jums 

bu i jaunas vyras? Biuras, 
ris rūpinasi surasti darbo 
nuoliams (po priežiūra Čika
gos policijos departamento), 
nuo to laiko, kada jis tapo su
organizuotas pirm poros me
tų, surado darbo 21,053 ber
naičiams.

Kuone visi šių bernaičių yra 
baigę aukštesniąją mokyklą. 
Jie išrodo švarus, sąžiningi ir 
patikėtini, jų amžius — tarp 
14 ir 20 metų, ir visi su ge
romis rekomendacijomis.

Tai yra padorus vaikinai, ku
rie niekuomet nėra turėję ke
blumų su policija, nėra buvę 
areštuoti.

Policijos biuras darbui vai-1 
kinams suieškoti gali parūpin
ti jums jaunų darbininkų kiek
vienai darbo šakai. Ir atmm-| 
kitę, kad geras darbas išgel
bėja vaikiną nuo blogo amato, j 
Geri, padorus jauni vyrai yra j 
brangus turtas miestui.

Kas tik, norėtų samdyti jau
ną vaikiną, tai Jai telefonui) j a | 
_ _ Wabash 4747 ir klausia lei
tenanto James J. Scully, pa
aiškindamas kokiam darbui rei
kia jauno darbininko. Jokio at
lyginimo neimama nė iš sam
dytojo, nė iš jauno darbinin
ko.

Chicagos Policijos departa
mentas deda pastangas pagel
bėti jaunuomenei šiame musų 
mieste. Departamentas prašo 
piliečius kooperuoti su juo. 
Duokite jaunuoliams progų su
teikdami jiems darbo.

dar- 
ku- 

jau-

ne 
ir 
ja

S.-—S. Stoškus, jaunes- 
dienose, buvo Lietuvos

{kiekviena užgauta styga 
pasako žmogui savo ver- 
gaivindama jo jausmus, 
noriu pasakyti, kad tie vi-Bet

si žmonės, kurie šiokiu ar to
kiu įbudu prisideda prie mu
zikos skiedimo, atlieka ne ką 
mažesnį darbą, kaip kad po
etas, kompozitorius ar kokis 
kitas dailininkas. Ir ve, p. Bud
rikiu, už jo rengiamus progra- 

reikia duot ne vien kre- 
bet ir tarti padėkos žo- 

K. Liutkus.

muš, 
(litas, 
dis.

vargin- 
vargin-

susilau- 
įvykin,

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų 

Batelis rengia šaunų vakarą 
sausio 19 dieną.

Vakarius bus tur būt pui
kiausias iš visų (buvusių šioje 
apielinkėje parengimų.

Vaidins juokingą komediją 
(“Daktaras viską žinantis”; ki
ta komedija rusų kalba — 
“Tarnaitė kalta”.

Be Jo, dainuos rusė, operos 
dainininkė, Kučkovska 
kora; L. Lobov — 
S. Kessler — šokikė,
žarskas — dainininkas; sakso
fono duetas; balalaikų orkes
tras; kitokie numeriai.

Ir visą šį įvairų programą 
galima bus pamatyti už 65 
centus, nes biletų kainos to
kios. Mat, Batelis nesivaro pi-

— Si- 
kazokas, 
K. Po-

Turkiškos, Rusiškos 
Sulf arinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

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

MineralinSs, sulferiričs vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbčti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulSjimo.

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

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

Phone Boulevard 4552

nesu 
knygnešis. Turėjo ne kartą ke
blumų su caro policija. Vėliau 
atvyko Amerikon. 
' Kol jėgos tarnavo, tai S. 
Stoškus gyveno, kaip daugelis 
kitų (fcirbo žmonių, pakenčia
mai. Bet metai nestovi, jie bė
ga risčia. Užėjo sunkesnės die
nos S. Stoškui. Ir paskutiniuo
ju laiku jisai gyveno 
gai, pasakysiu — labai 
gal.

Gi pereitą metą jis 
kė vėl bėdos: pateko
kuriame tapo pašanti du žmo
nės. Stoškus buvo apkaltintas 
tų žmonių pašovimu, bet teis
mas jį paleido.

Ir šiandie, sugrįžęs vieton, 
kur gyveno, atsidūrė dar var
gingesnėje padėtyje, ne kad 
buvo. I

Nekalbant apie tai, kas yra 
kaltas ar nekaltas dėl tų ar 
kitų nelaimių, tenka nurody
ti, kad kiekvienam žmogui ten
ka gyventi, kol gyvastis plas
ta. Taigi ir Stoškui reikia gy
venti. Bet sunku jam gyven
ti. Todėl, turėdami reikalą pa
taisyti laikrodėlį, kai ką nusi
pirkti iš smulkių dalykėlių, nei- idant išgelbėti siurpraiz pares

Bridgeportas tai tikra Či
kagos lietuvių širdis. č:ia mu
sų profesionalų ofisai, čia vi
sokios krautuvės, čia didžiau
si parengimai, čia mokyklos. 
Ir ko tik čia nėra?

Paskutiniais keleis metais 
prie visų senesnių ir įsigyvenu
sių profesijų ir biznių tenka 
priskaityti dar vieną
tent, siurpraiz parių rengimą. 
Tik nežinau, ar jas reikia pa
dėti profesijų, ar biznių sky
riui. O gal pavadinti pramo
ne?

Pirm poros melų siurpraiz 
pa rėš gražiai bujojo. Teisybę 
pasakysiu — jos taip bujojo, 
kad išrodė, jogei pasidarė pel
ningesnes, nei bet kuri kita 
profesija arba biznis. Taigi ga
lima buvo tikėtis, kad jos taps 
nuolatinė, kaip sakoma, lietu
vių “įstaiga”.

Su liūdnumu dabar betgi ten
ka pranešti, kadx buvusi taip 
buini pramonės šaka paskuti
niuoju laiku rodo ženklų gve- 
rimo. Kaip 
rodyti, kad 
praiz parių 
Su keletu
graudingesnė istorija — jos su- 
bankrotavo. O bankrotui išti
kus/ jus žinote, žlugsta ir pi
nigų. Reiškia, nukenčia tie, ku
rie investavo pinigus. Taip ir 
čia nukentėjo.

Paskutinioji parė bene di
džiausių nuostolių padarė šė- 
rinonkams. Jie buvo sudėję 
daugiau, kaip porą užimtų do
lerių. O kur dafbar tie dole
riai yra? Dievas tik ir rengė
jos težino!

Gerbiamieji, jus suprantate, 
kad šitokie bankrotai yra ne
sveikas reiškinys bet kuriai pro
fesijai, bizniui arba ir visai 
pramonei. Taigi reikalinga sku
bių ir radikalių priemonių,

stijos
kai,- spulkcs; jeigu profesiona
lai turi išlaikyti kvotimus, 
pirm negu jiems leidžiama jų 
profesijas praktikuoti; jeigu 
valstijos arba federalės vald
žios kontrolėje operuoja tokios 
stambios pramonės, kaip 
dinamos “Public Utilities”, 
tai kcdel negalima padėti 
valdžios kontrolę siurpraiz 
rių rengimo pramonės?

Gerbiamieji ir gerbiamos, 
apgalvokite rimtai mano su
manymą. Nukentėjęs.

va-

po 
pa

❖

T. Brazis, 
kriaučius, gavo didelį. skaitlių 
vyriškų aprėdalų. Parduoda 
Kainos prieinamos.

❖ r,t

P-as Jonas Malchauskas, re
gistruotas vaistininkas, nenuils
tančiai darbuojasi savo vaisti
nėj, kampas 14 ir 49 Avė.

# * *
Rendų žiemą yra. Vasarą nė

ra. Cicero j darbo irgi mažai. 
Švarumo, laisvės, tvarkos “plen- 
ty”. Užtai pasaulis žino Cicero.

—Xx.

Cicero
Musų tarpe

* *
Liuosybės name

R. sale

o

pavyzdį, turiu nu
jau keletas siur- 
iširo. Tai viena, 
kitų atsitiko dar

Lietuvą
United States Linijų

išplaukia j Plymouth, Cherbourg, Southampton, ir Hamburg

mėn. išplaukia
S. S. Geo. Washington ... Vasario 5tą
S. S. America.................... Vasario 12tą
S. S. Pres. Harding.......... Vasario 19tą
S. S. American Farmer .. Vasario 26tą

/"^.fiREKITfiS neviršijančių pritaikymų, virtuve ir pasi- 
linksminimais, kuo šie laivai yra pasaulyjl geriausiai 

žinomi.
Pirkit bilietus j ten ir atgali
Pilnų informacijų, kainų ir tt, klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, I1I„ 45 Broadway, New York City

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Juozas Slech-Slavickas'ir Vin
centas (Tėvykas) Simonaitis at
pirko p.p. Kaminskų, 1337 So. 
49 Avė., biznio įstaigą.

' * »Jc sjc

P.p. Kaminskai, po ligų metų 
buvimo biznyje, nusitarė pasil
sėti. Jie dabar gyvena savo 
Bungalow, 1420 So. 50 Avė.

jjS :j« *

P.p. Steponavičiai paaukavo 
$7.00 vertės dovaną “Aušrelės” 
vakarui, kuris atsibus ateinantį 
sekmadienį Liuosybės s'vet. P-as 
Stanislovas Steponaitis turi sal
dainių, tabako, apynių ir malto 
krautuvę, 1412 So. 49 Avė. 
“Aušrelė” taria jam ačiū!

* $ *

Pereitą sekmadienį. įvyko pui
ki puota pas p. Povylą Tied, 
1343 So. 49 Ct. šoko, dainavo 
ir linksminosi lyg soties. 

♦ * * i
Neseniai gana rimtai susirgo 

p. Povilas Juknis, 1442 So. 49 
Ct. Linkėtina jam greitai pa
sveikti.

% * * *
P-as Krušinis jau vėl gryžo 

Ciceron ir ima paveikslus kaip 
po senovei, 1436 So. 49 Ct. Sa
ko, Detroitas Ciceros nebytina.

* * *

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8' v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 

ęimo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių 

Philco geriausias Radio 
$119.00
Atwater Kent
$107.00

C. A. Radiola special 
Brunswick special sale 

Fada Radio special sale
Hovvard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi.
Ir mes imame absoliutišką ir visa 
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 Rockwell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

visiems savo pacientams.
B. Smith, nursė”.

AR JŪSŲ VIDURIAI 
NETVARKOJE?<

Ar jus kenčiate dėl menko 
apetito, nevirškinimo, ir e su, pil
vo gėlimų, galvos skaudėjimų, 
nemiego. svaigimo, rėmens ir 
bendro nusilpimo?

Imk Trinerio Kartaus Vyno! 
Tris sykius dienoj po pusę 
šaukšto prieš valgius. Tas ma
lonus mišinys iš Kalifornijos 
vyno, kaskaros ir Uitų gydomų 
žolių ir liuosuojančio selyklo 
yra pasitikėtiniausias vidurių 
tonikas.

SKAITYK, KĄ EKSPERTAS 
SAKO: “Merchantville, N. J. 
Dec. 12, 1929 — Trinerio Kar
tus Vynas man labai pagelbėjo. 
Aš tikrai tikiu, kad tai geriau
sias tonikas, ką randasi ant 
marketo. Aš jį rekomenduo-

BITTER 
VVINE

j U
Mrs. I.

Parsiduoda visose aptiekose.

■HT Dykai
Pasiuskit Jos. Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
dėl nemokamo sempelio.
Vardas
Adresas
Miestas

Dept. 24
Valst.

$100.00 DOVANU $100.00
Bus išdalinta

Antrame Kepuriniame Baliuje
Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo

Sukatoje, Sausio-January 18 d., 1930
M. Meldažio Svetainėj

2242-44 W. 23 Place
Pradžia V :30 vai. vakare

Muzika J. PHILIPS
Kviečia širdingai Komitetas.

Įžanga 50c1

(A New Tune Each Day



Penktadienis, saus. 17, 1930

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Žieminis Chicagos 
Lietuvių Suva

žiavimas
Ateinantį* Inedėldienį Chica- 

gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., suvažiuos Chi
cagos visuomenė pasilinksmin
ti, pasimatyti su savo drau
gais bei pažįstamais, pasiklau
syti ir pamatyti Naujienų Ra
dio programo.

žymontas jau praktikuoja 
su mikrofonu, kad savo kaipo 
“anauncerio” užduotį atlikti ge
rai. “Valdytų” choras, kuris 
taip puikiai dainavo per radio, 
čionais sudainuos ir pasirodys 
publikai. Steponavičius dirba 
sušilęs, praktikuodamas su Bi
rute, ir Pirmyn chorais. Taip
gi su Birutės orchestrų ir vi
sais kitais artistais, kad jų dai
nos 
ant
Studijoj.

Lietuvių Auditorija nėra už
tektinai didelė dėl tokios iš
kilmės, užtai komitetas pasam
dė visas lame name 
svetaines. iršutinėje
je programą pradės 
kaslyti” lygiai 5 vai.
o apatinėje svetainėj šokiai. Lj 
programai bus šokiai abiejose 
svetainėse iki 12 vai. nakties.

išeitų dar geriaus, kaip 
Radio programų iMajestic

esančias

“broad- 
po pigiu,

Cicero
Lietuviu Kareiviu Draugyste

NAU<nENDS, <JMčMįd, HL '

Mišrus choras rengia šaunią 
vakarienę. Tai bus vienas sma
giausių parengimų kokius šie
met lik turėta. Nepamirškite 
šeštadienio vakarienės. Pradžia 
7:30 valandą vakare. Nn.

tu i versal
at-
ne-
pa-

Lodge, or from Mr. 
Thomas at the Universal State 
Bank.—Reporter,

Akių Gydytojai

Klaidos brangiai 
kaštuoja

Vaizdelis iš Čikagos gyveninio

kalbėti Jonui: jei kartais 
mirtumei, ar kas su tavimi 
sitiktų, tai aš tų pinigų nė 
gaučiau. Ei'kiva i banką ir 
darykiva taip, kad bite kuris iš
musų galėtų išimti pinigus vie
nas, reikalui esant.

Žinote, kaip yra su moteri
mi: ji, kalbėdama kasdien nors 
po truputi,, įkalbės vyrui savo 
mintis, ir galų gale vyras pa
darys taip, kaip moteris nori.'

Gerai. Jonas pristojo žmo-

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physicąl Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Jonas (arba imkite kokį no- nąs patarimui ir prašymui. Bet 
rite vardą) įsimylėjo mergelę, nepraėjo nė pora mėnesių, kaip 
ši lėčiau urnai pametė jį ir iš- -lonas pasijuto, kad ir vėl pa
tekėjo už kito. Joną užgavo daręs klaidą, 
mergelės žygis, liet ką dary- į I -
si?

Vėliau Jonas susirado kitą 
merginų. Keršydamas pirmajai, 
jis apsivedė su antraja. Grei
tai lėčiau Jonas pasijuto pada
ręs klaidą. Jisai pradėjo abe
joti, ar sau vienam apsivedęs. 
Žinote, sunki vyro padėtis, kai 
tokios mintys galvą kamuoja.

Bet ką darysi — reikia gy
venti. Susilaukė Jonas dukre
lės. Pakrikštijo ją, 
Onutės vardu.
žiai augo. Iš pat mažens 
raitė mylėjo tėvą, o levas

Per dvidešimtį metų su vir
šum Jonas dirbo ir taupino pi- 
niįus juodai dienai. /

Phone
Hemlock 9252

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

Dukraite
lai būna, 

gra- 
duk- 
duk-

Ėmė

1 tu ves. 
'ra

žmonos nebė- 
neinatyti nė rakandų, šlu

boje tuščia, kaip tyruose. Din
go 'kažin kur Jono žmona, din
go rakandai. Ant rytojaus Jo
nas sužinojo, kad dingo ir... 
per dvidešimtį metų taupin/ti 
pinigai.

Šiandien Jonas ir vėl singe- 
ilis ir, gal laimingesnis, nei 
prieš a psi vesiant.

Graboriai
B UTK U S
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Kaunietis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, 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 j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
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, I1L

Ofiso Telefonas Virgrinla 0030 
Res. Tol. Van Buren 6858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki '4 

iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die- 
'ntj. Namų ofisas North Side 

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

(J
Ir

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cup!er,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergais
8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Petnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS"

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 23301
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stute Banko

1800 So. Ashland Avė.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ' SPECIALISTAS

ir Akinių Dirbtuvė

VALANDOS:

Paaugo kiek dukraitė 
klausinėti Jonas dukraitės, ką 
daranti mama namie, kuomet: 
jis, Jonas, dirba dirbtuvėje.! 
Mergaitė viską pasakoja: kas 
ateina, ’kas išeina ir kas ką 
veikia.

Pradėjo Jonas drausti žmo
ną, išmėtinėti jai. O moteris 
ėmė klausinėti: iš įkur tu ži
nai? Nors Jonas nepasakė, bet 
jo žmona įspėjo iš karto, kad 

! Onutė pasako tėvui viską. Su
pyko motina,’ užsirūstino'labai 
ant mergaitės.

Onutė pirma metą pradėjo 
mokyklų lankyti. Buvo svei-1

.... , ka, graži mergaite. Bet štai ji
Alen.antI sekm.uhen), vai. umai susj i1aSauktas gy(ly.

po pietų, Liet. Rare.v.ų Drau- ‘ t()ja(i Li irodg keisla. (iv.
Srystė turės met.ni . siisnink.-, (Mojas išau1<6 (|rilugi}. Hot 
nią Liuosybės svetainėje 
tinęs 
stovis 
revizijos komisijos. Išduos 
S t r et či (i n a ertas i u s ir

j The English Column j
LTirui1*uuuž

UNIVERSAL LODGE
S. L. A. 344

Universal Lodge, are

susirinki- j . , .’ Idvtoja A1C- ! ’ • - • -. . - ’. mergaite mirė.Iraugystes darbuos .r j Wan|> n(lsira.
tus pranešta. Raportą. min() Sl|si)aulkc dar dvi (luk. 

teris, bet jau, rodosi, šios ne- 
a bebuvo taip meilios, kaip pir- 

j., moji.
Taupus buvo musų Jonas. 

, Sunkiai jis dirbo ir nedaug

The
; giving a banųuet on Eve. Jan
uary 18, 1930, at the 
moor Uote L i n honor 
retiring officers.

We wish to extend a 
invitation to all of the Marųuet- 
te Maroons and hope that many 
of them will be present. We 
also as’sure you a pleasant evėn- 
ing.

Tickets 
from any

South- 
of the

cordial

may be purchased 
member of the Uni-

Musu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai- K 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avc
• CHICAGO, ILL.

Ofisas
3256 SO. HALSTĖD STREET

Valandos 10-8. Nedėlioj 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.

Nuo 2

Nedėlioj

iki 4:30 ir nuo 7 iki 11

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

ŽMOGAUS

J. Lulevičius 
GRABORIUŠ IR 

BALSAM UOTO JA 3! 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visosę mies
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago. šilk- 
Tel. Victory 1115

AKIS 
yra taip dalikatnas sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju aut akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir toriu 20 
metų 

Jei

Dr.

jog 
jos

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Lafayette 4146.
VALANDOS:

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

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.

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.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriSky, vyrišku, 
vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU ( hieago 
arti 31st Stroet

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1816

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Draugystė yra tautiška, 
partyvė. Prievartos nėra, 
si gali prigulėti. Kas nori, uu . v ,. . n . . • . . , •A . .. . . . teuždirbo. Bet taupino kiekvienai ateinančiame susirinkime I . . , ,Ina centą, ir sutaupino apie prisirašyti. . ‘. , . . . , . T •x trejetą tūkstančių dolerių. Lai-Draugystes turtas 1629 mc- . _ . . . • . . -. . i ke pinigus baiiKc, lauke trijųtais buvo: ; ;. .. . . . . .nuošimčių kiekvieną metą.

Pinigai buvo padėti, kaip ir 
'daugelio,, jo paties ir moters 

Bet štai moteris ima

Pinigai spulkoje .... $2,675.001 
Mokama ant knygutes
Liuosybės namui paskola 100.00! vardu.
Liuosybės namui Šerai
Lietuvos Laisvės paskola 200.00j
Suv. Valstijų paskola .. 100.00 į

#50.00 i

Viso
Lietuvos Kareivių Draugy

stė dar aukavo Lietuvos reika
lams ir vieliniams Amerikos Į 
lietuvių reikalams. Prie to, ji! 
dar globoja jaunimo draugijė-Į 
lę ‘‘Aušrelę”, kurios vakaras-j 
koncertas įvyksta tą patį va- 
karą, toje pačioje svetainėje.

Vietį a.

Padarė klaidą
t ž va k j-r vakare, kai p. Biel

skis skubiai dirbo savo aptie- 
koj (19 ir Halsted St.), “kad- 
mynas”, įsilipęs i p. Bielskio I 
karą, bandė, taip sakant, pa 
imli “raidą”. Bet l^‘:s tai pra 
nešė apie tai p. Bielskiui, ši; 
išeina pažiūrėti karo ir ištik 
rujų randa “kaimyną” besidar 
kuojantį kare. P-as Bielskis i 
mandagiai H užklausia: “Ką 
tamsia Landai daryti mano ka-j 
re?”K “Pardon me. I made a- 
mistake”, atsakė ‘kaimynas’,1 
lipdamas lauk iš karo.

'I no tarpu p. Bielskis užra
kino savo karo 
“klaidos” nebūtų a 
daryti, ir sugrįžo apliekon, o 
“kaimynas” nuėjo 
ro ieškoti. — Rep« V.

f Al A

MIKOLAS PETRONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 15 dienų, 10 vai. ryte, 
1930 m., sulaukęs 38 metų am
žiaus, gimęs Svilių. kaime, Va
balninku parap. Paliko didelia
me nuliūdime seserį Aneliją 
Montvidienę, pusbrolius Pran
cišką Petronį ir Albinų PetronĮ, 
o Lietuvoj tėvą Petrą, motinų 
Veronikų, . seserį Magdaleną, 
švogerį Paliulį. seseris Alpunę 
ir Julę ir brolį Povilu Kūnas 
pašarvotas randasi 601 W. Illi
nois St., St. Charles, III.

Laidotuvės įvyks sausio 18 d., 
9 v. ryte iš namų į St. Patrick 
bažnyčių, o iš ten bus nulydėtas 
i St. Charles kapines.

Visi A. A. Mikolo Petronio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nuliūdę liekame,

Sesuo Anclija ir Pusbroliai.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakarą

DR. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafavette 4365

DR. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
POl; " y .

Lietuvis Graboriuš ir 
Balsamuotojas

2311 W. 23rd PI. 
,ij Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopUikiausiai. 

’ -Reikale meldžiu ąt- 
6įšaukti, o mano dar

iu busite užganė- 
/ dinti.
Roosevelt 2515-2516METŲ SUKAKTUVĖS

ONOS VITKAUSKYTĖ

Suėjo lygiai metai kaijCher- 
siskyrė su šiuo pasauliu, musų 
mieliausia duktė, Ona Vitkaus- 
kytė. Ji mirė naujų metų die
noje sausio 1 dienų, 1929 m. 
Palaidota šv. Kazimiero kapi
nėse. Mieliausią dukrelę atsky
rė žiauri mirtis nuo musų vos 
suėjus 13 metų amžiaus, šitas 
skaudus smūgis neišnyks mums 
iki busime gyvi.

Atminimui vienų metu mir
ties sukaktuvių bus iškilmingos 
ketverios Mišios su Egzekvijo
mis, šv. Jurgio bažnyčioje, sau
sio (January) 17 dienų, 1930, 
6:30 vai. ir 7:30 vai. ryte.

Prašome visus savo gimines 
ir draugus prijaučiančius 
mums, dalyvauti pamaldose ir 
po pamaldų kviečiame visus at
silankyti pas mus j 3256 So. 
Union Avė., 1 lubos.

11

OU’ -
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graboriuš ir , 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

* >
Puriu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.
K

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatįiermia

Dr. A. P. Kazlatiskįs
Dentistas 

4712 South Ashland 
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Residence Phone Hemlock

3211 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Avė
vakaro.
7691

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graboriuš Chicagoj

1327 So. 49 Ct

Nuliūdę,
Telefonas 

Cicero 8724

Tėvai Vitkauskai, Brolis 
ir Gimines.

Petras Knksciunas,
duris, kad 
taip lengva

savo” ką-

North Side
Turėkite omenėje, kad atei-| 

nanlį šeštadieni, sausio 18 (l e
ną,

avenue, Pirmyn

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 16 dienų, 3 valanda ryto, 
1930 m., sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs Mučinų kaime, Krekena
vos parapijoj, Panevėžio apskr. Paliko dideliame nubudime 3 
pusbrolius — 2 Jakaičiai ir Valentas ir 2 puseseres — Vegienę ir 
Bočiunienę, Amerikoje. Kūnas pašarvotas randasi 3238 South 
Halsted St., graboriaus Radžiaus koplyčioje.

Laidotuvės įvyks Pirmadieny, Sausio 20 dienų, 8 vai. ryte iš 
koplyčios j šv. Jurgio parapijos 
gos pamaldos už velionio sielą, 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Krikščiūno 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
GIMINĖS.

Laidoluvė. e patarnauja graboriuš Kadžius.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

1646 W. 46th St

Telefonas ''LBoulevard 5208
K

Phone Canal 6222

DR._ S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Lea^tt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Renublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTA SH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Cicero 294
i

Mes esame taip ar
ti, kąip Tamstos 

Telefonas
Patarnavimas • dienų 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze C<

Graboriai ir
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

. A. L. YUSKA
Gydytojas ir
Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

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

Phone Boulevard 8483
D!?. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUŠ CHICAGOJ
Laidotuvėse1 patar
nauju geriau ir pi- 

\ giau, negu kiti to
dėl, kad priklausai 
prie grabų išdir- 
bystfis,

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

•288 S. HaisUd SL
JTel. Vidury 4013 tarti

giminės, draugai ir pažįstami esat

bažnyčių, kurioje atsibus gedulin- 
o iš ten bus nulydėtas i švento

Tel. Bruns\vick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sieloj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoinis 
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 sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS ' 

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Įvairus Gydytojai

t. 
vak. 
dienos

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee

Valandos: 12 iki 2 ir 
Seredos vakare

Nedėlioj pagal

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Was1iington Street 

Cor. VVashington and Clark Ste 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tęl, Hyde Park 3395

Avenue
6 iki 8 P. M. 
uždaryta 
sutarti

DR. HERZMAN
• —Iš RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. ('anai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shnro 2238 ar Randolph 6800
DR. CHARLES ŠliGAL

Praktikuoja 20 metai
OFISAS '

4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS!
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Iii 

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Re public 9600

V. w. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tol. Prospect 3525

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 n • o ... , f.rr-
Rez 6641 S Albany Avė. Tel. Pros- Nuo JO iki 12 dieną, 2 iki 3 no piet, Local Office 
petį 1930. Nedėliomis tik pa^ul.. »u-i 7 iki 8 vai. Nedėl. mio 10 iki 12, i 'r'J

Rez. Telephone rlaza 3202

m

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

• Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

'l’elephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 North LaSallc Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9.30 iki 5 \al. vak.
' 1900 So. Union

Tel. lOo-evdt 8710
Ard
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Darbininkai, kurie 
patarnaus Naujienų 

Radio Koncerte
žemiau paminėti asmenys 

dirbs “Naujienų" koncerte sau-

192
rurniture & Pianos

Biznio PetariiH*?ma«

ruxchaiige—Mainai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Dykai t.p- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463. setas $39.
5 šmotų 

$17.50.
5 šmotų

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55. .

kamb. aut-
, skrynia,

160 A KERI Ų gera žemė, parduosiu 
arba mainysiu ant namo arba gerų 
mortgečių. Savininkas, 1021 W.

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMEKS Stogų Daroąs. Grei-j 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bilc kur. 
skaitliavimas.
riausį darbą mieste

miegumojo
į litas — lova, dreseris. 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9y 12 $23.50.
Atsišauki! Kasdien iki

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. St. Englevvood 2116.
I 

ąžuolinis Dinelte setus,

NAUJIENOS, Chicago, III.
i na) turėjo 9,740 lųirim. 
įskyri; u.s (kpozitai UekC

O Ši.(
•M i Padėka

šomi atvykti į svetainę 
linu, kaip 4 va’.andą po

1. Bačiimas
2. Ascilla
3. š velny s
4. Čepukas
5. žilis
6. Narbutas
8. Valiulis
9. .1. Vilis

ne ve- 
pietų.

Trusto depą r lame n te 
metais’ buvo $1,872,984.9 
yra žymus paauginus, kadang 

į 1928 metais šio departamen'k 
į sumos sieke $1,000,360.63, 
1927 metais tik $664,919.30.

1929 metais Central Manu 
facturing District Bank padidi 
no saugumą. Dvidešimt nuošim
čių dividendų — viso $106,000 
— tapo perkelta i pamatinį ka
pitalą ir tokiu bildu pamatinis 
banko kapitalas tapo pakeltai 
nuo $500,000 iki $600,000.

Tuo pačiu laiku buvo perkel 
ta kiti $1’00,000 iš neišskirstyl.) 
pelno i perviršio skyrių. Ačiū 
tam kapitalo perviršis padidin
ta nuo $500,000 iki $600,000.

I and Atlantic Photo]
I.au Vegas, Ne v. — Leonard 

Kip Rhinelander, turtuolis, ku
ris, ant galo, gavo divorsą nuo 
savo žnionos-negrės. Savo laiku 
jo apsivedimas su negre buvo 
tikra sensacija.

18-ta apielinkė
į.ginu, kaip 3(1 metų. Vienas iš 
!jų kokių penkių pūdų aukš- 
,'čio, o kitas apie 6 pėdų.

i k< •</ ’ėiciH'i 
Mi-ienei, M. Žalpienei, 
lickicnol pasidarbavusinins 
Uivos politinių kalinių 
kalinių vardu tariame 
gą ačiū.
F. Bcrtkevičienė—J. Šileikai!; 
1929 m. gruodžio m. 22 d.

Ba-
Lic- 

naudai

TičVAI DŽIAUGIASI KAI KU
IMKIS G KR AI MIEGA

DIDŽIAUSI BARGENA1 Už CASH

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

trumpos apysakos, lekcijos, straips
niai ir pašnekesiui konstruktyviai kri
tikuojami 
ar su tvarkymo spausdinimui; 
tyrimai; apgarsinimų literatu 
tvarkoma, rankraščiai perrašomi 
suredaguojami. •

THE LITERATY WORKSHOP, 
Suite 608, 

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

parašomi ant užsakymo, 
daromi 
-a per- 

ir

10
piet

IŠSIMAINO BEKARNE, 
Daromas Reras biznis, mainysiu i 

lotą, cottage, gerą automobilių.
val Išsimaino 2 štorai — 7 fintai, mai- 

' nysiu į farmą, privati namą arba 
resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107
------ o------

AedcljonHs iki 5 vai. po
V1CTOK STOBAGE VVAJiEHOUSI 

4811 W. Lake St.
’l'el. Columbus 0467štai yra būdas nuraminti ver

kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė ii esant saugų ir ne
kenksmingų. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktų,, neramų kūdikį ar 
vaikų! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir pajrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas II. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU savd brolio Krank Po
cius, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
apskr., Severėnų dvaro. Ilgus me
tus gyveno Burnside, Chicagoje. 
Prašau jo paties arba kas apie

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

IIYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake Vievv 4479 

—:--- U------

I 
<'MALEVO.IIMASDEKORAVIMAS

Namų savininkai, prisirengkite 
prie rendaVimo sifono dabar; pada
rykit savo apartmentą patraukiantį; 
pigiai; apskaitliavimas dykai; specr-U. ... . .
alybė — ąpartmentiniai namai. i zino Pranešti, busiu dėkingas.F. M. BRAID, L JOHN POCIUS,
2943 Major Avė. Tel. Berkshire 694J 1843 So- Halsted St.

_______________________________, Chicago, 11..

.)!

IŠSIMAINO 5 kambarių namukas 
ant loto, mašinos ar inorgiČių, ran
dasi 45 St. So. Rockwell St., .savinin
kas Joe. lx?leika, 3818 S. Sacramen- 
to Avė.

11. \V. Maukus 
Naikelis 
.1. Degutis 
Skurkis 
Pačkauskas 
šmotelienė 
Antonina Vilienė 
Kemešienė 
Bypkevičienė 
iš šių darbininkų

Pcldapas lietuviu bučerneje

16

19.
20.

Kuris dėl 
kokios nors priežasties negalėtų 
dalyvauti, malonėkite pra
nešti tek'fonu į “Naujienas”. 
Roosėvelt 8500.

P-nas W. Kilton turi bučer-1 
nę adresu 627 VVesl 18 Street.

Praėjusio ketvirtadienio ryt 
mėtį, kaip ir kitomis dieno
mis,’ bučerio pagelhininkas ati
darė bučernę 5 valandą ryto.' 
Matote, šioje apielinkėje dau
guma gyvena darbininkai, ku
rie eina darbui anksti, tai ir 

skubi į bučernę Į
kad laiku paruošti pus-

PRANEŠIMAI
Financial

Finansai-Paskolos Situation VVanted
Darbo Ieško

šeimininkės 
anksti, 
ryčius.

Real Estate For Sale
Namai-žemė PardavimuiSkolinant Jums Pinigus 

$100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičiug 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

IEŠKAU darbo i restauruntą už 
virėją arba veiterką. Turiu patyrimo. 
Tel. Wentworth 5605. ARTI 63 IR HALSTED

2 flatų piuras; 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.

SpeciaUataa gydyme chroniškų ir naujų U 
gą. Jei kiti negaiš j o jumis iAgydyti. atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas iftegzaminavl- 
tnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apei- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet' pats pasakys 
po galutino idegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blyd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 11 ryto iki 1 
pietų* nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nęde* 

lioj nuo 10 ryto H 1 no nietu.

Pirmyn Mišrus Choras rengia vaka
rienę šeštadieny, sausio 18 d., Liberty 
Club svett, 1042 N. Damen Avė. (Ro- 
bey St.) Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus skani vakarienė, programas ir 
šokiai. Kviečiame skaitlingai atsi
lankyt, kur linksmai laiką praleisim 
ir sykiu paremsim Pirmyn Chorą, 
Jeigu kas tikietų dar neturit nusi
pirkę, bet manytumėt dalyvauti, tai 
praneškit per telefoną. Brunswick 
5396. Komitetas.''

ir

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio bučernės ir 
grosernės bizniui. Pinigų daug ne
reikia. 5256 Princeton Avė.

$2,400, dabar $11,500.
CLARENCE O. ROSEN, 

5933 So. Halsted St.
-------O----

l

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia sspėjo bučerio pagelbi- 

a t įdaryti bučernę, 'kaip 
įėjo du vyrai. Vienas

ninkas 
vidun 
jų kirto bučerio pagelbininkui 
revolveriu į galvą. O kitas vy-

Taksų mokėtojams žinotina | ras, nesustojęs, nuėjo tie
siai į kambarį, kur pats buče- 
nis dar gulėjo lovoje.

Pakišo piktadaris bučeriui 
revolverį po nosia ir paliepė:

— Greičiau kelkis!
Reikia klausyti

klausysi revolverio argumentų.
bučeris. Tuo tarpu 

piktadaris atsivedė į

Cicero

• Frauk I tausok, Cicero mies
telio asesorius, duoda tokį įspė
jimų Cicero miestelio palie
čiams taksų mokėtojams:

Asesorių taryba Čikagoje ne
paisė to, 
taksoms

Chicagos Lietuvių Socialistų Rajo
no Valdyba laikys susirinkimą utar- 
ninke, sausio 21 d., 7:30 vai. vak., 
Naujienose. Sekami draugai, valdy
bos nariai, malonėkite būtinai daly
vauti: Lapaitienė, Lekavičius, Micke
vičius, Jusas, Rypkevičius, Pačkaus- 
kas, Kondratas. Turime aptarti 
daug svarbių reikalų, ypačiai rengi- 
mos prie busiančio Chicagos Lietuviu 
Socialistų Vakaro ir tt.

Kviečia Organizatorius.

Paskolos suteikiama 
jį vien? diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
/ 6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Karu šildoma. Lotas

St. — 5 kamb. mu
turu šildoma, Lotas

Saliir sumanui vyrai 
padidinimui uždarbio b 
pirmyn. pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

kaip aš apskaičiavau
Cicero nej ndi narnos, PaklaiIsC 
vertę; ji pakeitė ir Llltragis

kaip ne

padidino mano skaitlines taip, L^ijarj bučerio pagelbininką. 
i patiko.kaip jai

Jodei priseis kiekvienam tak-
paliepė ir bučeriui ir

Balius rengiamas sušelpimui bied- 
nos moters ir kūdikio, jvyks sausio 
19 d., 3501 So. Union Avė., Chicago, 
111., Tautiškoje svetainėj, pradžia 1 
vai. po piet, pietus bus duodami 3 
vai., programas 4 vai.; kalbės Kun. 
P. Zalink ir kiti svečiai, muzika 
grieš įvairius šokius. Kviečia visus 
dalyvauti. Komitetas.

št.

Banditai 
pagelbininkui gulti ant grind- 

sų mokėtojui, kuris yra nepa- gu^erj jje apklojo kaldra, 
tenkintas taksų padidinimu, pa-1 pagpiuininką matracu. Įsakė 
duoti protestų Asesorių | abiems gulėti, nekrutėti.

Piktadariai, pasiėmę $200 pi
nigų ir laikrodį 50 dolerių ver
tės, dingo.

Abu banditai išrodė esantys 
jauni vyrai, neturintys <lau-

bai; paduoti galima bus Cook 
pavieto trobesyje, Chicagoje, 
kambary 312. Aš patarčiau pa
sinaudoti šia proga savo inte
resų apsaugai, kol laukiate pa
sėkų bylos, už vesit os Spring- 
fielde, Supreme teisme — by
los, kuri reikalauja palikti se
nų įkainavimą.

Protestai galima išpildyti ir 
paduoti šią savaitę iki šeštar 
dienio 
šio 18 
duoti 
nuo 9 
landai 
kad 
kambaryje No. 
trobesyje, ir kartu paduokite 
savo paskutinių mokėtų taksų 
bylų.

Class Heath Institute

ir dar šeštadienį, sau- 
dieną 1930 metų. Pa

šiltos protestus galima 
valančios ryto iki 9 va- 
vakaro. Bukite tikri,

jus paduosite skundus 
312, Pavieto

65 East Garfield Blvd.
Normai 3266.

HOT SPRINGS YRA ČIA, 
CHICAGOJ

šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Viduriu Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS’, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Taksų protesto susirinkimas bus 
laikoma Cicero, sausio 17 d., 1930 m., 
šv. Antano parap. svet., 15th ir 49th 
Ct., 8 vai. vak. Visi taksų mokėto
jai yra kviečiami dalyvauti šitam su
sirinkime. Bus blankos 
nia protestavimui aukštų 
sinfeškite taksų bilas nuo 
atsiveskite savo draugus 
nūs. širdingai ačiū.

Liet. Politikos Pagerinimo Kliubas.
Tėvynės Mylėtojų Draugijos Chi

cagos apskričio kuopoms. Gerb. Val
dybos šiuomi prašomos dalyvauti
prisirengimo konferencijoj, sausio 19, 
2 v. po piet., Sandaros svetainėj,
3331 S. Halsted St. Atinasi S. L. A. 
Seimas, todėl ir T. M. kuopoms la
bai svarbu prisirengti, 
skaitlingai dalyvauti.

22 kp.

PO

INTERNATIONAL 
INVESTMpNT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

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

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

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

n

namai. Visi gatvių 
Buvo $8,500,

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

7551 Lincoln 
rinė bungalow 
30x125.

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

FRENCH, tel. Central 4804 ------- o

išpildo- 
taksų. At- 
1927 m. ir 
ir kaimy-

Kviečiami

Valdyba.

Sidės Liet.

Central Manufactur 
ing Distrist Bank
štai keletas įdomių skaitlinių 

apie Central Manufacturing 
District banko stovį:

Gruodžio 31 dienų 1929 meitų 
(tai yra paskutinę praėjusių 
metų diena) šis bankas kontro
liavo turtų $13,900,449.52.

Banko kapitalo perviršis ir 
neišskirtytas pelnas buvo $880,- 
338.83. Grynas banko pelnas 
(išmokėjus taksas ir padengus 
kitokias išlaidas) sieke tais me
tais $215,205.23.

Be to, banko metinė atskaita 
rodo, kad reguliarių cash divi
dendų bankas išmokėjo 10 nuo
šimčių — viso $60,000.00. Ekst
ra cash dividendų išmokėjo 8 
nuošimčius — viso $48.000.00. 
Stako dividendų išmokėta $100,- 
000. Viso išmokėta dividendų 
1929 metais $208,000.00. Taigi 
šis bankas turėjo gruodžio 31 
dienų 1929 metų perviršio ir 
nepaskirstyto pelno $887,544.06.

1929 metais Central Manufac
turing District Bank yra davęs 
paskolų $47,800,082.72.

Tais pačiais metais banko va
dinamas Christmas Club (už
baigęs metus lapkričio 30 die-

North Side. — N.’W.
Politikos Kliubas rengia balių ir šo
kius sekmadieny, sausio 19 d., para
pijos svet., 1644 Wabansia Avė. Visi 
kviečiami dalyvauti.

— Komitetas.

Roseland. — Repeticija “Daktaro” 
jvyks šiandie, Strumilo svetainėj. Vi
si malonėkite susirinkti laiku, nes 
vakaras jvyks nedėlioj ir reikia pri
sirengti kuogeriausia.

Režiserius Barčius.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Sausio 17 ir 18

Visas kalbantysis garsusis 
paveikslas

“Marriage Play 
ground”
dalyvaujant

Mary Brian, Fre,aerick March

SKOLINAM PINIGUS 
$200 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 6%. 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

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 parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

GRAZT 0 kambarių cottagre; furn. Šildo
ma, 'Z karų garažas, yatvfi ir el6 ifitnlHy- 
Iob; I’ortago Park. arti mokyklų ir bažny
čių: ¥j bloko iki gatvekarių, $7.600, jmo- 
kfitl $1.000.

šaukit
INDEPENDENCE 1542

PASKOLINSIM • nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčia ir lengvais išmo
kėjimais. • Paskolas suteikiam ‘ 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

I 24

SALESMENŲ, naujas išradimas 
tinkantis prie kiekvieno pečiaus ga
lima prijungti i keletą minučių. Su
taupo 50% šilumos. Lengvai parsi
duoda ir geras komišinas.

MODERN EQUIPMENT 
MFG. CO.

1830 Canalport Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—1.3 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morjdčiaus $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.

Miscellaneous
įvairus

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ar mainymui lunch 
ruiinis, arba parenduosiu su fixtu- 
riais. Kas norite pasidaryti pinigų, 
atsišaukite 4502 Eftston Avė.

BUDAVOTOJAS
■ Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
32 Kenvood St., 

Palatine, III.

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl 'kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 

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

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

Tel. Victory 3486

PARDAVIMUI Chili parloris arba 
ieškau partnerio, su mažu kapitalu, 
vienai sunku apsidirbti. 7521 Bel- 
mont Avė. Tel. Lackavvana 9798. >

PARDAVIMUI bekernė, yra 2 pe
čiai, arba galima pirkti trokus ir ko- 
stumerius. 
“Lietuva”, 
Box 54.

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

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

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

CLASSIFIED ADS
Business Service 

Biznio Patarnavimas ■vnrM^njTj-irvnnru-Lru-ir

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Miscellaneous for Sale
_________Įvairus .Pąjjąviroį

tžSISAKYKIT DABAR
Garsus radi u m mino run anglys;

akmenų; kaina $fl.5O su pristatymu.
GOVALIS,

Boulevard 1035

nčra

Kreipkitės, Knygynas
3210 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu. Cash biznis, arba pri
imsiu i mainus, 2 flatų namą arba 
gerus mortgačius. 6001 So. Carpen- 
ter St.

PARSIDUODA grosernė su visais 
bučernės fikčeriais. Apgyventa vi
sokių tautų žmonių apielinkė. Biz
nis seniai išdirbtas. Parduosiu pi
giai. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. Atsišaukite

2249 W. 47th St., 
arba

Telefoliuokite Lafayette 4937 ,

PARDAVIMUI bizniavus namas 
su natų ir 2 flatų po 4 kambarius 
viršuje. Parduosiu su bizniu arba 
be. Gryno pelno mėnesiui namas su 
bizniu neša $400.00. Parsiduoda dėl 
ligos šeimynoj.

5115 So. Robey St. 
dabar Damen Avė.

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Brldgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

* WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 SO. Halsted St.

Tel. Victory 7261

PATENTAI. copyrlg-htB —• išradimai 
sokios rųSies.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Brunswlck 7187

v|.

PLUMBINGAS. Geriausis darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avc.

Phone Victory 2740

Automobiles
'28
’2G
'29
'27
’29
’2«
’29

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

Triangle 9330

Buick 5 pas. Sedan -------- ------ -----
Paige Sėdau 6 ratai ........................ ..
Ebbox Sedan ...... ...... .................... ......
Nash Coach speelal ..........................
Ford Coupe ....................... ....... .........
Chrysler Sedan ...................................
— “400" Našlį Sedan ................. .
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7130 So. Halsted St..

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$900.00 GROJIKLIS pianas, rolės, 
suolelis ir kabinetas už priklausanti 
balansą $100. 6136 S. Halsted St.

Radios

RADIO vartotas 1 mėnesį, naujau
sias modelis, kainavo $169, visas 
elektrikinis. Gražus riešuto kabine
tas. Parduosiu už $65.

1324 N. Homan Avė.

Furniture & Fixtures
Rnknndni-Tf aisai

GROSERNĖ ir delicatessen, se
nai įsisteigusi geroj vietoj, arti 
bažnyčios ir mokyklos. Renda pasi
lieka $50 ir su nauju lysu. 6655 So. 
Mozart St.

SVARBI PROGA
Parsiduoda didelė grosernė ir fruk- 

tų krautuvė ant Bridgeporto, didžiau
sioj lietuvių kolionijoj, pačioj lietuvių 
širdy, prie bažnyčios ir dviejų dide
lių mokyklų. Vieta išdirbta, vienoj 
vietoj per 20-tj metų. Parsiduos už 
pirmą teisingą pasiulimą. Veikite grei
tai kas norite pinigų pasidaryti. Prie
žastis — liga. 919 W. 33 St. Chicago.

PARDAVIMUI bučernė; cash biz
nis; ant biznio gatvės, geroj vietoj. 
3000 W. 22 St.

PARSIDUODA ’ Restaurantas ir 
Rooming House už cash, biznis se
niai išdirbtas, arba mainysiu ant au
tomobilio. 1715 S. Canal St.

; PARSIDUODA kriaučių šapa ne- 
PARDAVIMUI du kaunteriai, tile brangiai. Biznis išdirbtas per ik t 

trimuoti, balto marmuro viršus. Tin-i laiką. Pardavimo priežastis — la
ka bučemei ar delicatessen. Pigiai.I riu 2 bizniu. J. Brazis, 1403 So. 
Tel. Kildare 3415. 49th CL, Cicero, 111.

/
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KAD SUTVARKYTI PALIKI
MĄ. NEPAPRASTA VERTĖ.

Namas dabar pertaisomas. $2,000 
paims jį. Mūrinis štoras, 5 kamb. 
apartmentas, didelis bėismentas. 
1139 W. Van Buren St., arti Racine. 
Geriausia transportacija.

A. R. SCHWEITZER,
452 Oakdale, 

Lakeview 2451

AUKSINE PROGA
PARSIDUODA 5-5 kambarių nau

jas muro namas, vandeniu šildomas, 
su visais vėliausiais įrengimais, 2 
karų garadžius. Gera vieta, prie 
pat lietuvių bažnyčios Brighton 
Park.

5 PAGYVENIMU naujas muro 
namas, garu šildomas, geroj vietoj, 
prie 
namus parduosiu 
arba 
ar

gatvekarių linijų. Abu tuos 
stebėtinai pigiai, 

mainysiu ant mažesnio namo 
loto.
Savininkas

JUOZAS VILIMAS
1556 So. Roekwell St.

i.


