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Ikitlegeris nušovė du į 
projhibicijos agentus

saus: Mocrc, 
butlcgeris, vakar nu

šovė iii du piohibicijos :igen-j

16 žmonių, jų tarpe astuonios moterys, žu
vo liepsnose, milžiniškam lėktuvui nu- fe 
kritus Kalifornijoje

lūs, 
namus 
buvo F. 
Moncurc.

kai tie bandė įeiti į jo 
kratos daryti. Nukauti 

Baili.son ir Robert

Šiandien prasideda 
wąrd Small; Charles Raybold i_ 
ir Elizabeth Sųuibb, dauguma IjOHfĮOHe juros gink-1 
jų iš Los Angeles. j - , p °
3 lakūnai žuvo aoropla- konferencija 

no katastrofoj Vak;,,. jvyko |;:climin;irinis su. j 
PALM BEACH, Fla., sausio ......................................

20. Aeroplanui, kuriuo jie 
skrido iš Bahamos salų į Day-; 

kad dėl pakilu- tona Beach, nukritus vakar čia (

LOS AiMiT.LES, (.ai., sau
sio 20. —- Vėlai vakar vakarą 
netoli nuo Oceanside nukrito 
milžiniškas trijų motorų aero
planas ir toje katastrofoj žuvo 
šešiolika žmonių, iu 
tuonios moterys.

Aeroplanas grįžo 
Caliente, Meksikoj, į 
gėlės. Sako, 
sios tirštos miglos aeroplanas, į Lake \\ orth ežerą iš 500 pė-. 
skrisdamas 200 pėdų aukštu- dų ------
moj, vieno savo sparho galu! 1 " 
užsigavo į kalno šlaitą ir nu-

tarpe aš-

iš Agua
Los An-

ge, ir visa orlaivio šešiolikos 
asmenų įgula žuvo liepsnose. 
Daugurfia jų taip apdegė, kad 
pažinti nebegalima.

Žuvusieji yra: pilotai Basil 
Russell ir Freddie \Valker ir 
pasažieriai: E. J. Bovven, 
Union lauk and Pipe kompa
nijos pimuninkas, ir jo žmo
na; Sedric Brovvn, Maddux oro 
linijos vict'pirmininkas, ir jo 
žmona; Mrs. Doris Cantillon; 
Mrs. Ida Glchver; Mrs. Han- 
nah Colliston; M:iss Fra neės 
Jamieson; Benjamin Miller ir 
jo žmona; \V. W.

MZ i

{Atlantic and Pacific Photo j

Washington, I). C. — Anglijos ambasados trobesis, kuris 
baigiama statyti

važi ivusni delegacijų galvų

LONDONAS, sausio 20. — 
įvažiavusių 'juros korderen- 

i aukštumos, pilotas Wm. cijai penkių valstybių delega- 
Lindley ir mechanikai Ed. 
Omps ir W. Lipsky žuvo, o 
jų pasažieriai Ed. Butler ir 
Elbert Stossell buvo sužaloti.

Italų lakūnas žuvo
ROMA, Italija, sausio 20.— 

Jo aeroplanui vakar nukritus 
į Desenzano ežerą, žuvo žy
mus italų lakūnas Tomaso Dal 
Moliu. Jo kūno nebesurasta.

VVALLACE, N. C., sausio 20. 
— Policija suėmė čia vieną 
negrą, Davė Brockingloną, kal
tinamą dėl užpuolimo ir už
mušimo vietos farmerio žmo
nos, Mrs. Bertie English. Ji

Paden; Ed- buvo užmušta šeštadienio naktį.

Imą bendrą pasitarimą su An
glijos premjeru MacDonaldu.

Susirinkę premjero reziden
cijoje No. 10 Dosvning gat
vėj, Francijos premjeras Tar- 
dieu su užsienių reikalų minis- 
toriu Briandu, Japonijos dele
gacijos galva Wakatsuki, Jung
tinių Valstybių sekretorius 
Stirnson ir britų premjeras 
MacDonald apie valandą laiko 
kalbėjos, vyriausiai juros kon
ferencijos atidarymo procedū
ros ir sesijų programo klausi
mais.

Juros konferencija oficialiai

Gyvenimo Sovietų Rusijoj 
Baisenybės

Juros konferencijų ati
darys Anglijos karalius

LONDONAS, sausio 20. — 
Juros ginkluotės konferenciją, 
kuri rytoj [šiandie] formaliai 

'prasidės Londone, atidarys An-

Pabėgusių vokiečių kolonistų pasakojimai
Išblyškę veidai, įdubę skruo-

smas, maldos, -ašaros ir aša
ros... Sunku aprašyti įspūdžius 
ir vakarykščio [gruodžio 2 die
nos] Sovietų Rusijos pabėgė
lių ešalono. Jų yra
129 šeimos, apie 400 asmenų.

Tačiau nepilnos. 119 asme
nų iš dų šeimų tapo suimta 
GPU agentų (t. y. komunistų 
žvalgybos, kuri anksčiau vadi
nosi čeką) ir liko Rusijoj, at
skirtos nuo šeimų. Važiuoja 
vienas gydytojas, viena pasto
riaus šeima, o pačio pastoriaus

Bėga žmonės iš Ukrainos, 
Krymo, Sibiro 

ir visi nupasakoja panašų vaiz

ngiau teko išsikalbėti su bu
vusiu koperatyvo darbininku. 
Jis sako, kad į darbininkus tru
putį geriau žiūrima, negu į 
ūkininkus, kurių didžiuma va
dinama buožėmis — kulaki.

Ūkininkų .klasifikacija 
tokia: kas neturi nieko — 
katės, nei marškinių, tas 
biednota — neturėlis; kas

nei

tu
ri nedaugiau vienos karvės ir
arklio sredniak 
nis, o kas truputį

viduti-

.. A .. .. .. ‘ . Ikulak.sijos vergijos (taip jie patys I
viešai sako) žmonės vos pa-' Ta^gi, kaip jie

k u lak i ir
vietų ribose. geriausiai pasiturį.

Lietuvių žurnalistų grupė Kaip gi tie “kulaki“ atrodo? 
vakar [gruodžio 2 diena] per- . . . _, ,. i Genamus ų aprėdalas tai eio per visus vagonus ir sten-. J , , v.

•’ * L <» r, zl. v <« z L.n L t 1 m t z.

gėsi 
rios

• bėgti
Visi jie, kaip parinkta, išblyš
kę; nė vieno veido neteko ma
tyti r ūžavo: pageltę, išblyškę, 

pasenę

išaiškinti priežastis, ku- 
vertė vokiečių kolonistus 
iš Sovietu, c
Tikroji priežastis išdžiuvę; jauni

ta, kad Sovietų Rusijoj kai — sunykę, 
jau nebegalima pasidarė toliau 
gyventi, ypač ūkininkams. Tai 
kiekvienas jų sako ir duoda

yra

! Latviuose kilo audra Bolivija ir Paragua- 
šaukšte vandens ja ima vėl niauktis

Politines latvių partijos ginči- Paraguajos kareiviai patilę Bo 
jrs dėl priėmimo Estų gal Ii vi jos fortą; du kareiviai 

krito

saucio 20 
— Projektuojamas Estijos pre
zidento Oskaro !
vizitas Lenkijai) vasario mene-1 tas. 
sį sukėlė Latviuose audrą šauk-| 
šte vandens. Politinės latvių 
partijos veda tarp savęs gin
čus dėl to, kaip latviai turį 
priimti Estijos respublikos gal
vą, kai jis keliaus per Latviją 
i Varšuva. • c

Kairiosios partijos, stojan
čios už glaudesnį bendradar
biavimą su Rusija, ragina pre
zidento Slrandmano atvykimą 
ignoruoti, tuo tarpu kai deši
niosios partijos agituoja pasi
tikti jį su iškilmingomis ma
nifestacijomis ir tuo parodyti 
tiek Lenkijai, tiek Estijai, kad 
Latvija taip pat esanti palan
ki politinei Pabaltijo valstybių 
sutarčiai.

Prezidento Strandmano vizi
tą Lenkijai priruošė gen. Jo
hanu Laidoner, Estų karo va-

Penkių valstybių delegatai 
šiandie buvo karaliaus priim
ti Buckinghamo rūmuose.

Kaip valstybės, eida
mos juros konferenci-

jon, yra nusistatę
LONDONAS, sausio 20. ■ 

Penkios svarbiausios juros val
stybės: * Jungtinės Valstybės, 
Didžioji (Britanija, Japonija, 
Francija ir Italija, juros gink
luotės sumažinimo konferenci- 
jon eina, kiekviena įvairiai 
sistačius. Būtent:

1. Jungtinės Valstybės 
kalauja: tuojau sumažinti 
mų ir statomų karo laivų, jų 
tarpe kovos laivų ir kreiserių, 
s'kaičių; panaikinti subinarinus; 
pariteto su Didžiąją Britanija Lietuvei,

No. 17 i

s

dra’ 
to

;!■ '4ir - • V*-’ ii

V fe'

ai1 
t

ir malūnų, vidutinišk 
lėntpiuves ir 8 malu 
t u s. Nuostolių dau 
ka kaimams — 
telian/s — 34.2 
— 9.7 
teisėmis

Turto 
nies pas 
tinęs,

Lietuvos Naujien
92,000,000 litų nuostolių 7.6 nuoš. Dega daug lei

• W • i « . m n 1 11 • i i > t zL i t t it > <*> Iriš gaisrų
KAUNAS. — > Padaryti 1918- 

j 1928 m. gaisrų nuostoliai Lietu- 
I voje siekia 92,042,543 litų, o 
kovai su gaisrais per tą laiką 
išleista 4,767.907 lit. Per tą lai
ką buvo 9103 gaisrai, iš to kie
kio mažų 5838, didesnių — 2659, 
didelių — 555 ir labai didelių — 
51. Gaisrų ir nuostolių skaičius 
kiekvienais metais auga. Dau
giausia gaisrų atsitinka kai
muose 57.2 nuoš,, miestuose 

'apskrities teisėmis — 19.2 nuoš., 
dvaruose — 7.8 nuoš., mieste
liuose ir bažnytkiemiuose

ASUNCION, Paraguaja, sau- 
j šio 20. — Tarp Paraguajos ir 

Strandmano Bolivijos gali vėl kilti konflik-!

Haagos konferencija 
pasidarė Youngo 
plano protokolą j a

somybę ir prieš bolševikus, .lis 
yra uolus rėmėjas projekto su
kurti žiemių Baltijos sąjungų, 
kurion įeitų Baltijos kraštai ir 
Skandinavija. Neseniai jis bu-

denti Pilsudskį, 
~ siimtų aktingą

sąjungos prieš

kad tasis pa- 
proponuojamos 
Maskva vado- v

mi

esą-

Atsikeršydama, Maskva daro 
spaudimą Latvijai, kad tosios 
prezidentas Zemgals padarytų 
vizitą Lietuvai, kuri tebeveda 

(savo neoficialų karą prieš Len
kiją dėl užgrobimo Vilniaus. 
Vokiečių diplomatai kooperuo
ja su Husais, taip pat ragin
dami Latvius, kad jų krašto 
galva pirma padarytų vizitą 

, o ne Lenkams. Ir 
Latvijos bandymai išlaikyti nei- 
trahimą tarp Estijos ir Len
kijos, Rusijos ir Vokietijos, da
bar ima svyruoti.

kreiseriais ir kovos laivais.
2. Didžioji Britanija: panai

kinti \ovos laivus ir submarj-
i nūs ir apriboti kreiserius pa
ritete su Jungi. Valstybėmis.

3. Japonija: padidinti jos ka
ro laivų proporciją su Jungi. (;re)jtasjs Pęnnsylvania Golden 
Valstybėmis ir Anglija nuo Ąrro.w 
5:5:3, kaip kad buvo nustaty
ta V\ ashingtono konfeiencijoj į įr vežėją Earlą
1921 metais, iki 10:10:7. I ai į 5|ulpzt^ 27 metų amžiaus. Su

daužytas automobilis ir vežėjo 
kūnas buvo traukinio nunešti

val’iduotų jai daugiau kreiserių.

bai., sausio 20.

traukinys vakar netoli 
nuo čia užgavo krovinių auto-

Vyriausybės pranešimais, Bo
livijos (kareiviai puolė para- 

guajiečių Isla Poi fortą, esan
tį vienoj Paraguajos upės sa
loj, apie 250 mylių į žiemių 
vakarus nuo Asuncion. Susi
kirtime, Sako, vienas paragua- 
jietis ir vienas bolivijietis bu
vo nukauti.

Paraguajos ministerių tary
ba šiandie susirinko padėčiai 
apsvarstyti.

HAAGA, Olandija, sausi 
20. — Antroji Haagos repa
racijų konferencija šiandie pa
sirašė protokolą, kuriuo Youn
go planas lapo galutinai pri
imtas.

Einant Youngo planu Vokie
tija turės kreditorių valsty
bėms sumokėti reparacijų arti j 
9 bilionų dolerių. Ta suma tu- j 
rėš būt sumokėta per 59 mė- 1

■
Paskutinėje sesijoj, kuri tę-l 

sėsi per visą naktį, principe® 
buvo išspręstas ir Vengrijos® 
reparacijų klausimas.

4

kad prekybos

lies kasyklose

•'‘Vi

NAUJI
7:13, lei-

džic mėnesio. ‘

dolerių vald- 
statybos dar-

dalių duomenys rodą, 
bilionai dolerių busią 

naujų valdžios ir pri- 
trobesių statymui, o 3 

prekybos ir pramo-

Tichono 
kalė- 

gruo-

fe-
ii fe 
b-fe'
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10 bilionų dolerių bu
sią šiemet išleista 
statybos darbams
WAS1IINGTONAS, sausio 20 

— Prekybos sekretoriaus La- 
monto pranešimu, per šiuos 
metus Jungtinėse Valstybėse 
bendrai busią išleista daugiau 
kaip 10 bilionų 
žios ir privatinės 
bams.

Lamont sako,
departamento surinkti iš visų 
krašto 
jogei 7 
išleisti 
vatinių 
bilionai
nes įstaigų statybos darbams.

Penktas kalinių maišto 
vadas pakartas d

FOLSOM KALĖJIMAS, 
sausio 20. — Vakar čia , 
pakartas Eugene Crosb'j 
taip vadinamas James ( 
mirti pasmerktas dėl 
vinto kalinių maište 
kojimo dieną 1927 T.

Iš šešių pasmerkti J 
ri?mų maišto vad 
yrą penktas, kuri: 
nuosprendis įvykii 
buvo, pakarti

fe®

8 darbininkai žuvo
ii • reiicdėl sprogimo ang- i<Voj

BECKLEY, W. Va., sausio 
20. — Lillybrook Coal kompa
nijos kasyklose No. 1, dešim
tį mylių nuo Beokley, vakar 
įvyko sprogimas, kurio astuo
ni angliakasiai buvo užmušti, 
o keturi kili sužaloti, šeši už
muštų darbininkų buvo neg
rai.

TOKIO, sausio 
rų Bengo žinių 
respondentas Har 
kad Kinų-Rusų 
rencija, kuri kelii1 

į sausio 25 c 
i s'iia busianti ati 
Nankino vyriaus 
su kai kuriomis 
konferencijos p f 
mis.

PI 
LIEImigrantai sakosi su

kišę agentui $100,000
4. Francija: priešinga sub 

marinų panaikinimui; reikalau
ja didesnio laivyno ir nepri
ima pariteto su Italijos laivy-' 
nu.

5. Italija: reikalauja laivyno, 
.stiprumu lygaus su h'rancijos 
laivynu; remia Britų reikalą-j 
vimą, kad submarinai butų pa- į

Žodžiu eina proletarizacija naikinti.
(biedninimas). Kas turėjo 2 __
arkliu “perveda” ant vieno.

Ūkininkas iš Sibiro 
pasakoja, kad jų kaimas iš 

nkių turi 20 ūkininkų, kurie tu
ri po 2 arkliu ir po vieną kar

toki u^n*n^a* 'turi P0 
‘ arklį, o 75 ūkininkai neturi nei 

x- . i i- n/ui karvės, nei arklio.— šiemet prikuhau (>00 pu- ’ 
dų javų, kurių pūdas kainuo
ja po t rub. 28 kap. Jei par
duočiau visus javus, gaučiau
apie 800 rub. Nalogų uždėjo Tuonri . norima priversti ūki- Vaikų Žudytoja g’aVO 25 
523 rul

Vienas 20 ha žemės ūkinia
is iš Ukrainos duoda

150

*-ORFIS

ninkus dėtis į “kolchozus” — 
apie j bendrus ūkius, komunas. O 

100 rub., obligacijų (paskola) ten dar aršesnis 
turėjau pirkti 125 rub., drau-(Ten visa priklauso 
dimai 100 rub., koperatyvo įna-jsarc.
šas 25 rub. Taigi, vien mokės-1 ras, o darbininkai 
niai dukart daugiau išneša, ne- gai.
g u duoda ūkis.

gyvenimas. I 
nuo komi

kai naujas Sovietų po-

(Bus daugiau)

metus kalėjimo
CAMDEN, N. J., sausio 20.

GLdys May Parks, moto- 
:kė, kuri buvo kaltinama dėl 

, šian-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras 
našauja:

Nenusistojęs 
sriego; šalta; 
tin’?i mainosi I

Vakar Menyųeratuta 
■tarp 150 jr 210 F.

šiandie saulė teka

MILWAUKEE, Wis., sausio 
20. — Distrikto prokuroro ofi
sas pranešė, kad šimtai darbi
ninkų, daugiausia ateivių, pri
sipažinę sukišę garlaivių kom
panijos agentui Romanui A. 
Warginui, kuris dėjosi jų drau
gu, arti 100 tūkstančių dolerių.

laiką

Siųsti 
saugu, n 
nigus sax

šiai dienai pra-

oras;

vėjai.

rėjo imti nagan už suktybes, 
prieš dvejetą savaičių nusižu- 

gali but.dė, pal'kęs tik S25,9CO boną. 
ii’ vidų-1 —

i MASKVA

Įvairavo

Naujienų ® 
8 vakaro. S 
po piet.

t

• I
jo ver- dviejų vaikų nužudymo, 

die tapo pasmerkta 25 metams džiasi 1:50. Mėnuo teka 12:17 įime. Jis miręs 
kalėjimo. ryto.

sau io 20. — Tik 
ž:niii, kad ru~ų|

a; k i v y; k u p' 3 I h r * o n r. s, 
artimas pajriaicho 
draugas, mile Solovecko

> pabaigoj
1739 So. Halsted St
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Įkorespondencijūs CHICAGOS
ŽINIOSWindsor, Ont

į The English Column | 
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—Billee.

arm

Mis,s

14 soft drinks

Shadbar, 
bovvling 
done it

THEATRE
3140 S. Halsted St.KŪDIKIS NEINA SVAKU- 

M0N7»DABOK JO 
VIRŠKINIMĄ

Marquette, did you see what I sakeis, 
the fif- Folks!

Not everybody knows that 
Buddy is a saint. And another

Ladies and Gentlemen

Pavyzdingai” gyvena

is a great sports- 
thinks nothing of 
early Sunday mor- 
tabogganing, provi-

v „' -

\ T
<•>' X'* S

teismui, klausinė- 
džiurės, ar jie ne- 
mirties bausmei

(Atlantic and Pacific Photo] '

Chicago. -- Schvvill grudų kompanijos sandėlio gaisras. Sudegė šimtai tūkstančių bušelių grudų

(■>

s Vanos

Tel. Boulevard 4705

IMPERFECT IN ORIGINAL

u kaip tris dešimt 
etikos kaipo speci- 
Ižiau tūkstančius, 
ujo ligomis, šlapi- 

ch toniškomis ir 
Mano 

dymas 
re- 

ies, Vi
ii- pus

ti avė 
išgijimu 
kiti gy
lelė ne- 

us galite
ausiu

■ mano gy-
Kasirodė taip sėkmingas
■ jūsų ligas. Jums nie- 
Kos pasitarti su manim 
■kuria šių ligų. Ateikite 
■- patirkite, dykai, kaip 
j išsigydyti iš savo ligos.

B. M. ROSS,
5 So. Dearborn St.
lonroe St.. Chicago. Crilly Bldg. 

kvieną dieni) nuo 10 iki 5. Ne- 
deSinit molų Siame name. — Im- 

ĮTcvatorių iki penkto augšto. Valait
is 10 iki 1. Panedėliais, Sercdomia 

batomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

? jis atsidūrė 
JĮ bandė 

ai pareiš- 
vra fo- 

o pa
inios

TX?
wsr

KAD K)

BOSCH
RJLDtO

--------  Prasidėjo O’Brienienės
Vietos anglų laikraštis “The teisinas

Border Cities Star” sausio 6 d. ___ _
^ašo apie Petro Aleknos trube-1 Vakar prasidėjo 'teismas Ge- 
Bls. Jis atsidūrė policijos teis- nevieve O’Brien, žmonos O’Brie- 

kur jam buvo primetama, į no. kurį nušovė II. Dorr ir ku- 
Bns turėjęs pabėgti iš Win-1 iis už nušovimą tapo pasmerk- 

Esą tame mieste jis j tas kalėti iki gyvos galvos.
• J • • t 11 . _ _ . . _ . « . .įstaigą ir ‘traukdavęs 
auksinius dantis bei 
yęs jų žiedus. Alek- 

kad tai esanti ne- 
namas tapo at-

O’Brienienė yra kaltinama 
suokalbiu su Dorru nužudyti 
jos, O’Brienienės, vyrą.

Valstybes gynėjai, kvalifikuo
dami džiurę 
jo renkamos 
ra priešingi 
moterims.

Iš to daroma išvada, kad tur 
būt valstybės gynėjai reikalaus 
teisiamai moterei mirties baus
mės.

P'[Moters jsibriauja į visas 
profesijas

Frank Miller, 2322 Roosevelt 
road, sėdėjo savo automobily 

i prie Canal ir Maxwell gaivių. 
| Netoli sustojo kita mašina. Iš 
jos išlipo dailiai pasirodžiusi 
mergina, prisiartino prie Mille- 
rio, atkišo revolveri ir davė 

[mandagiai Įsakymą: ‘‘Hands 
up!”

Miller iškėlė. Mergina, pasi
ėmusi $4.86, sugrįžo i savo au
tą, įsėdo ir nuvažiavo.

Bridgeporte sugauta 
trys

Policija suėmė tris jaunus 
vyrus prie 32 gatvės ir Union 
ava. Suimtieji vyrai pasisakė 
esantys: Tom Kane, 19 metų 
(923 W. 32 St.). Theodore Si
mnu (701 VV. 31 St.) ir Walter 
Dobak (932 W. 32 St.). Seržan
tas Josęph Burk ir jo skvadas 
surado pas areštuotus vyrus 
šautuvą (nukirstą) ir keletą.

■ revolverių.

Kova dėl taksų
1,700 savininkų nuosavybių, 

jčių vidurmiesty, buvo susi- 
taksų patikrinimo tary- 

fisuose. Mat, Čikagos ap- 
taryba kaltina, kad šie 

valdytojai gavę pa- 
taksams nukapoti 

000,000, kuomet dau- 
iestų dalių taksai

eisojo VVilkersono 
iryta 14 vadinamų 
arlorių. Uždarytų 

& yra vieta, kuri' 
)hn Dabasinskas 

avė.) ir Joe

I)r. Ross
Da" specialistas
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“Don Juan’s” other name is 
Toots0. Faricy that!

Sez Gab.

Marquette 
Murmurs

Page Georgie!
■*

Alas and Alack! I cannot tell į
1 a lie, our Valentine dance is net | 
į going lo be a Valentine dance.
It’s going to be a George Wash-

■ ington’s anniversary dance. It
i will be held Saturday evening, 
j Feb. 22, at the Hotel Hayes, 
the cęsiest ballroom in all Chi
cago! Tantalizing music by 

oflthe jolly Marquette Merry- 
Rescrve the dale,

saw in the Naujienos’ 
teenth of this mon'th! Heaven 
and gold buttons, Universal has' 
brokeri into print, and they | 
have broken into print what I 
mean. We us'ed to see their 
newą items about once in six 
months, būt by the looks of | 
this Chatter Column they, are 
going in for big things in a 

Perhaps trimming

WHO’S NEXT
Elizabeth 

of our girls 
teams, has gone and
too! Following our Prexy’s ex- 
ample she is going in for m.ar- 
ried life, seeing that it took 

big way! Perhaps trimming jS0 Wt<]j Ą],ce> hicky 
the proud Maroons so early in , |JOy gĮan|ey Ueske, and 'the 
the New Ye0'’ knc’ 1 ..................
thdm to these bigger and oetteri^jp January. y Betty 
things’. Whatever it is, the; p.)s ^ee-n , 
Chatter Column looks liko, it is. ]ler trousseau, and pickin 
going to be a lot of fun. -

ear has inspiied. yvedcling; <day is set for the,29th 
certainly 

jee'n very busy, ehoosing 
ig her 

i nevv f m nitu re for that little 
bungalow on 61th and Kedvalc.

thing Bud 
man. Hę 
getting up 
ning to go
ding his rheumatism doos not 
bother him.

Whatever become, of Lugan 
and his' bunch?

“Silent Bob” never rnsses a 
meeeting’ Gcod boy- MILDA

and being surprised at shower 
parties. She has her happy 
hands full.
her team, būt is too happy to 
care. The girls forgive her, and 
with the ręst of Marquette CJlub 
wish tler every happines in the 
world.

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, j j žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet-' 
cher’s Castoria į valandėlę pa-1 
darys neramų, karščiojantį ku- 

I dikj ar vaiką kuosmagiausi. Ke-
She has negleeted lios dozos ir jis gerai virškins, 

ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

21, 22 ir 23
Visas kalbantis didysis paveikslas

“So this is
College”

Linksmas veikalas iš 
jos gyvenimo
dalyvaujant

EIliot Nugent, Sally 
Clif Edwards i)’

kolegi-

StaiT, 
k.

Tai oiri
V itaphone V ode vilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“St. Louis Blues 
Kalbančio* iinios.

HAS MADE GOOD 
miUions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS 

tJSED BY OUR GOVERNMENT

Nanpentv Ekskursija
JVON

h

Gegužio-May 26 d»,
KLAIPĖDA

1930
TIESIAI

Laivu “LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės j Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes .gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.

1739 So. Halsted St Chicago, III.

newFscr

BOSCH
RADIO

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

,tikrai geras darbas yra išraiška didžiausios vertės.
Pamatykit ir pasiklausyki! De Luxe Kabinetus 
Bosch Radio. Kaina, be tūbų, $240. Kiti modeliai 
nuo $119.50 ir augš., be tūbų.

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. 
II. F. C. 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare. Leidžiame 
kaštais Jos. F. Budrik krautuves.

Jos. F. Budrik, Įnę
3417-21 So. Halsted St
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Tarp Chicagos ‘Naujienų’ Koncertas
Lietuvių

P. Grigaitis, “N-nų 
redaktorius, išva
žiavo New Yorkan
ŠĮ rytą išvyko Ne\v Yorkan 

“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis. Drg. 
perk tadienio 
diena. 

C

sausio

Iš Joniškiečių L. K 
Kliubo

Praėjusiame susirinkime Jo
niškiečių L. K. k Ii ubas pakėlė 
klausimą organizavimo jaunuo
menės prie kliubo. Klausimas 
palikta valdybai apsvarstyti.

Kai kurie iš susirinkusių ma
nė, kad nebus, galima sumany
mas įvykinti. Bet kuomet aš 
pasikalbėjau su tėvais, tai vi
si jie pritarė tam darbui. Dar 
kiti jų sakė: “Kas paims mu
sų vietas, jei ne jaunuomenė; 
nes mes kuone visi esame jau 
persiirę per keturias dešimtis 
metų ir jau ne taip toli lai
kas, kada teks pasilsėti.”

Štai V. Briedis pritaria šiam 
sumanymui, ir jo sūnūs Al
bertas ir duktė Birutė stoja 
Į kliubą. V. Kazimieraičių sū
nūs ir duktė stoja su džiaug
smu ir sako, kad jie, jaunuo
liai, patys kitus įrašysi ir bus 
linksma veikti kartu visiems. 
A. Ciuberkis savo sūnų Sta
nislovą prirašo, ir jei reikės, 
tai paaukos dešimtį dolerių 
šiam tikslui. F. S. Šalkauskai 
ve ką sako: “Jau seniai 
kėjo tą darbą pradėti.”

Bet ką padarysi, iki šiol 
buvo pakeltas klausimas ir 
si buvome jaunesni. Bet 
Jr.ir aš su mieJu nor-u pr 
rin. abu savo sūnus, Algi 
ir Prancišką, prirašau. Ir jie 
nori i’doti į kliubą, nes abu lan
ko aukštesniąją mokyklą. Jei 
bus reikalas prisidėti pinigais, 
tai irgi dešimti dolerių paskir
siu ir ga>’ daugiau, 
nioji 
musų

B. 
geras 
ria Pranciška, 
pianistė, abu priklauso Lietu
vių Susivienijimui Amerikoje 
ir abu pritaria užmanymui or
ganizuoti jaunuomenę prie Jo
niškiečių kliubo ir 
jaunuolių prirašyti, 
turi jaunuomenės 
ba nuo mažų dienų 
tuvių visuomenėje.

žinoma, čia aš negaliu 
minėti visų pavardžių, ba 
laikraštyje stoka butų vietos 
visiems vardams suminėti. Pa
sakysiu štai ką: ūpas i/r pas 
tėvus ir pas jaunimą prielan
kus organizavimui jaunuome
nės prie Joniškiečių kliubo, ir 
visi jaunuoliai nori būti kliu- 
biečiai.

Į Joniškiečių kliubą yra pri
imami jaunuoliai, sulaukusieji 
15 metų — taip vaikinai, kaip 
mergaitės.

Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
sausio 26 dieną, G. Krenčiaus 
svetainėje, 4600 So. Wood st. 
Susirinkimas prasidės 1:30 va
landą po pietų. Visi nariai ma
lonėkite būti nurodytu laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų. 
Tarpe kita ko bus svarstoma 
svarbus kliubo konstitucijos 
paragrafas. J. B.

rei-

ue-
vi-

nes jaunes- 
turės paimti

Šniukc' sūnūs Antanas, 
besbolo lošėjas, su sese- 

kuri yra gera

Jie, mat, 
pritarimo, 
veikia lie

su- 
ir

v
Deja. “Naujienų 

tur būt dėl kokios svarbios prie
žasties choro veidėjas, p. Sau- 
ris, negalėjo būti, ir Vaidylų

Auditorijoj ankšta; p/ognimasI per radio, kuriuos rengė “Nau-I chorui vadovavo p. Steponavi- 
šuunus; visur pilna publikos;' jienos”, p. Jos'. F. Budrikas irjčius.
šokai’, juokai, klegesy j. Majestic Radio kompanija. Skir-j Pirmyn mišri 

, -------- tumas buvo tas, kad pro radio northsidietės ir
Jau netoli šešta valanda?; tik balsas, tik garsai girdėta, c Choras

| Prie Liet. Auditorijos, abiem i “Naujienų” koncerte. Lietuvių svarbiau, P
Halsted pusėmis, nustatyta au- auditorijoj, šaunieji dainininkai si, gerėja, 

i tomobilių nuo 33-čios ir iki 31 ir dainininkės susitiko veidas; 
' gatvių. veidu su lietuvių publika.

1 i Ar jie suvežė publiką “Nau-i P-as Steponavičius' vadovau- 
‘ jienų” koncertui? jamos Birutes orkestras ne-j
' “Greitai patirsim”, manau, ei-; skaitlingas, bet puikiai susigro- ■
1 damas i auditoriją. Koridoriuje I jęs. 

klausiu vieno iš draugų, kurie 
įleidžia “Naujienų” svečius vi-1

|dun: “O kaip, ar susirinko gra-| 
žios publikos?”

“Taip”, sako draugas, “susi-| 
rinko šiek tiek.

Atsakymas 
mano ūpą. Bet 
Priemenėje pilųa žmonių.

Klausiu vieno: “Kas—ar pro- publikai visi 
gramo pertrauka, kad neinate Į Nes' ji tikrai atydžiai kausėsi, 
vidun?”

—įeik pats, kad geras,—»• atsi
liepia užklaustasis'.

Mėginu eiti. Veltui. Iki pat 
durų kiekvienas pėdas užimtas.

Lipu į balkoną. Gal čia bus 
vietos. Bet ir čia tas pats. 
Kiekviena kėdė užimta. Stiebia
si vieni pro kitus, kad nors 
per petį pamatyti, kas darosi 
scenoje.

Didžiulė Lietuvių Auditorija 
prisikimšusi. Ir dar vis dau
giau publikos renkasi.

Susispaudę. Prasilenkti sun
ku. “Kodėl didesnės svetainės 
nepaėmėte?” daro pastabą ren
gėjams vienas ir kitas iš pub
likos.

Ir nežiūrint to, kad daugeliui 
teko išstovėti pustrečios valan
dos, tvarka buvo pavyzdinga. 
Lietuviai ir lietuvaitės atvyko 
pasimatyti)—su draugais, pasi
klausyt,—koncerto, pašokti, pa
silinksminti,— tai ir žiurėjo į 
vietos stoką kantriu upu — ką 
jau daryti, visi susirinkome ir 
visiems ankšta, na, tai visi 
išsiteksime kaip galėdami.

Pertrauka. Pasileido srovė 
svetaines. Pilna prie baro, pil
na priemenėje, pilna žmonių 
pirmojo aukšto svetainėse. Už
imti ir stalai valgiams paruošti.

Vieni kitus sveikina, vieną- 
kitą pastabą daro; visą laiką sū
kurys. Ankšta, taip. Bet sma
gu. Smagu būti didžiausiam 
lietuvių būry, kokį gal būt lie
tuvių auditorija yra pirmą kar
tą priėmusi.

Programas ilgas. Iš penkioli
kos numerių ar daugiau. Ge
riausios lietuvių menininkų jė
gos Čikagoje. Trys chorai — 
Vaidylų choras (vienų vyrų), 
Pirmyn Mišrus choras' ir Biru
tės choras.
Solistai ir solistės—pp. Bie

Žienė ir Oželienė, p-lė Salavei- 
čikiutė, p.p. Romanas ir Jaka- 
vičius.

Merginų duetas (Vera Stra- 
domskaitė ir Ona Skeveriutė). 
Merginų trio. Vyrų kvartetas 
(pp. J. Balanda, A. Ažukas, D. 
Kezis ir P. Jakavičia). Duetas 
—p-nia Biežienė ir p. Romanas. 
Birutės orkestras.

Gi dar p. A. Vanagaitis!
Programą išpildė vien lietu

viai ir lietuvaitės. Programą iš
pildė kuone visi tie, kurie pildė 
pirmuosius lietuvių programus

pasirodė 
nyn

Birutes : noras

koncerte, gurnu, kaip p. Ožolieųe.
P-lė Salaveičikiutč. publikos 

prašoma, turėjo pora atvejų 
dainuoti. Gi p-ni Biežienė, sa
kysiu, jau seniai yra čikagiečių 
mylima dainininkė.

Panelių duetas ir trio, o taip-1 koncerte, 
jau “Birutės” vyrų kvartetas. | Norėjosi, 
Bendrai imant, jų visų dainavi-i skrietų ir 

taiso-Imas pasižymi ypatingu šimpa-j Beje, d 
tiškumu. Jiems dainuojant, gra
žios lietuviškos dainelės, rodosi 

’mo klau

choras ■—tai 
ncrthsidlečiai.

t

gerai. 0 kas
choras

turi daugiau

Marųuette Park
Apvogė ir tyli

Musų apielinkės reporterį, 
kuris daug rašo apie musų jau
nuolių veikimą, apvogė per 
Naujienų koncertą.

Jei neapvogė, tuomet per ap
sirikimą paėmė * “overkautą”.

Sugrąžinkite į “Naujienas’*. 
Jis priklauso Anthony Royce, 
kuris gyvena 7011 So. Maple- 
\vood avė. Rep.

kuris programas gan m a šaky o- 
jei paskutinis jo > u 

as. P-nas Stepo 
tur būt. turėjo tatai 
duodamas minėtą nu- 
paskutini “Naujienų” 
Buvo ko klausyti'j.

moriš buvo g 
navičius, 
omenėje, 

Imerį kaip

Ir 
rodo

augiau 
jukuryi

i 
draugai vėl 

u, k 
tu i buvo

pasirodo.
“Naujienų

kad dain?. skrietų, 
nesiliautų ' skriejusi. 
i novo solo p. Roma- 

Inas. Ką sakyti apie jo dainavi- 
|mą? Jis — patyrę’ dainininkas 
į Jo balsas — išlavintas. Jo bei 
įsas — tvirtas. Ir sekmadien 
i musų'dainininkas. ;o:iosi, bu . c 
geriausiam upe dainuoti.

mares cougii balsam 
ištraukiant lauk 
jdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulj. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš
mintinga bandy- 
ma- Laikykit 
bonka namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki- 

1 tą dožą nuryki
te kai pabusite 
naktj. Tai bus 

Gaukite ii pas savo 
35c. ir 60c bonkute.

Sustabdo kosulį 

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM
tralas kosulio, 
aptiekininką.

i jėgų, negu Pirmyn. Birutės cho- kokio tai artir 
■ras', iš visų lietuvių mišrių cho-
rų Čikagoje, be abejonės, užima

,, . ... .. . ... j pirmą vietą. JisMalonu klausytis jo. Di- . . . , ‘ ,, .vietą ir Naujienų koncerte.
Solistės — p-lė Salaveičikiutė, 

pp. Oželienė ir Biežienė. P-nios 
Oželienės dainavimą platesiUoji 
lietuvių publika išgirdo pirmą 
kartą per radio. Sekmadienį p. 
Oželienė susitiko su lietuvių 
publika auditorijoj. Iš tikrųjų, 
galingas jos' balsas. Reta kuri 
moteriškė, dagi iš dainininkių, 
gali didžiuotis tokiu balso galin-

džiuotis galima tokiu orkestru, 
ypač kad tai yra mėgėjų orkest- 

atlie- 
laika v

ras; kad jo nariaf-čs tik 
karną nuo kitokio darbo 
pašvenčia muzikai.

Kaip kas išpildė savo
truputi atšaldo.1 Man visi numeriai patiko.

lipu aukštin. rodosi, kad visi

dali ? 
Man 

pasirodė juo 
šauniausia? Ir manau, kad ir

numeriai patiko.

nesigailėjo išreikšti padėką del
nų plojimu, na, ir nešykštavoį 
iššaukti po porą kaitų progra- 
mo pildytojus.

Vaidylų choras. Tas choras gal 
būt yra kiek mažiau žinomas 
publikai, kuri lanko lietuvių pa
rengimus. Jis, mat, vėliau su
organizuotas, negu Birutė 
Pirmyn choras. Bet kaip 
kiais jis' dainuoja! Jau 
kartą teko girdėti Vaidylų 
ra dainuojant ir rodosi,
kiekvieną kartą jis geriau pasi
žymi.

arba 
pui- 
treti 
cho- 
kad

ir

iš

jaunas BirutesJakavičius 
pasilaiko tą baritonas. Jis jau įsigijęs savo 

publiką. Ji jau Čikagos lietuviai 
pamėgo. ’ i Programas pasibaigė. Bot da

A. Vanagaitis. Juokų numeri. ilgokai negalėta šokti. Pilių 
davė. Vien pasirodymas Vana-j svieto salėje, pilna koridoriuose 
gaičio scenoje iššaukia juoką.
Na, ir nenori publika paleisti 
jo.

Paskutinį numetą išpildė Bi
rutės choras, pritariamas or
kestro, ir solo dainuojant p. Ro
manui. Yra sakoma,

pilna valgomojoj svetainėj, pil 
na šokių svetainėje 
aukšte.

Sušilę dirba keletas
Susitinki vieną, tari 
o čia, žiūrėk, jau kitas-trečias 

kad bet pažįstamas pastebėjo, nori tar-

pirmame

už baro, 
žodį-kitą,

f

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras? kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. .Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

nesia 
—f. . ---------

Kadangi j is tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie PhillipsMilk of Magnesia.

Šis nekenksmingas, beveik be 
skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

i,

a, M

j

It’s toasted f

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

*Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
juostomis, prigavikiškomis plyskelčmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite I uikv", tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Mada labAi myli švelnius žavinčius 

apsisklembimus naujoviškos figūros.
• Nepražudykite tą dailią išvaizdą, ne

leiskite savo akims būti didesnėms 
už pilvą. Bukite nuosaikus — bukite 
nuosaikus visame kame, net rūkyme. 
Valgykite sveikai, bet ne be saiko. 
Kada jus ima pagunda perdaug pri- 
sivaišinti, kada jūsų akys būna dides
nes už pilvą, vietoj to užsirūkykite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo 
šešėlius priešakyj. Išvengkite to atei
ties šešėlio, vengdami perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo figūrą nau
jovišką, žavėtinai pilną.
Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako——Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST- 
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį.

> .
Bukite nuosaikus

SEŠHJO
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Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj
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MAŠINA IR DARBAS

Mašinos yra palaima žmonijai, kadangi jos didina 
darbo produktingumą ir duoda galimumo atlikti daug 
tokių darbų, kurie šiaip butų visai negalimi. Mašinomis, 
pavyzdžiui, galima po vandeniu plaukioti ir oru skra
joti. Ačiū tam, kad mašinomis darbas yra sparčiau pa
daromas, žmonėms atlieka laiko pasilsiui, pramogoms ir 
galvojimui. Jos yra tuo budu kultūrinio progreso pa
grindas.

Bet mašinos yra kartu ir pragaištis daugeliui žmo
nių. Mašina, pavaduodama žmogaus jėgą, paveržia dar
bininkui darbą. Kiekvienos naujos mašinos įvedimas 
reiškia nedarbą, bankrotą ir vargą visai eilei žmonių: 
tų, kurie dėl mašinos netenka darbo; tų, kuriuos tie dar- 
t)i 11 i 11 Kit i iiiiiitiiiii, iv tvj, K vi v i vi gvvbi-ivis nvio’jvi priklauso.

Pirmiaus, kol pramonėje viešpatavo rankų darbas, 
darbininkai pasitikdavo mašinų įvedimą griežčiausiu 
pasipriešinimu. Jie jas sudaužydavo ir kartais net už
mušdavo inžinierius, kurie jas stato. Tik laikui bėgant 
šis darbininkų karas prieš mašinas pasiliovė, kai jie pa
matė, kad darbdaviai, turėdami savo pusėje ginkluotą 
valstybės jėgą, yra už juos galingesni.

Mašina ne tik nugalėjo darbininką, bet ir pavergė 
jį. Jisai, kad ir žinodamas, jogei dėl mašinos jisai gali 
bet kada pražudyti darbą ir duonos kąsnį, yra šiandie 
priverstas jai tarnauti. Darbininkas pavirto mašinos 
vergu.

Anie tai. kad erižti i tuos laikus, kada nebuvo ma- 
šinų, dabar jau nebėra kalbos. Mašinų išrandama vis 
daugiau ir daugiau. Jos skverbiasi į visas žmogaus vei
kimo sritis. Be jų pagelbos jau neapsieina nei moksli
ninko darbas, nei menas. Ir jos nuolatos yra pagerina
mos ir pakeičiamos naujesnėmis, tobulesnėmis.

Iš to kyla labai rimta problema: kaip pašalinti tą 
blogumą, kuri neša mašinų vystymąsi darbo žmonėms?

Tas faktas, kad mašinos yra be galo naudingas 
daiktas visuomenei, menkai tepadės darbininkui, kuris 
dėl Įvedimo pagerintos mašinos fabrike būna išmestas 
į gatvę. Jam ir jo vaikams tenka badauti, iki jisai su
siranda kitą darbą. Keletas milionų bedarbių, kurie 
šiandie yra Amerikoje, tik dėl to ir neturi darbo, kad 
prie dabartinių technikinių įtaisymų dirbtuvėse tie keli 
(sako, apie trys) milionai darbininkų yra nereikalingi 
pramonei. Jeigu paimti visas industrines pasaulio šalis, 
tai tokių “bereikalingų” darbininkų bus gal apie dešim
tis milionų.

Baisu ir pamąstyti apie tai. O tuo tarpu nėra abe
jonės, kad technikos progresas nesustos ir toliaus viso
kių mašinų bus įvesta dar daugiau. Armija “bereika
lingų” darbininkų todėl toliaus darysis vis didesnė.

Kokia yra priemonė šitai opiai problemai išspręsti?
Kiekvienas tur-but bus girdėjęs apie tai, kad orga

nizuotieji darbininkai reikalauja darbo laiko sutrumpi
nimo kovai su nedarbu ir nedarbo pavojum. Aišku, kad 
tai sveikas ir praktiškas reikalavimas. Bet darbdaviai 
nevykins jo geruoju. Už jį darbininkai turi kovoti, ir ši 
kova yra didžiai apsunkinama kaip tik tuo, kad yra 
daug bedarbių. Kai yra daug žmonių be darbo, tai dir
bantieji bijo priešintis darbdaviui, kad ir jie neatsidur
tų gatvėje.

Šis kelias į nedarbo pašalinimą butų lengvas, jeigu 
didele dauguma darbininkų — tų, kurie dirba, ir tų, ku
rie neturi darbo — butų susiorganizavę. Amerikoje iki 
to dar toli šaukia. Kol darbininkų susiorganizavimas 
yra menkais, tai spartesnių rezultatų čia galima butų 
atsiekti tiktai su visuomenės pagelba. Darbo valandos 
gali būt reguliuojamos (ir dalinai jos jau yra reguliuo
jamos) įstatymais. Todėl darbininkams reikia rūpintis, 
kad jie turėtų kiek galint daugiau savo atstovų įstaty
mų leidimo įstaigose.

Taigi prieiname prie to, kad gvildenamam čia klau
simui išspręsti turi ateiti į pagelbą politinis darbininkų 
veikimas. Be politikos tokia didelė problema, kaip ši, 
yra nenugalima. Gaila tečiaus, kad šito dalyko nepasi
stengia suprasti Amerikos Darbo Federacija. Ji daro 
nutarimus apie penkių darbo dienų savaitę, bet nesirū
pina, kaip išrinkti bent vieną savo atstovą į kongresą.

Tėčiaus negalima tikėtis, kad įstatymais darbo lai
kas butų taip pat sparčiai trumpinamas, kaip vystosi 
mašinos, didindamos bedarbiu skaičių, — negalima bent 
ten, Kol valdžia4'tebėra darbdavių kontroliuojama. Pil-
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rej kalinga darbininkų pagelba 
užkariavimui buržuazinio SLA. 
miliono dolerių ir kad sugriaut 
angliakasių uniją.

♦ >;< *

Brooklyne 1921 me'tais susi
tvėrė Darbininkų Spaudos Ben
drovė ir pradėjo spausdiįnti- 
leisti savaitraštį “Darbininkų 
Tiesa”. Ta Bendrovė, “Darbi
ninkų Tiesa” ir jos redaktorius 
J. Baltrušaitis' Brooklyno 
“Laisves” štabui buvo labai di
delis “kaulas gerklėje”. Tad 
laisviniai komunistai _dėjo 
visas pastangas, kad kaip nors 
tą bendrovę sunaikinus, —- ir 
sunaikino. 0 tam visam sun
kiam darbui gelbėjo komunis
tė Elena Ješkevičiute.

* * «

Dabar “komunistams” “Tėvy
nė” ir jos redaktorius S. E. 
Vitaitis yra labai nepakenčia
ma ištaiga ir ypata. Tai da- 
jar laisviniai komunistai su
šilę dirba* ir “over tune”, kad 
kaip nors įbrukus į SLA. cent
ro sekretorės' vietą tą pačią ko
munistę, “Darbininkų Tiesos” 
graborką E. Ješkevičiutę.

Brooklyne apie 10 metų tam 
atgal komunistai buvo suorga
nizavę Agitacijos ir Lietuvos 
Gelbėjimo Fondą, ir dabartinė 
komunistų kandidate i SLA. 
centro sekretorės vietą Elena 
Ješkevičaitė iš to fondo gavo 
$1,500. Tačiau nė vienas dar
bininkas nežino kokių darbinin
kų reikalams' ji tuos pinigus 
sunaudojo. O atskaitų ji dar ir 
iki šiai dienai neišdavė.

“Balsas” No. 15, 1929 m., ra
šo: “Iš APLA. turi būt išvary
tas neproletarinis elementas 
(buržujai ir aplamai visi biznie
riai), organizacija turi pasiva
dinti darbininkų organizacija ir 
ji privalo atvirai pasisakyti už 
klesinę kovą ir už darbininkų 
politiką”.

Taigi: jei APLA. nariai-dar- 
bininkai imtų ir išvarytų lauk 
visus neproletarinius elementus 
iš APLA. organizacijos, tai sy
kiu taptų išvaryti visi komu
nistai, “Balso” draugai. Ir nėra 
abejones, kad tuomet APLA. 
butų 100% sveikiau, nes nebūt 
kam organizacijos draskyti.

Jei APLA. nariai-darbininkai 
pirmiau būt išviję lauk iš APL 
A. Visus komunistus, “Balso” 
draugus, tai APLA. 20-me sei
me komunistai - nebūtų galėję 
išmest lauk iš APLA. 126 na- 
rius-darbininkus, kurie kovojo 
prieš nešvarias užmačias biz- 
nieriukų-komunistų, —L Savu- 
kaičio, J. Gatavecko ir kom
panijos.

❖ «

Komunistams' labai nepatiko, 
kad lietuvių spaudoj pasirodė 
žinia, kad komunistai APLA. 
22-me seime panaikino APLA. 
senąją konstituciją, o iškepė 
naują. Dabartinis APLA. cent
ro raštininkas komunistas Juo
zas Miliauskas' “Laisvėj” me
luoja ir nori tiesų iškraipyti. 
Jis sako: “Turime pranešti, 
kad taip vadinama nauja APL 
A. konstitucija, išėmus vieną 
kitą paragrafą, visai nėra nau
ja konstitucija. Ji yra sutaisy
ta iš 18. 19 20 ir 21-mo seimo 
tarimų ir senos’ konstitucijos”.

Mat, nori užginčyti, tik labai 
nevykusiai.

nai išspręsti klausimą nedarbo' kylančio iš technikos 
progreso, galėtu tiktai darbininkų valdžia.

Darbas pasiliuosuos nuo vergavimo mašinai tuomet, 
kai darbo, o ne kapitalo rankose bus valstybė.
———————— .y. ' ■ ...... ......-—•

Raudonos Kibirkštys
“Laisves” No. 289, 1929 m., 

Amerikos Komunistų Partija 
verkdama sako darbininkams: 
“Įėjus Į didesni darbą, pradė
jus vesti kovą platesne papėde 
reikalinga finansinė paramą.” 
Mat, “komunistų” pilvuose kyla 
revoliucija, tad reikia aukų. To
liau sako: “Mes atsišaukiam į 
darbininkus, kad pagalbėtų 
mums sutikti didžiausias už
duotis”. Mat, “komunistams”

Faktas yra tas, kad komunis
tai 1929 m. APLA. 22-me sei
me panaikinimo senos ir įstei
gimo naujos APLA. konstituci
jos reikale balsavo sekamai: 
už atšaukimą APLA. senos 
konstitucijos vardašaukiu bal
sus padavė 21 komunistas, prieš 
atšaukimą vardašaukiu padavė 
balsus 10 darbininkų ir du su
silaikė. Už. priėmimą komunis
tų kulakų APLA. naujos kon
stitucijos balsavo 21 komunis
tas ir 4 darbininkai; prieš pri
ėmimą balsavo 5 darbininkai ir 
3 susilaikė nuo balsavimo. Tai, 
matot, kaip yra.

>;? ♦

Brantais metais SLA. Pildo
moji Taryba savo posėdyj pri
ėmė rezoliuciją, reikale sušelpi- 
mo Šiaurinės/ Lietuvos Gyven
tojų nuo nederliaus. Toj rezo
liucijoj sakoma: “Nors nedrau
džiama SLA. kuopoms ir na
riams siųsti aukas sušelpimui 
šiaurės Lietuvos gyventojų to- 
kiais keliais, kuriais randa p-ri- 
einamiausiais ir patinkamiau- 
siais, tačiaus' prie, šios progos 
primename, kad , SLA. kubpų 
paskirtos ir kuopų susirinki* 
muose arba SLA. narių surink
tos aukos turėtu būti siunčia
mos per SLA. centrą”. Ir kurie 
darbininkai siuntė 'aukas' per 
SLA. centrą, tai tos aukos pa
siekė savo tikslą, v 

•»* »,»

Tai pamatęs komunistas ir da 
SLA. narys Rokas Mizara Įkūrė 
savo komitetą neva šelpimui 
“Lietuvos darbininkų” nuo ne
derliaus' ir suriko: “Mes (Aš) 
raginame visus SLA. narius ir 
nenarius darbo žmones neduoti 
nė cento į fašistinių komitetų 
fondus. Mes raginam kiekvieną 
SLA. narį ir net nenari darbi
ninką aukauti per komitetą, R. 
Mizara, kuris visas aukas siųs 
j Lietuvą ne per fašistinius ir 
jiems panašius komitetus, ale 
susitvėrusius' iš pačių baduolių 
komitetus”.

Na, tas komunistas SLA. na
rys R. Mizara apgavingu budu 
iš darbininkų išviliojo $3,282.24, 
o nė vieną centą nepasiuntė i 
Lietuvą darbininkams. Ale visi 
buržuaziški doleriai pasiliko 
Amerikoj. Ot, tau ir baduolių 
gelbėtojas.

* >it
Nors' komunistai visokiais bu

dais niekina Pasaulės Pramonės 
Darbininkų (I. W. W.) uniją ir 
jos vadus už tai, kad IWW. Uni
ja nepripažįsta Juozo Stalinine 
kruvinos pseudo^proletaro dik
tatūros, tačiaus tie patys komu
nistai drįsta iš darbininkų savo 
reikalams rinkti aukas neva 
gelbėjimui IWW. Unijos vado 
Thom Mooney, kuris 'jau daug 
metų kaip sėdi kalėjime už dar
bininkų klasės reikalus. 

\ >:<
Praeitais metais Maldene, 

Mass., katalikų kunigai dėl pa
gerinimo savo biznio surado 
stebuklingą kunigo P. Power 
kapą. Tada L. Pruseika sakė: 
“kvaili žmonės ten eina sveika
tos ieškoti, ir savo paskutinius 
centus bereikalo meto.” 
O kai praeitą, rudeni iš Sovietų 
Rusijos pas kapitalistus atlėkė 
pseudo-proletarai į šią prakeik
tą buržuazinę ša|į, tai 'tada vi
si komunistai šaukč-rčkė: “dar
bininkai, bėkit pažiūrėti tų ste
buklingų musų draugų, ir at
neškite mums buržuazinių do
lerių, o mes, komunistai, tiems 
burliokams nupirksim dovanų 
20 traktorių”. Tai kodėl tuomet 
komunistai, “darbininkų drau
gai”, nepasakė: darbininkai, ne
būkit kvaili. Neduokit jiems 
dolerių, nes jie atlėkė pas ka
pitalistus, o ne pas durininkus, 
ir čion nei’;’ jokio stebuklo. Jie 
atlėkė su kapitalistinio biznio 

reikalais' ir savo garbės ieško
dami.

>t« >;<
Detrojaus komunistų tėvas, 

Magdės^ Dėdė, labai supyko, kad 
SLA. 1-mo Apskričio vakarienė
je dalyvavo senas SLA. narys 
J. Ramanauskas, ir SLA. 3-čio 
Apskričio parengime dalyvavo 
kitas senas SLA. narys J. Bal
trušaitis, ir da pasakė prakalbą 
į susirinkusius darbininkus, ku
rių dalyvavo virš 100. O jis (J. 
B.), sakydamas prakalbą, nu
rodė kaip darbininkai turi 
šviesti patys save ir kitus savo 
draugus šviesti. Be reikalo 
Magdės Dėdė rūpinasi SLA. rei
kalais. Geriau tu. dėduk, pasi
rūpink kaip geriau savo komu
nistinę samagonką išvirti ir 
darbininkus nuodyti...

“Vilnies” ‘ komunistai rašo: 
“Sovietų Rusijos Piįtilovo fab
riko galva gauna reguliarišką 
komunisto mėnesinę algą tik 
250 rublių. O ne komunistai 
gauna algos 300 rublių. Tai mat 
koki “geri” tie komunistai.

Tačiaus yra žinių iš įvairių 
šaltinių, kad Sovietų Rusijoj 
darbininkai vidutiniškai gauna 
mėnesinės algos nuo 40 iki 70 
rublių, bet ne po 250 ir ne, po 
300 rublių. 

>’.< ♦ ♦
Tėvynės’ Mylėtojų Draugijos 

centro P. Komitetas rūpinasi 
išleisti Kokių tai naujų knygų.. 
Bet jie jau turbut užmiršo, o 
gal .nenori pabaigt leisti Pasau
lio Istorijos 3-čią tomą. Tai taip 
negerai, kuomet vienas darbas 
nedabaigtas, o jau griebiamasi 
Už kito. Aišku, kad pasekmių 
nebus.—H. Q Workeris.

Lietuvos atstovybės 
pranešimas

WASH1NGTON, D. C.—Sau- 
šio 21 d.—Vakar State Depar
tamente pasikeista ratifikacijo
mis Arbitražo ir Konsiliacijos 
sutarčių, pasirašytų tarp Lietu
vos ir Jungtinių Amerikos Vals
tijų 1928 m. Pasikeitimo rati
fikacijomis protokolą iš Ameri
kos pusės pasirašė veikiantysis 
Valstijos Sekretorius J. Cot- 
ton, o iš Lietuvos pusės— jos 
ministeris Washing'ton’e B. K. 
Balutis.

Pasikeįtuš ratifikacijomis, abi 
—arbitražo^hųkonsiliacijosi—su
tartys Įeina galion ir y^ra abiem 
šalim privalomos.

Arbitražo Sutartis, pasirašy
ta VVashington’e 1928 m. lap
kričio mėn. 14 d., susideda iš 
Įžangos ir trijų straipsnių.

Pirmasis straipsnis numato, 
kad visi susidariusieji tarp šių 
šalių tarptautinio pobūdžio skir
tumai. kurių nepasiseks išrišti 
diplomatiniu keliu arba atatin
kamoj konsiliacijos komisijoj ir 
kurie yra tokio pobūdžio, kad 
jų išrišimui galima pritaikinti 
teisės principus,—bus patiekti 
išsprendimui Mangos Nuolati
niam* Arbitražo Teismui, arba 
kuriam nors kitam kompeten
tingam tribunolui sulyg to, kaip 
bus susitarta kiekvienam atski
ram atsitikime.

Antrasis straipsnis numato 
klausimus, kurių ši sutartis ne
apima, būtent: ši sutartis ne
liečia tų klausimų, kurie yra 
skaitomi vidujiniais bet kurios 
susitariančių šalių reikalais, ir 
tokių, kurie paliečia bet kurios 
trečiosios šalies interesus.

Be to, šioje arbitražo sutar
tyje Jungtinės Valstijos rezer
vuoja klausimus apimtus taip 
vaidanamaja Mbnroe Doktrina, 
o Lietuva klausimus surištus su 
jos priklausymu Tautų Sąjun
gom išie klausimai negali būti 
arbitražo objektu.

Trečiasai straipsnis numato 
kaip sutartis privalo būti rati
fikuota; taipgi kad ratifikaci
jomis bus pasikeista Washing- 
ton’e; kad ji pradės veikti nuo 
pasikeitimo ratifikacijomis die
nos ir veiks neapribuotą laiką, 
kol vierfa pasirašiusiųjų šalių 

; padarys iškalno vienų metų į- 
I spėjimą apie šios sutarties nu
traukimą.

Konsiliacijos Sutartis tapo 
pasirašyta drauge su viršminčta 
Arbitražo sutartim, ši sutartis 
susideda iš Įžangos ir keturių 
straipsnių.

Pirmasai straipsnis numato, 
kad “bet kurie ginčai kilusieji 
tarp Jungtinių Valstijų Vyriau
sybės ir Lietuvos Vyriausybės, 
kokios rųšies tie ginčai nebūtų”, 
jeigu jų nepasiseks išrišti dip
lomatiniu keliu, bus pa
tiekti nuolatinės Tarptau
tinės Komisijos ištyrimui
Abi susitariančios šalys “su
tinka neskelbti karo ar pra
dėti karo veiksmus laike tokio 
ištyrimo ir kol komisija patieks 
raportą.”

Straipsnis antrasai nustato 
viršminėtos Tarptautinės Ko
misijos sudarymą.

Ji susidės iš penkių narių,— 
skiriamų sekančiu budu: Po 
vieną narį Lietuvos ir Amerikos 
Vyriausybės, skirs kiekviena iš 
savo valstybės žmonių; po vie
ną narį iš kurios nors trečio
sios’ valstybės. Penktasai Ko
misijos narys bus išrinktas 
abiejų Vyriausybių bendru su
sitarimu, bet jis negali būti nei 
vienos nei kitos šalies’ piliečiu.

Komisijos išlaikymas —abie
jų šalių lygiomis dalimis, ši ko
misija turi būti paskirta Bėgy
je šešių menesių nuo pasikeiti
mo ratifikacijomis.

‘ Trečias’ai straipsnis numato: 
kuriuo bhdu viršminčta, komisi
ja gali pradėti darbą; apie abie
jų vyriausybių pareigą suteikti 
jai visą medžiagą ir reikalingą 
pagelbą; kad Komisija turi bai
gti savo tyrinėjimą, bėgyje vie
nų metų,—nebent vyriausybės 
kitaip susitartų; kad Komisijos 
raportas’ patiekiamas kiekvienai 
šaliai ir pagalios, kad kiekvie
na šalis pasilieka laisvo elgi
mosi teisę po to, kaip ji gauna 
Komisijos raportai.

Ketvirtasai straipsnis numato 
sutarties ratifikavimą, Įsigalio
jimo laiką ir sutarties veikimo 
ilgumą panašiai kaip ir Arbitra
žu sutartis. 1

Taigi šios abidvi Arbitražo ir 
Konsiliacijos sutartys įsigaliojo 
nuo šių metų sausio mėn. 20 d. 
ir veiks ligi tol. kol viena pa
sirašiusiųjų šalių nepareikš 
kitai, kad po vienų metų ji no
ri jas nutraukti.

SĄŽININGAS 
SPECIALISTAS

(Iš M. Zosčenkos)

štai kai kurie, žinoma, spe-‘ 
cialistus kolioja— girdi, tai tik 
nenaudėliai, specai ir taip to
liau. v

O aš, pavyzdžiui, perdaug jau 
blogų specialistų nemačiau. Ne
teko tokių sutikti.

Kaip tik atbulai, kuriuos su
tikau, visi buvo tokie malonus, 
tokie ypatingi.\

Kaip, pavyzdžiui, šią vasarą.
Pas mus iš komunos bendra

bučio išvažiavo viena šeima. 
Tėvas, motina ir jų vaisius.

Na, išvažiavo. Užrakino su 
spyna'savo kambarį. Vieną rak
tą su savimi paėmė, o kitą, ži
noma, padavė savo kaimynkai. 
Visko juk gali pasitaikyti. Ir 
išvažiavo.

. O reikia pasakyti— buvo jų 
kambaryj instrumentas — pia
nas. Žinote, paprastas pianhs 
Jie rendavo ji iš Muzaredo.

Rendavo tą* pianą tam, kad 
galėtų jų mulkis daužyti piano 
klavišius. Ir jis daužė be jokio 
pasigailėjimo, Ir štai prisiarti
na vasara, —reikia vaiką vežti 
kur į tyrą orą.

Na, ir, žinoma, išvežė.
O pianą kartu su kitomis 

reikmenomis užrakino kambary. 
Ilsisi jie sau be niekur nieko va
sarnamy j. Staiga į jų paliktą 
butą ateina specialistas—pianų 
taisytojas, žinoma, ji prisiun
tė firma.

Suprantamas daiktas, kai- 
mynka jam sako: žinote, jie 
išvažiavo Į kaimą vasaroti. Pia
ną užrakino kartu su kitais 
daiktais. Dabar jis jiems ne-

Taylorville, 111. — David Ka- 
lips, kuriam neseniai sukako 
100 metų amžiaus. Jis dar te
bėra gana tvirįąs senis.

reikalingas ir jo nereikia tai
syti.
Specialistas sako:

—Tai ne mano pašalinis rei
kalas gilintis į vasarotojų psi
chologiją. Aš turiu ant rankų 
Įsakymą ir privalau jį išpildy
ti, kad mane nepašalintų nuo 
•tarnybos .kaip kokį nehaudėlį.

Ir, reiškia, kaimynka atida
rė jam duris: jis švarką nusi
metė ir pradėjo griauti į dalis 
pianą. Atsukinėjo visokius šlu
belius ir pradėjo savo kakafo- 
niją. Apie trejetą valandų 
bandė garsus. Visiems kaimy
nams iki gyvo kaulo įgriso. Pas-, 
kui pasirašė jo knygoj. Jis la
bai palinksmėjo, atsisveikino ir 
nuvyko savo keliais.

Tik praeina vienas mėnuo— 
ir vėl jis atvyksta.

Na, sako, kaip mano pianas?
—Viskas tvarkoj; stovi savo / 

vietoj.
—Aš jį, sako, būtinai jiar 

kartą turiu peržiūrėti. Pas jnus 
jau tokia tvarka, kad kartą per 
menesi pianus peržiūrėti.

Pradėjo ji įnamiai atkalbinė
ti, girdi, nereikia. Kambarys 
užrakytas. Pianas dar du mė
nesiu išstovės be judėjimo. Kam 
bereikalingai ant jo laiką aikvo- 
ti.

O jis užsispyrė, kaip ožys.
—Aš, sako, turiu Įsakymą. 

Kitaip negaliu pasielgti. Nei 
neprašykite!

Na, ir vėl išardė pianą. Vėl 
apie porą valandų ką tai suki
nėjo ir barškino. Net po pianu 
ant pilvo buvo palindęs.

Paskui atsisveikino ir išvyko 
savo kebais, nuvargintas savo 
specialybe.

šibmis -dienomis ir trečiu 
kartu jis atkeliavo.

—Na, sako, dar negrįžo?
—^Negrįžo dar, kol kas dar 

tebevįsaroja.
’i\ai aš dar karta peržiuro- 

siu pi aną. Kai atvažiuos, tai 
galės gėrėtis gražiu skambėji
mu. \

Ir norš jam paaiškino, jog 
nčra reikalo pianą ardyti, o vie
nas įsikarščiavęs įnamis už 
triukšmo kėfimą net ir snukį 
žadėjo išdaužyti, bet jis vis- 
vien an*t savo 'jUaštatė: vėl pra
dėjo su f pianu visokius eksperi
mentus įdaryti.

Sąžiningai atliko' savo parei
gas ir iru trauke savo inteligen
tiškomis tkojomis kitur, —dary
ti taip, kuip įsakyta.

Vertė K.

ATĖJO “Kultūros” No.* 
Galima g^irti “Naujienose^ 
Kaina 45c.\

Pašalina ga jš pilvo 
ar vidurių

Ni-Kiu.igumaK. kur| Dagitndo gasai ar 
pusti viduriai ar pilvas, yra greitai pa-įli
pamas hu Nuga-Touc — vaistai*, kurie nu 
gali koiiHtlpaeiją. išvlilo kurni nuo liga- gim- 
(lanėitj nuothl. palen J vina inkstų ar pūslės 
įilftgima ir suderina ir sustiprina gaiviųsia 
jėgas. ’

Nuga Tone yra puikus dėl menko apetito, 
virškinimo pakrikimų, nerviškumo, nemi. os 
nelekiinp s\ .trumo ; p- spėkos, ir panašių 
pakrikimų, paeifianėjų nuo konstipaeijos ir jo-, 
nuodų. Jeigu jus i lei. ate stipri)- ir pilni 
gyviinib, jus turite 1 •iHti Nuca Tone atrami 
jums reresnę sveikai į Nuu Tom 51.1 ,, ,



Antradienis, saus. 21, 1930
__ n— -tru r -----" - - i rinr............ ---------- — .

Tarp Chicagos 
Lietuvių

P-no Graičiuno kuri
nis priimtas parodai

Daktaro Graičiuno suims, p. 
Algirdas (i Vaičiūnas, pasiuntė 
savo piešinį Čikagos dailės in- 
slitui. Mat. dabar Dailės In
stitutas .priima artistų kurinius 
tris dešimtys ketvirtai metinei 
Čikagos ir jos apielinkės artis
tų darbų parodai. Priima, ži
noma, ne visus, o tiktai tuos, 
kuriuos teisėjai pripažįsta kaip 
pasižy mėj usi us rei kalau j amu 
tobulumu. Šiai parodai priim
ta paveikslas ir p. Algirdo 

Graičiuno.
Apie priėmimų p. Graičiuno 

paveikslo parodai Dailės Insti
tutas davė žinoti p. Graičiunui 
tokiu laišku:

“Man yra malonu pranešti 
Tamstai, kad darbas, pavadin
tas žemiau, tapo priimtas (Įžiū
rės musų tris dešimtys ketvir
tai metinei Čikagos ir jos apie- 
linkės artistų darbų parodai.”

Vardas — “llarmony”.
Laišką pasirašo Bobert B. 

Harsme, direktorius.

[Pacific and Atlantic Photo]

Kap. Mary Green iš Cinci- 
nnati, O. Tai vienintele moteris, 
kuri eina laivo kapitono parei
gas.

NAUJIENOS, Chlcagp, iii.

leisti, kad nueitų j savo Danius 
pavalgyti. Daunys spėliodamas, 
kad vyriausias' jų suėmimo 'kal
tininkas yra kaimynas Juozas 
Bruzgulis, nuėjo į pastarojo so
dą ir pasikorė ties Bruzgulio 
langais ant obelies šakos, čia 
jis ir kabojo keletą dienų, kol 
ėjo tardymas, čypas nugaben
tas į kalėjimą,. —Gikonietis.

o * *
Kitas dalykas vertas 

bėjimo. Laiške sakoma: 
las, pasakyk man. kas gi 
ko su Amerikos doleriais, 
dabar doleriui terokuoja tiktai 
9 litus ir 90 centų? O pašte vi
sai dolerių neima. Sako, kad 
jiems įsakyta neimti.

Ar ir doleris gautų per nosį 
nuo lietuviško lito?” '—Vietinis.

paste- 
“Mle- 
atsiti- 

, kad

Graboriai
BUTKUS
Undcrtaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

Akių Gydytojai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CmCAGO. ILL. 

---- o-------

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

čy- 
bu- 
neš 
va

Lietuvės Akušerės

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virgrinia 0030 
Rea. Tel. Van Buren 5858 •

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North 8ido
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.

Lietuvių valanda
__________________ ♦

Geri), p. J. Budrikas:
Jūsų koncertai iš radio sto

čių WCFL ir WHFC labai 
gražus ir aiškus. Mes turime 
Majestie radio, kurį esame nuo 
p. Budriko pirkę. Tamsių duo
damų radio ' programų klausy
tis pas mus atsilanko daug 
žmonių, kurie dar nėra radio 
įsigyję. Mes visiems pataria
me pirkti radio iš Tamstų krau
tuvės...

J. Žakas, 
1534 S. Wood si., Chicago, III.

Gikonių kaimo gyventojai 
pas Jonas ir Daunys Petras 
vo Įtariami vagiliavimu, 
juodu naktimis nežinia kur 
žinėdavo, o apylinkėje pasitai
kydavo vagysčių. Lapkričio 29 
d. keli to kaimo vyrai pastebė
ję, kad abu įtariamieji sutemus 
kažkur išvažiavo, pasaugojo ir 
apie 1 vai. naktį sulaikė begrįž
tančius čypą ir Daunį. Vežimuo
se buvo rasta po' 4 maišus gru- j 
dų pas kiekvieną. Pasirodė, kad I 
tie grudai buvo pavogti Parovęs 
dvare. Suimtuosius vagilius kai-1 
mo vyrai kol kas laikė tame 
pačiame kaime, kaimynų prie
žiūroje. Vakare juodu buvo pa-

Egzaminacija $5
Kam rūpintis dėlei savo 

ligos?

Gerb. p. Budrikas:
Mes nerime pagerbti Jumis- 

už lokius gražius lietuvių ra
dio programus. Mums yra la
bai linksma girdėti tokius ge
rus lietuvių dainininkų^. Mes 
ne apleidžiame ne vieno jūsų 
programų. Butų labai gerai, 
kad mes galėtumėm turėti to
kius programus kas vakaras.

J. Kučauskas, 
12110 Harvard ave.b!

Chicago, III.

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

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 W. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

Geri). p. Budrikas:
Mes •esame dėkingi Tamsiai 

už pastangas surengime gra
žių lietuvių radio programų. 
Širdingai ačiū.

1920 Bering avė., 
East Chicago, Ind.

Gerb. p. Budrikas:
širdingai tariu ačiū už Jūsų 

tekį pasišventimą, platinamą 
lietuvių muzikos visokiais bu
tinis. Sausio 12 dienos progra- 

xmas mums labai patiko. To- 
lesniai norime girdėti Krasau
skienės rekordus, solo ir due
tus.

J. Kamendulis,
4554 S. Western avė., Chicago.

Roseland
Tai jau atkeršijo

Vienas kvietkietis, gyvenan
tis Roselande, šiomis dienomis 
gavo iš Lietuvos laišką, kuria
me aprašoma viena vagystė ir 
kaip vagis atkeršijo jo vagys
tės išdavėjui. Laiške taipjau 
įdėta iškarpa iš Lietuvos laik
raščio, kur 'toji vagystė apra
šoma šitaip:

Panemunėlis, Rokiškio apskr.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

■ '3

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Pnysical Therapy & Midwiie 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, I1L 
Tel. Victory 1115

DR.
LIETUVIS

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIU SPECIALISTAS

ir Akinių DirbtuvėOfisas
3256 SO. HALSTED 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 Avcnue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2

Nedėlioj

iki 4:30 ir nuo 7 iki 18
nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 1464

Phone
Hemlock 9252

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

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
-Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

JUOZAPAS RAKOUSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20 diena, 1:00 valanda 
po piet. 1930 m., sulaukės 21 
m. amžiaus, gimęs Chicagoje. 
Paliko dideliame nubudime mo
tinų Marijonų, du brolius — 
Petrą ir Joną ir seserį Philiss 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 2001 So. Halsted St.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
sausio 24 d., 8:30 vai. ryto iš 
namu i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos, už velio
nio siela, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Rakous- 
ki giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenuc

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
„OPTOMETRIST 

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

Phone Kcnvvood 1752

Rez. 6600 South Artcsian Avcnue 
Phono Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Advokatai

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

3343 So. Hąlsted St.
VALANDOS: 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9,iki 12 ryto

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

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

ii

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai.: 7-9 Ųtarninko, Ketverto 
ir Subatos vakaraisDr. A. P. Kazlauskis

Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Residence Phone Hemlock 7691

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihvaukee Avcnue, 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 diathermia

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

Kampas Michigan Avė.
Tcl. Pullman 5950 ir 63771646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Cl

Phone Cicero 294

Telefonas 
Cicero 3724

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

1 po 
piet. 
iki

Mes esame taip ar
ti. kaip Tamstos 

Telefonas
Patarnavimas diena 

ir naktį
KOPLYČIA

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

Nedėlioj nuo 10 v. rytoj
1 vai. po piet. J

Chas
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzamuotojai

1344 S. 50 Avė
CICERO, ILL.

J.F.1ADZIUS
PIGIAUSIAS UETŪVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi
liau, negu kiti lo
dei, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
S68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

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

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

116 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7311 •
________________________________________________ 3201

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CIIICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Tcl. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Mihvaukee Avė. 

Kambarys 20G 
Utarninkais. Ketvertais ir Subatoinis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimų.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 v. rvte iki 8:80 vai. vak.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. D.earborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

t.
vak.
dienos

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

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

‘ T'. .» ’ i' • T • ‘

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukce Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. F. Eudeikis Komp,
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Herihitage Avė 

Tcl. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tcl. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tcl. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

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 

Tcl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aven 2 lubos 

CHICAGO.* ILL.
SPECIALISTĄS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880_______
Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

_____ _______  ___ Ofiso valandos:
1 Rez” 6641 "s" Mbą’iv Avo Nuo iki 12 diena, 2 k i 3 i ’^t,
j->cct 1930. Nedėliomis tik pagal su-, 7 ik *■ J, 'oono

3201 tarti. lelephone Plaza J202

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

VVest Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

105

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakš$io aptie
kos) po nr. 2423 VVest Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tcl.

i Prospect 1930.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 

4601 So. Ashland A ve. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820

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

Telephone Central 6926

F.,W. Chernauckas
Advokatas

134 North La Šalie Street 
CHICAČO, ILL.

Nuo 9:30 iki
Lovai OI :<•<•: ''

5 vai. vak.
So. i uon Ava, 

c t :• '
Vai. nuo 6
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI barbernė arba mai- 
automobiliaus arba 
Pašaukite Republic

29
27
21) 
2 K 
au —*-

Buvęs vedėjas Bridgeport Painling 
& Hardvvare Co., 

HAR1)WARE, PA INI S & 
WALL PAPER 

Puinters & Deeorators
RAMANC1ON1S. savininkas 
3147 So. Halsted St.

I'el. Victory 7261

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Maždaug apie už 
pakali

Naujienų spulkos nauja 
rija prasidėjo sausio 2 dieną 
1930. Dabar laikas įstoti į Nau
jienų spulką ir pradėti tampy
ti pinigus.

Kreipkitės j Naujienų 
dėl informacijų. 173!) So. 
sted street.

ofisų 
Hal-

Lietuvaitė artiste 
Chicagoje

teatruose

Dumbriu- 
save tik-

Graži panelė, Betty Dum- 
briutįė, jau antri metąi vaidi
na garbią rolę veikale “VVhoo- 
pee” kuriame pirmą vieta už
ima artistas Eddie Cantor. šis 
veikalas buvo kasdieną stato
mas pirmaeiliuose’ 
New Yorke.

Dabar p-lė Betty 
tė (visuy ji vadinasi
raja pavarde) su savo kompa
nija atvyko Chicagon. Illinois 
teatre ji vėl vaidins veikalą 
“AVhoopee”. Veikalą “Whoo- 
pee” operuoja pagarsėjęs fol- 
lies produceris Florenz Zieg- 
field. Toj kompanijoj dalyvau
ja didelis gražuolių choras, bet 
p-lč Betty Dumbriutė pasiima 
sau gražumo karūną.

P-lė Dumbriutė vra gimusi 
1912 metais Washington, D. C. 
.Jos tėvai yra atvykę iš Lietu
vos prieš porą desėtkų metų. 
P-lė Betty pradinę mokyklą 
baigė Washingtone, vėliaus 
Anderson, Imi., baigė viduri
nę mokyklą. 1928 m. buvo In
dianos valstijoj išrinkta “Gro
žio Karalienė”. Po to ji buvo 
pakviesta dalyvauti veikale 
‘*Whoopee” New York o tea
truose. Žinąs.

Užtroško du lietuviai 
gazu; trečias var

giai atsigriebs
pir- 
lie-

ligoninėn, 1x4 
mažai vilties,

rašoma, 7 va-ši žinia 
vakare, dar neteko pa- 

koki yra padėtis nuga- 
ligoninčn vyro.

Naktį iš sekmadienio į 
madienį lietuvis vyras ir 
tuvė v moteris užtroško gazų. 
Kitas vyras pritroškęs. Jis bu
vo nugabentas 
daktarai turėjo 
kad pasveiktų.

Kai 
landą 
tirti, 
bento

Nelaimė ištiko lietuvius na
me adresu 3426 So. Wallace 
Street, Bridgeporte.

Nutroškusios moters pavardė 
buvo Mrs. Meškauskienė. Jos 
amžius — apie 35 metai.

Nutroškusio vyro vardas ir 
pavardė — Mike Lipšis — apie 
35 metų amžiaus.

Nugabento . ligoninėn vyro 
vardas ir pavardė — Juozas 
Saudargas — apie 40 metų am
žiaus.

Apie nelaimę kalbamuose 
namuose patiria šitaip. Kaimy
nai panedėlj nužiūrėjo, kad mi
nėtuose namuose nesirodo gy
vybes ženklų.

Kadą prisiartino ir pietus, 
atrodė kaip išmirę, 
žinoti policijai, 
valandą dienos 
langas ir įlysta

čia pasirodė, kas

o namai 
tai duota

Senai £ia praėjo senieji me
tai, o žiūrėk, tuo jaus mes lik
sime ir vėl užpakaly, naujieji 
metai ir vėl liks “senais metais’. 
Kalėdos ir Nauji Metai, rodos, 
jau ir užsimiršo, kartu užmir
šome “geod laimus”, prezentus 
ir kitas linksmybes, liko tik
tai atsiminimai, 
visuomet 
minti.

žodžiu, 
kas bus 
leskopas,
ateinanci lis 
ta pasišnel

kuriuos ne
yra malonu prisi-

Buenos Aires. — Argentinos 
prezidentas Hipolito Yrigoyen, 
ant kurio gyvasties buvo pada
rytas pasikėsinimas.

negalima permatyti j 
prieky. Akys ne te- 
nepamatysi, kas bus 

metais, tatai ver- j 
t apie užpakalį. )am t('ko ir policijos nuovada 

užpakaly musu, visi 
įmes galime atsiminti, kaip sa
kiau, nors kartais ir nemalonių 
dalykų.

Piadėsime. Nauji metai 
mums, clricagiečianis, bent taip 
sakant, 
linimo 
nežada, 
mes pasilikome be dvasios va
dų, be premjerų. Atsimenate 
garsųjį “tėvą kapuciną” ar ki
taip — naujos tikybos kūrėją 
— Visuomį, kuris žadėjo su
kurti “tyrą tikėjimą” ir atves
ti' mus ant gero kelio. Gal bu
vo ir geri jo norai, bet mes 

nesupratome jo. 
“gone”...

musų dvasios sustip- 
atžvilgiu, nieko gero 
Ir kaipgi žadės, kad

dra- 
pamočių — 
“Išsimufino”

neišmanėliai
Well, tas jau

Kiek daug turėjome 
mos” patėvių ir 
kur jie šiandie?
iš Chicagos ir dainuoja ir lo
šia kitiems, o mes sėdime šlu
boje prie radio arba prie bač
kutės. Užpykinome visas savo 
garsenybes ir išbėgiojo. Dabar 
turime tiktai artistus, kurių iki 
šiol dar neįstengėme supykin
ti savo kritikomis, ir jie pa
siliko pas miis. Turime artis- 
tą-komiką Antaną Vanagaitį, 
kurį mes suprantame ir įver
tiname jo fones, gal užtai ir 
priprato jis prie musų, kaip 
naminis paukštis. Dartėlės tu
rime “Birutės” orkestrą, kurį 
mokina gabus muzikas K. Ste
ponavičius. Žinoma, turime ge
rų solistų ir “Vaidylų” bet šie 
yra savieji ir apie juos nėra 
kas sakyti, jie orait.

Kažin kodėl šie metai, ypač 
muzikos sezonu, yra “poor”? 
Neatvažiavo iš Lietuvos gar
sių artistų, gal būt prieš galą 
metų gausiai atplūs iš kur nors, 
gal iš Maskvos operų, o gal 
iš Paryžiaus ar kur kitur?

— Acol.

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities ir 

dabarties

jie 
ne
ko-

is 
tie

pamatyti. Tėvai ne kartų įspė
ta daholi sūnų. Pagalios sū
nūs, jau paaugęs, pateko di
desnėn bėdon. Jis tapo areš
tuotas ir kaltinamas įsilauži
mu krautuvėm

Kas pasirodė? Tėvai puolė
si pas lietuvį politikierių. Pa
starasis — pas wardos komi- 
timaną ir aldermaną. Kaštavo 
tūkstantis dolerių, vaikas iš
gelbėta nuo bausmės kalėti ko
kias 90 dienų. u

Papildyta graftas. Ir reikia 
pasakyti, kad graliui prisidė
jo vaiko tėvai, šiaip padorus 
žmonės, lietuvis “fikseris” ir 
kiti politikieriai.

O ve antras pavyzdis. Kito
je kolionijoje gyvena pasitu
rinti šeimyna, kurios turtas, 
nužiūrima, siekiąs per $50,- 

000. šeimyna rami, gerbiama 
kaimynų. Bet sūnus išdykauja, 
ir ne kartą yra turėjęs keblu
mų su policija. Bet sykį sūnūs 
“nuvažiavo” per daug toli. Jis, 
su pora draugų, pasigavo mer
gaitę ir pradėjo naivoti ją, įsi
vilkę tuščian garažam Merg
še, kokiu tai budu išsprukusi 
iš vaikėzų rankų, išmušo ga
ražo langą ir iššoko gatvėn. 
Tėvai, sakoma, pakloję porų 
tūkstančių dolerių, kad išgel
bėti sūnų iš bėdos.

Tokių ir kitokių įvykių pa
sitaiko daug. Ir piliečiai, tie 
patys piliečiai, kurie skaitosi 
pavyzdingi vyrai ir moterys, 
dažnai nusikalsta įstatymams, 
bet nesijaučia nusikaltę, nesi
jaučia auklėjautys graftą.

Bet ne visi 'piliečiai ugdo 
graftą. Didelė didžiuma jų yra 
nuolankus įstatymams, graftu 
nesusitepa. Antrą vertus, po
litikieriai didžiumoj atsitikimų 
nelaukia, kad piliečiai juos L 
stumtų grafini, bet naudojasi 
įtekminga vieta ir nepraleid
žia progos pasipinigauti.

“Komisai” kaip graftas
Čikagos miestas, gal geriau i

bus pasakyti, visas Cook pa
vietas, per savo politikierius iš- 

1 leidžia apie $300,000,009 me
tams. Net mažas komisas ant 
šitokios pinigų sumos sudaro 
ylių gražias sumas, kurios ten
ka politikieriams kaip graftas.

(irafteriai pcržĮjuri surašus 
darbininkų, turinčių valdiškus 

[darbus. Jie padeda įvairioms 
vietoms savo draugus. Jie pri
verčia dagi šalininkus priešų 

[laikytis su jais, grafteriais. Po 
to, deda asesmentus, priverčia 
dalintis -algomis ypač lo
kius, kurie gauna algas, l,el 
darbo nedirba.

Kaip toli grafteriai kartais 
‘‘važiuoja”, galima numanyti 
š sekančio pavyzdžio, 
komisija, skirta tyrinėti 
sto reikalų vedimą, surado, 
alga buvo mokama tūlam 
3. Smith”.

Kas tas- Smith? Ieškota 
eškola. Pagalios patiria, 
‘L. C. Smith 
tas, kaip rašomoji mašinėlė fir
mos L. C. Smith. Ir lai maši- 
aėlei mokėta alga!

(Bus daugiau) čikagietis.

> Business Service
Biznio Patarnavimas

Automobiles
pas. Sodan $800

•dan 6 ratai ...$275
E«sex Sodo n ............... $5OO
Nash Coaoh ępecial .... $250 nySJu anį Įotu

Chryslor Sodan . $475, mažo namuko.
"4oo” Nash Sodan $ot»o 1861.

McDERMOTT MOTOR SALES CO. | *_____________
So. Halsted St., Triangle 9330

I iriai. I * • j $900.00 GROJIKUS pianas, roles.1 ant vjetos. 
I suolelis ir kabinetas už priklausanti 
balansą $10Q< 6136 S. Halsted St.

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

tai priruošia jus tai 
\ tai i trumpą laiką, 

šykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE 

190 N. State St 
Randolph 2718

vie- 
Ra-

Viena 
mie- 
kad

jo, 
kad 

buvo ne kas ki-

Smagi kelionė už nedi- 
' , dėlę kainą

Holland America Line ant savo pa
togių laivų Rotterdam, Volendam, 
Veendani ir New Amsterdam, įvedė 
žymius pagerinimus prie dabartinio 
populiaraus keliavimo budo. Ji visų 
antros klesos vietų pavertė j turis
tinę trečių klesų už tas pačias kai
nas, kokios buvo imamos ikišiol.

Turistinės trečios klesos pasažie- 
riai bus sutalpinti buvusioj antroj 
klesoj ir vartos buvusios antros kle- 

j sos valgomuosius kambarius, miega
muosius, dėl vieno, dviejų, trijų ar 
keturių, denio vietą, taipgi visus ki
tus pramogų kambarius, įskaitant 
naujų gražią maudyklą ir gimnasti
kos sale ant laivo Rotterdam.

Holland America Line turistinės 
trečios klesos pasažieriai dabar ke
liaus dar didesniame komforte ir tu
rės dar daugiau patogumų, nors ir 
pirmiau šios linijos turistinė klesa 
buvo pagarsėjusi savo patogumais.

Niekad pirmiau tokių patogumų 
nebuvo už šia žemą kainą.

Turistinė klesa ant laivo Rotter
dam tapo visiškai pertaisyta; pramo
gų kambariai naujai ištaisyti moder
niniam styliuje. Pridėta dar šokių 
salė ir kortų kambarys.

Jeigu jus manote keliauti šią va
sarą, pasinaudoti patogumais, kuriuos 
teikia Holland America Line.

PRANEŠIMAI
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, Račkaus
kas, Kondratas. Turime aptarti 
daug svarbių reikalų, ypačiai rengi- 
mos prie busiančio Chicagos Lietuvių 
Socialistų Vakaro ir tt.

Kviečia Organizatorius.

Lietuviška Teatrališka Draugystė 
Rūtos No. 1, laiko savo susirinkimus 
kas antra sereda kožno mėnesio Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Chicago, III., 7:80 vai. vakare.

Rašt. Charles Stencel.

Vilniaus Vadavimo Komiteto val
dybos susirinkimas bus seredos va
kare, sausio 22 d., Sandaros ofise. 
Visi valdybos nariai prašomi būtinai 
pribūti, nes yra labai svarbių reika
lų. Sekr.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius.: DIDŽIAUSI BARGENAI L’Ž CASH 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy-j 
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė

Phone Victory 2740

Furniture & Pi anos

PARSIDUODA grosernė su visais 
1 bučernės fikčeriais. Apgyventa vi
sokių tautų žmonių apielinkė. Biz
nis seniai išdirbtas. Parduosiu pi- 

Priežastį pardavimo patirsito 
__ Atsišaukite

2249 W. 47th St., 
arba '

Telefonuokite Lafayette 4937

PARDAVIMUI gerai apsimokantis 
restoranas, North West Sidėj, cash 
ųr išmokėjimais. Priežastis — liga.

2 šmotų kandžių neliečiamas sek- Armitage 3691. šaukite nuo 5 
lycios setas

7 šmotų
; setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

r | 5 šmotų miegamojo , kamb. aut-
■ 114 — • lova, dreseris, skrynia

• iki 8 va), vakare,
riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas

J O % PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ j litas. — lova, dreseris 

tai taisome stogus visokios 4 rųšies,; Kaurai J X 12 JtUp.aU. 
bile kada ir bile kur. Dykai ap-, Atsisaukit Kasdien 
skaitliavimas. Mes atliekame po-1 vak 
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

CONSUMERS Sto.ęų Dalbas. Grei-' $G3‘
iki

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

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

THE LITERATY W0RKSH0P, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

10 vai.
I vax.
I Nedėliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR SIORAGE VVABEHOUSE 
4811 W. Lake St.

Tel. Columbus 0467
........................... ..g.......... .

Furniture & Fixturcs
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai, sykiu arba atskirai, labai pi
giai. 3113 So. Halsted St., 2 lubos.

SVARBI PROGA. Parsiduoda bu- 
černė ir grosernė, priežastis, savinin
kas turi apleisti darbų, 2316 Wost 
63 St.

Exctiangc—Mamai
IŠSIMAINO BEKARNfi, 

Daromas geras biznis, mainysiu i 
lotų, cottage, gerų automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 flatai, mai
nysiu i farmų, privati namą arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107———o----—►

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, 

prie rendavimo sezono 
rykit savo apartmentų 
pigiai; apskaitliavimas 
alybė — apartmentiniai

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

prisirengkite 
dabar; pada- 
patraukiantj; 
dykai; speci- 
namai.

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

g 

■■I

Speciallstas rydyme chronUkų ir nanjn li
rą. Jei kiti neralSjo jumis Itrydyti. atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas lAegzamlnavl. 
mas atidenys jūsų tl}trą urs ir jei ai apsi- 
Imsiu jus rydytl. sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just} 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po f

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streeta

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam i 24 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

2231

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

*Partners Wanted gerų lotų.
Pusininkų Reikia HYLE & CO.

---------- —— i 2015 Montrose Avė. Lake View 4479
NORIU PIRKTI bizni, reikalinga--------------------------------------------------

partnerka ar partneris REIKALINGA lotų, namų arba
šiuo antiašu. Miss J. S., Rūta farmy mainyti ant antrų uztikrin- 
Lunch, 1623 W. 51 St. morgičių. C. P. Suromskis, 3352

.............. .....................S, Halsted St. Tel. Yards 6751
Situation Wanted

Darbo Ieško
PAIEŠKAU darbo už duonkepi i 

prie juodos, baltos duonos ir keksų. 
Turiu 20 metų patyrimo. 4422 So. 
Wood St. 1 lubos.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Real Estate For Sale

ARTI 63 (R HALSTED
2 flatų mūras; turiu parduoti grei

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

CLARENCE O. ROSEN, 
5933 So. Halsted St.

Energiški ir sumanąs vyrai gali 
rasti proga padidinimui uždarbio ir 
nažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, 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 trumpa lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriančių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

727 W. 50th Place — 5 kamb. mu- • 
rinė bungalow, garu šildoma. Lotas 
29x125.

7551 Lincoln St. — 5 kamb. mū
rinė bungalow 
30x125.

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

FRENCH, tel. Central 4804

,garu šildoma, luotas

namai. Visi gatvių 
BuVo $8,500,

būdų juoa parda-

disnn bud 10 
pietų.

u

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
. Room 301 

Rush and Ohio Sts. ---- o----

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 2rtd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

GRAŽI 0 kambarių cottagc; fnrn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatvfi ir elfi ištaisy
tos: I’ortagc Vark, nrti mokyklų ir bažny
čių: % bloko iki gatvekarlų, $7^00. jmo- 
kčti $1,000.

šaukit
INDEPENDENCE 1542

•'O

REIKIA
Lietuviškai kalbančių vyrų ar 

vertėjų tuojauš. Pastebėtina 
proga atsakančiam žmogui. Ga
liu vaitoti jus dali laiko, bet 
galintys dirbti pilną laiką yra 
labiau pageidaujami. Ofisas at
daras nuo 9 v. ryto iki 8:30 vai. 
vakaro, 
ar

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgičiaus $85,000. 
Namas geroj vietoj. 100% išrenduo
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. Prie
nais Humboldt parkų ir Kedzie bul
varų. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

Atsišaukite panedėly 
utarninke tiktai.

Room 348
29 S. La Šalie St.

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 Kerwood St., 

Palatine, III.
Miscellaneous for Sale
______Įvairnfi_

UŽSISAKYKIT DABAR 
Garsus radlum mino run .anglys; 

akmenų; kaina $6.50 su pristatymu.
GOVALIS,

Boulovard 1035

Klauskite Mr. Weser
“ŽYMIAUSIA VERTĖ” 

Augštos rųšies kampinis namas arti 
Washington parko, 18 apartmentų, 
4, 5, ir 6 kamb. Grynai modemiškas, 
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

Tepalu (graftu) v ilgos i di
džiumoje politikieriai, šiandie 
jie vilgosi, kai miesto meras 
yra Thompson. Vilgėsi jie, k<ai 
meras buvo Deveris. Demokra
tų ar republikonų administra
cija — skirtumo nedaro.

Reikia betgi neužmiršti ve 
kas: niekas tepalu nesivilgy- 
tų, jeigu nebūtų tokių, kurie 
tepa. Niekas nekolekluotų duok
lių iš kekšių namų, jeigu 
nedarytų biznio. O namai 
darytų biznio, jeigu nebūtų 
stumerių.

Niekas negautų tepalo 
gembleriavimo namų, jei 
namai neturėtų tūkstančių
kių Čikagos piliečių, kurie 
šiaip yna geri žmonės, pilni 
baimės įstatymų, bet mėgia ri
zikuoti pinigus arkliukų ar šu
niukų lenktynėms, įvairiems 
laimėjimams, kuriuos įstaty
mai draudžia.

Kitaip sakant, deliai grafto 
ėmimo negalima kaltinti vie
nus tik politikierius. Patys pi
liečiai, žymi jų dalis, nuolat 
nusikalsta sunkiau ar lengviau 
įstatymams. O nusikaltę, jie 
kreipiasi į ■vadinamais fiksc- 
rius, kad šie užmozotų tepalu 
akis tiems, kurie tokius nusi
kaltimus turėtų matyti.

tapo 
na- 

atsi-
išmuštas 
man. 
tiko.

Gazas 'sroveno iš pečiuko 
šlubai sušildyti. Kėdėse ir ka
napoje sėdėjo moteris ir du 
vyrai. Ant stalo buvusi stik
linė. vandens. Mike Lipšis ir 
Meškauskienė, buvo mirę, o 
pas Saudargą, matyti, dar bu
vo gyvybes ženklų. Jis sku
biai išgabenta į ligoninę.

Šiandie bus koronerio tyri
nėjimas graboriaus Radžiaus 
įstaigoje, 3228 So. Halsted st. 
Kuriuo laiku koronerio džiurė 
susirinks, tikrai nežinau, bet 
gal apie 10 vai. ryto. ' 

Laidotuvėms patarnauti kreip
tasi į p. Radžiu. . Rep.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

21, 22 ir 23
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas

nėra

Garsinkitės Naujienose

Pora pavyzdžių

Štai pora pavyzdžių, rodan
čių, kaip patys piliečiai auklė
ja graftą.

Lietuvių šeimyna. Sūnūs, dar 
būdamas vaikiščias 11)-12 me
tų, pradėjo bomauti., Ne kartą

“Golddiggers of 
Broadway” 

Labai gražus veikalas’ natu- 
ralėmis spalvomis 

dalyvaujant
ANNA PENNINGTON 

NICK LUCAS

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

s - .Ji*
-

« •

ffslutino iterzaminavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvt/) ki 1 nn oietu.

20 St.

BLACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1329.

PARDAVIMUI >2 German Police 
šunys, labai geros veislės, 2816 W. 
63 St.

REIKIA salesmanų rinkti užsaky
mus ant taisyrho elių lietuvių apie- 
linkėj.

Atsišaukite ar telefonuokite
METROPOLITAN PAVING CO.

160 N. La Šalie St.
Tel. Central 4674 

Mr. McCann 
nuo 12 iki 4 vai. po piet.

Miscellaneous
įvairus

Help VVanted—Female
Darbininkių (teikia

CLASSIFIEO ADS
Business Service
Biznio Patariiavimas

PATENTAI, copyrights — išradimai 
sokios rųšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avo.

Brunswick 7187

vi-

PLUMBINGAS. Geriausia darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel Victory 3486

REIKALINGA bookeeperka, paty
rusi. Gera mokestis. Kreipkitės: 
Bridgeport Furniture Co., 3224 So. 
Halsted St.

O

REIKALINGA veiterka. Nerei
kia dirbti nedėliomis. 11:30 vai. ry
te iki 1 v. po piet. 553 W. 16 St.

Furnished Rooms
Ris N DON apšildomas kambarys I 

maudynė, jjalima vartoti virtuve. ( 
3129 So. Union Avė. 2 lubos užpa-l 
kaly j.

KAD SUTVARKYTI PALIKI
MĄ. NEPAPRASTA VERTĖ.

Namas dabar pertaisomas. $2,000 
paims j|. Mūrinis Storas, 5 kamb. 
apartmentas, didelis beismentas. 
1139 W. Van Buren St., arti Racine. 
Geriausia transportacija.

A. R. SCHWEITZER,
452 Oakdale, 

Lakevievr 2451

PELNINGA NUOSAVYBĖ

Pardavimui S. W. Side, 15 minu
čių i vidurmiesti, 3 flatai, 6-6-6 
kambarių, su 4 kambarių nameliu už
pakaly. ši nuosavybė niekad nebu- 

i vo tuščia. $7500 cash greitam par- 
Į davimui.

ASH,
2944 Waren Blvd., 

Tel. Van Buren 7940

JtUp.aU

