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Socialistinis Studentų Judė
jimas Baltijos Kraštuose

■ i ■ .... A

Studentų atstovų konferencija Rygoj - 
Kovo mėnesį šaukiamas Baltijos kraš
tų, tarp jų Lietuvos, socialistų studentų 
kongresas

Latvių “Socialdemokrato”* p ra- Jų internacionalo atstovas. Nu
nešimu, šių metų sausio 5 die-, matoma, kad dalyvaus taipjau 
ną Rygoje įvyko Baltijos kra- Suomijos ir Karaliaučiaus so
stų socialistų studentų centro cialistinių studentų organizaci- 
biuro posėdis, kuriame daly- jų atstovai.
vavo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos socialistų studentų atsto
vai įlenki jos atstovai dėl kai 
kurių kliūčių negalėjo daly
vauti.

Centro biuras nutarė sušauk- . , 
ti Baltijos valstybių socialistų |( a,;'S
studentų kongresą Rygoje at
einančio kovo mėn. 22 ir 23 
dcl Dienos tvarkoj numatoma, 
be kita, Baltijos kraštų socia
listų studentų centro biuro, so
cialistinio studentų internacio
nalo iir atskirų valstybių at
stovų pranešimai, referatai apie 
Latvijos ekonominę, politinę ir 
kultūrinę padėtį ir mokslinė 
paskaita.

Antros kongreso dienos svar
biausi punktai bus universite
tų demokratizacijos klausimas, 
socialistų studentų uždaviniai 
darbininkų ir darbo jaunuome
nės judėjime ir kova su fašiz
mu ir militarizmu.

Kongrese dalyvaus laetuvos, 
Estijos, Latvijos ir Lenkijos 
atstovai ir socialistinio studen-

Gyvenimo Sovietų Rusijoj 
Baisenybės

Pabėgusių vokiečių kolonistų pasakojimai
Maža to buvo. .Jie dar kitas 

priemones bandė.
— Mane, — pasakoja vienas 

darbininkas, — su trim drau7 
gaiš suėmė vidurnaktį, nusi
vedė žvalgybon ir kankino 4 
paras ir kai nepasidaviau, pri
rėmę j krutinės revolverius pri
vertė pasirašyti “prisipažini
mus”, esą mus suagitavę bėg
ti iš sovietų Rusijos kunigai 
ir kulokai.

— Nenorėjom mirti ir pa
sirašėm, o ryte jau paskaito
me tą laikraščiuose...

Žmogus pasakoja ir verkia.
Paskutinis trukdymas

Vienų vokiečių kolonistų, 
nori išvažiuoti virš milijono 

žmonių.
į — Lai jie juos išleidžia ir 
priima dš užsienių tiek pat ko
munistų ir lai kuria komunas, 
jei jie to nori, — sako vienas 
jaunas vyrukas.

buvęs su vizomis. Pareikalavo j
100 rublių už asmenį. Sutiko- Kauno stoty
me. Maža. Pareikalavo 200 rub. pabėgėlius priėmė |ir 
Sutikome. Dar maža. Pareika- Liet. Raudonasis Kryžius. Su- 
lavo. 220 rub. — Sutikome! ;sirinko daug žmonių. Pabėge- 
lada nutarė išleisti. Kas ne-jįų susijaudinimas nepaprastas.

šei- 
pat

ver-

turėjo tiek — grąžino atgal.

— Jau iš ešalono suėmė 4 
šeimas ir grąžino. Vieną 
mą suėmė ir grąžino nuo 
I^atvijos rubežiaus.

Pasakoja tą žmonės ir 
kia.

— Siebeže ešaloną krėtė 4-5 
vai. Visi buvo nuvilkti nuo
gai.
— Kojy tarpupirščiuose, — 

pasakoja viena jaunutė mote
ris iš Krymo, 
GPU agentai, 
kokių brangenybių.
daugiau čekistai ieškojo, mo
teris gėdisi sakyti.

< Visus pinigus ir branges-Į

— iščiupinėjo 
ar nesivežame 

įKur dar

nius daiktus atėmė. Bet dėl to I pabėgėliai atsisveikina, dėkoja 
jie nesisieloja, .nes visas. jų priėmimą ir verkia. V.ienas 
turtas su ūkiais liko Dievo . . . n
valiai”. Niekam neparduota ir k0 Pra a 
niekam neperduota.

Lietuvos atstovo pranešimu, 
Lietuvos socialistų studentų 
organizacija “Žaizdras” turi 
60 narių. Veikia tik tarp uni
versiteto studentų. Vienas treč- 

i socialistines studentijos 
sukimštas kalėjimuose. Stu
dentų taryboj, iš 40 vietų, so
cialistų studentai turi vieną. 
Studentų taryboj daugumą ta
čiau sudaro kairieji demokra
tiniai elementai. Kraštutinis 
dešinysis sparnas yra mažu
moj. Universiteto rektorius yra 
socialdemokratas prof. Čepin
skis.

Bendrai atrodo, kad, nežiū
rint fašistinės diktatūros, Lie
tuvos universitetas yra demo- 
kratiškesnis už visus kitus uni
versitetus Baltijos kraštuose, 

uni versi tetas. Užtat l^atvijoj 
socialistinis studentų judėji
mas yra daug stipresnis tiek 
savo organizuotumu, tiek idė
jiškai.

Kai prasidėjo bėgimas,
GPU patruliai apsupė vokiečių 
kolonijas ir saugojo, kad ne
pabėgtų. Bet žmonės susėda į 
vežimą neva laukan važiuoti, 
o patys 
važiuoja 
lį ir —

palikę visus ukius, iš- 
stotin; paleidžia ark- 
traukinin.

vaišino

Jie dėkoja, gieda giesmes ir 
verkia: verkia seni, suaugę ir 
vaikai; verkia labai susijaudi
nę, balsu; verkia visas ešalo- 
nas. Įspūdis be galo didelis ir 
labai jaudinantis.

Kas turėtų abejonės dėl šių 
žoelžių, gali nueiti stotin, kai 
ateis sekantis ešalonas, kuris 
rytoj pravažiuos apie pusę de
vintos vakaro, ir pamatyti ir 
pasikalbėti su ištrukusiais iš 
garsaus komunistinio rojaus, 
kuris yra pasidaręs didžiausia 
žmonijos nelaime, 
Vieta vienos 
tautų — šimtą milijonines ru
sų tautos.

Išeinant ešalonui,

kentėjimų 
pakran t riaušių

(Bus daugiau)

[Atlantic and Pacific Photo]

Lėktuvo likučiai po tragedijos. Lėktuvas buvo naudojamas krutamu jų paveikslų darymui Ra
miajam vandenyne. Nelaimėj žuvo 10 žmonių.

Stalinas nusistatęs 
kolektivizuot Rusiją 

kad ir kažin kaip
žemės nusavintiems ūkininkams 

dagi bernauti “kolchozuose” 
busią pergena

LONDONAS, sausio 22. — 
Rygiškis Times koresponden
tas praneša, kad žemės ūkio 
kolektivizavimo konferencijoje 
Maskvoj sovietų diktatorius 
Stalinas savo kalboj pasakęs, 
kad buržuaziniai prietarai tu
rį būt nugalėti ir ūkininkų 
ūkiai kolektivizuoti, kad ir kaž
kokia kaina.

Mokslininkai, prof. Organov- 
skis, prof. čajanovas ir prof. 
Kondratjevas, nedrąsiai nuro
dė, kad tuo klausimu reikia 
labai labai atsargiai elgtis, bet 
jie tuojau buvo apšaukti opor
tunistais ir “kulokų” (turtin
gesnių ūkininkų) gynėjais.

Lavinas pasiūlė šitokią rezo
liuciją: Kadangi fiziškai nėra 
galima išnaikinti 5 milionus 
“kulokų”, tai konferencija 
sprendžia, kad jie turi savo 
ukius perduoti valstybei be at
lyginimo, bet užtai jie galės 
dirbti kolchozuose [kolekty
viuose ūkiuose] kaip paprasti 
bernai.

Ta rezoliucija tačiau pasi
rodė “perdaug švelni.”

Mirbacho užmušėjas 
Bliumkinas sovietų 

sušaudytas
----------

KOELNAS, Vokietija, sausio 
22. — Koelnische Zeitung ko
respondentas Maskvoje praneša, 
kad pastaromis dienomis Ge- 
Pe-U [sovietų žvalgyba] su
ėmė žinomą bolševiką Blium- 
kiną, Vokiečių diplomato Mir
bacho užmušėją.

Bliumkinas buvęs susektas 
dėl turėjiimo slaptų santykių 
su Trockio. Ge-Pe-U sprendi
mu jis tapo sušaudytas.

Kaliforniečiai puolė fi
lipiniečių balių dėl 

baltų moterų
VVATSONVIIJLE, Gal., sau- 

šio 22. — Dviejų šimtų vyrų 
govčda vakar vakarą puolė 
Palm Beaohe, netoli nuo čia, 
filipiniečių klubą, kuriame tuo 
metu buvo balius ir kuriame 
dalyvavo baltos moterys ir 
merginos. Puolikai betgi buvo 
•atmušti ir du jų sužaloti.

Baltieji, mat, yra įtūžę, kam 
filipiniečiai kviečiasi baltas mo
teris į savo balius ir kam bal
tos moterys jų baliuose daly
vauja.

Meksikos agrarų kau-
tynęs su darbo unija
MEKSIKOS MIESTAS, sau- 

šio 22. — Praneša, kad At- 
lixco, Vera Cruz valstijoj, per 
tris dienas ėjus kruvina kova 
tarp agrarų (ųkininkų) ir 
“Crom’o” (Meksikos rajono 
darbo federacijos) šalininkų. 
Kautynėse praeitą penktadienį 
buvę užmušta dešimt asmenų, 
šeštadieni — keturi ir keletas 
sekmadienį.

Kivirčiai tarp Para
guajos ir Bolivijos

Del susikirtimo Isla Poi forte 
abi respublikos kaltina vie
na antrą

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 22. — Paraguajos pa
siuntiniai, akredituoti valsty
bėms, sudarančoms neitralę 
komisiją sienos ginčams tarp 
Bolivijos Rr Paraguajos išly
ginti, pranešė tų kraštų vy
riausybėms apie Bolivijos ka
reivių puolimą Isla Poi forto 
praeitą ketvirtadienį, o Para
guajos užsienių reikalų depar
tamentas pranešė apie tai 'Pau
tų Sąjungai.

Netrukus po to, panašius 
pranešimus padarė diplomati
niai Bolivijos atstovai, bei pa
duodami visai kitokią to inci
dento versiją ir visą kaltę vers
dami Paraguajos ginkluotoms 
jėgoms.

Telegramas iš Asunciono, 
Para gua joj, ir La Pažo, Boli
vijoj, sako, kad abiejuose kraš
tuose gyventojuose pasireiš- 
kiąs labai karingas ūpas, čia 
tačiau manoma, kad Isla Poi 
incidentas nėra taip svarbus ir 
kad bus ramiu bildu likviduo
tas.

STEUBEN, Mieli., sausio 22.
Laukuose, penkias mylias 

nuo Steuben, rado negyvai su
šalusį Franką Meyersą, 57 me
tų amžiaus, žinomą vietos me
džiotoją.

^.ORHS,^ORFĮS-
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, bet vis šalta; 
lengvi ir vidutiniai vakarų ve
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 80 ir 60 p.

šiandie saulė teka 7 42, lei
džiasi 1:5’2. 'Menuo teka 2:13 
ryto.

9 mokiniai užmušti, 
traukiniui užgavus 

mokyklos busą
Bušo vairuotojas taipjau žuvo; 

trys kiti vaikai pavojingai 
sužaloti

CLEVELAND, Ohio, sausio 
22. -— Kely ties Berea, netoli 
nuo Clevelando, ėjęs į Chica- 
gą greitasis New York Cen
tral traukinys užgavo bėgiuo
se mokyklos busą ir užmušė 
dešimt vaikų ir buso vairuo
toją Taylorą. Trys kiti vaikai 
buvo pavojingai sužaloti.

Tragedijos priežastis nežino
ma. Oras buvo gražus ir bu
so vairuotojas galėjo lengvai 
matyti atbėgantį traukinį. Jis 
veikiausia mane, kad suskubs 
dar perlėkti per bėgius prieš 
traukinio atėjimą.

'Buše buvo viso dvidešimt 
trys vaikai. Traukinys, užga
vęs, nunešė busą geroką galą, 
išblaškydamas kunus į visas 
puses.

Prancūzų aeroplanas 
sužudo į uolą; pen

ki žuvo
DIEPPE, Fra nei j a, sausio 

22. — Penki asmens užsimu
šė, pasažieriniam franeuzų ae
roplanui atsimušus į kalno 
kaukarą netoli nuo Dieppe. Ke
turi žuvusių buvo pasažieriai, 
penktasis pilotas.

Aeroplano buvo pasigenda*- 
nia per dvi dienas 'ir manoma, 
kad katastrofa įvyko per au
drą praeitą pirmadienį.

Šuo išgelbėjo buliaus 
užpultą farnierj

L1TCHFIE1.D, III., sausio 
22. — Įnirtęs bulius puolė vie
tos farmerį Williamą Klekam- 
pą .ir parmušė jį ant žemės. 
Šuo bandė bulių nuvyti, bet, 
nieko nepadarydamas, nubėgo 
į kaimyno Elmerio Gartnerio 
namus ir tiek lojo, kol G-art- 
neris, supratęs, kad kas nors 
atsitiko, nusekė paskui šunį į 
diendaržį. Jis rado Klekampą 
gulintį sniege be sąmones, o 
ties juo stovintį bulių. Kle- 
kamp buvo skaudžiai aplam
dytas.

Brokeris nusižudė šokęs
iš 12-to aukšto

PHILADELPHIA, Pa., sau- 
šio 22. šekęs iš dvylikto 
Sylvauia viešbučio aukšto, nu
sižudė čia New Yorko broke
ris ’ Bernard Camp, 33 metų 
amžiaus.

Bankieto 60 asmenų už
sinuodijo maistu

SACRAMENTO, Cal., sausio 
22. — Camclia City Foresterių 
organizacijos skyrius vakar čia 
kėlė bankielą, kuris labai blo
gai pasibaigė: 60 svečių, vyrų 
ir moterų, užsinuodijo suge
dusiu maistu ir teko gabenti 
į ligonines. Daktarai sako, kad 
penki ar šeši susirgusių vei
kiausia nepasveiks.

Juros ginkluotės 
konferencijoje

LONDONAS, sausio 22. -
Francijos ir Anglijos delega
tai juros ginkluotės apriboji
mo konferencijoje šiandie su
tarė kaip bazę deryboms imti 
franeuzų-britų memorandumus, 
apsikeistus dar prieš konferen
ciją*

Kai kuriais punktais jau su
sitarta, bet kiti dar reikalingi 
išsiaiškinti. Del klausimų svar
bumo, j tuos pasikalbėjimus, 
kurie veikiausia užsitęs iki 
penktadienio, nutarta pasikvie
sti taipjau Jungtinių Valsty
bių, Japonijos ir Italijos at
stovus.

Rytoj [šiandie] įvyks kon
ferencijos pilnumos sesija, ku
ri bus laikoma uždaromis du
rimis.

Rado džiovykloje nu- 
troškusi žmogų

ROCKTORD, III., sausio 22. 
— Winnebago M.anufacturing 
kompanijos džiovykloje rado 
negyvą Murray Gregory, 57 
metų amžiaus. Jis, matyt, bu
vo įėjęs sušilti, užmigo ir pu- 
troško garais.

Kareivis ir moteriškė 
mirė nuo svaigalų

SAN FRANCISCO, Cal., sau
sio 22. — Vienos namuos čia 
rado negyvus moteriškę Mrs. 
Laurettą Watson ir armijos 
seržantų Johną Yatesą. Tyri
nėjimai parode, kad jie mirė 
nuo nuodingų svaigalų.

Vali jos princas atvyko i 
Pietų Afriką

CA'PE T0WN, Pietų Afrikos 
Sąjunga, sausio 22. — Valijcs 
princas, Anglijos sosto įpėdi
nis lulvardas, keliaująs į Af
rikos vidurius medžioti, atvy
ko į Capetawną. Jis ir jo par
tija keta subutii či?. sava tę 
laiko.

PINIGAI 
LIETUVON

• •

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

«

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

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

NAW»05
1739 So. Halsted St„ Chicago, III.JI

LIETUVOS ŽINIOS
Inžinierius ir stalius nu

bausti už kreivą 
priesaiką

PANEVĖŽYS. — Gruodžio 23 
d. Panevėžio Apygardos Teis
mas išnagrinėjo buv. Panevė
žio Miesto Valdybos inžinie
riaus Marjono Stanevičiaus kri
minalinę bylą, ši byla kilo dėl 
menkniekio: dėl kokios tai radio 
vėlos, kurią sauvališkai įvedė 
Stanevičiaus nuomininkas. By
la atsidūrė pas Taikos Teisėją. 
Stanevičius ieškojo nuostolių už 
išgręžimą lange skylės radio vė
lai įtraukti. Jo liudininkas sta^ 
bus Lukašiunas po priesaika pa
rodė, kad tikrai skylė buvo iš
gręžta. Bet deja, priešingai pu
sei pareikalavus, Taikos Teisė
jas padarė vietos apžiūrėjimą 
ir jokių skylių nerado; vėla bu
vo įvesta langų plyšių tarpe. 
Lukašiunas tapo patrauktas 
Teismo atsakomybėn už mela
gingą parodymą po priesaika. 
Tardomas prisipažino, kad buvo 
prikalbėtas Stanevičių parodyti 
Teisme už tam tikrą atlygini
mą. Tokiu budu ant kaltinamų
jų suolo atsidūrė M. Stanevi
čius, jo žmona ir Lukašiunas. 
Išklausinėta eilė liudininkų. Kal
tinamuosius gynė net trys ad
vokatai : Petraškevičius’, Lan
dau ir atvykusis iš Kauno Ro
manas Chodakauskas. Byla tę
sėsi beveik ištisą parą. Tik va
kare tapo paskelbtas sprendi
mas. kuriuo M. Stanevičius ir 
Lukašiunas pripažinti kaltais: 
pirmas nubaustas pusantrų me
tų, antras 8 mėnesiams sunkių
jų darbų kalėjimo. Stanevičiene 
išteisinta. Mat, kada Dievas’ no
ri pakoroti, atima žmogui pro
tą: vakar turtingas, galingas, 
laimingas, juokaujantis — šian
dien moralis lavonas. .

Nušovė pačią, kam jo 
laiškus skaitė

LONG BEACH, Cal., sausio 
22. — Orville 'I'homas, 49 me
tų amžiaus, nušovė savo žmo
ną už tai, kad ji jo laiškus 
skaitė. Po to Tbomas pats nu
sižudė.

VARŠUVA, sausio 22.—Su
sikivirčiję dėl biudžeto, seimo 
atstovas Podolskis iššaukė dvi
kovei) atstovą iLiebermaną.

PARYŽIUS, sausio 22.—Pa
sigendama aeroplano, šktidu- 
sio su penkiais įgulos žmonė
mis iš Amiens į Havrą.
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Į KORESPONDENCIJOS Į

Gary, Ind.
Gary miestas 24 metų senu

mo. Kur stovi šis’ jaunas 
miestas, tai prieš 1906 metus 
nebuvo čia nei vieno budinko 
ir nei vieno gyventojo; buvo 
vien lekiančios smiltys ir tyrai, 
šiandie šitas miestas turi 125,- 
000 gyventojų ir yra pavyzdžiu 
progreso dvidešimto šimtmečio 
civilizacijos.

Mieste visos gatves yra tie
sios. Per vidurį miesto praves
ta svarbiausioji gatvė—Broad- 
way, kuri tęsiasi nuo šiaurės j 
pietus ir kuri yra 100 pėdų plo
čio ir 8 mylių ilgio, be jokio 
pasukimo arba užlinkimo. Pra
dedant nuo šiaurinio krašto, 
miesto gatvės, tęsiančios rytų 
ir vakarų link, yra po nume
riais, nuo 1-mos iki 58-tos. Gat
vės į rytus nuo Broadvvay pa
žymėtos vardais Suvienytų Val
stijų, ir pirmoji gatvė vadinasi 
Massachusetts Street. Gatvės 
po vakarų pusei nuo Broad- 
way yra užvardytos buvusių 
Suvienytų Valstijų prezidentų 
pravardėmis, ir pirmoji gatvė 
vadinasi Was'hington Street; 
šios gatvės sutalpina visų pre
zidentų pravardes iki Wilson. 
Paskiau prasideda Suvienytų 
Valstijų buvusių augščiausio 
teismo vyriausių teisėjų pravar
dėmis, pradedant nuo Marshall 
Street.

Mieste yra šios dirbtuvės: 5 
“U. S. Steel” dirbtuvės, pasta
tytos už $150,000,000. Didžiau
sios dirbtuvės tai šios: Illinois 
Steel Company, American Sheet 
& Tinplate Company, National 
Tube Company ir Gary Screvv 
& Bolt Company. šiose dirbtu
vėse dirba suvirs 28,000 ypa
tų. Viena Illinois Steel Com
pany išmoka darbininkams' al
gų per metus $50,000,000. Dirb
tuvės užima 7 mylias Michigan 

\žero pakraščio; pats miestas 
turi 2 mylias ežero pakraščio 
maudytis vasaros laiku, kur 
tankiai atvažiuoja maudytis 
daug žmonių ir iš Chicago.

rer miestą bėga 3 upės: 
Grahd Calumet, Little Calumet 
ir Dčcp River. Per mieštą eina 
9 tvariniai ir 6 elektrikiniai gelž- 
keliai. Taip pat mieste yra 
cab kompanijos, kurių automo
biliai vežioja žmones po mies
tą. Dvi kompanijos, su 180 ba
sų, vežioja žmones tarp Gar? 
ir Chicago. Kitos 2 kompani
jos, su 60 busų, vežioja žmo
nes tarp Gary ir. kitų dalių 
Amerikos ir tarp Kanados.

Mieste randasi 23,000 gyve 
nimui triobesiu. O svarbiausi* I
budinkai tai pavietinis teisda-! 
rystes butas (Superior Court! 
House), kuriame sutelpa du au
kštesni teismo butai; šis budin- 
kas įkainuojama $1,000,000 
Naujas miesto palocius kainuo
ja suvirs $1,000,000. Kilti svar
besni budinkai: Gary State 
Bank budinkas 10 lubų augš- 
čio—$1,000.000; Eikš Temple
$300,000; Metodistų bažnyčia 
$800,000; Serbų bendrovės na- i 
mas $300,000; Miesto sodne pa- 
si Įsi ui narnas $150,000; Y. M. - 
C. A. namas $550,000; Salva

ris numirė keletas' metų atgal, 
uždėjo šį miestą. Jis 1906 me
tai atgabeno U. S. Steel korpo
raciją į šią vietą, tais laikais 
buvusią tyrlaukiu, ir miestas 
šiandie turi jo vardą. Dabar 
planai padaryti pastatyt teisėjui 
Gary paminklą už $80,000.

Lietuvių gyventojų čia yra 
apie 1500 ir, berods, visi gerai 
ir sutikime gyvena.

—Advokatas N. Valasina.

Waukegan, III.
Iš S. L. A. 262 kuopos metinio 

susirinkimo
S. L. A. 262 kuopa turėjo meti

nį susirinkimą. Kai pirmininkas 
atidarė susirinkimą, tai buvo 
šaukta vardais valdyba. Po to 
skaityta protokolas iš praėjusio 
susirinkimo. Protokolas vienu 
balsu priimta.

Toliau sekė įvairių komisijų 
pranešimai. Pirmiausia pašauk
ta raportuoti komisija knygoms 
patikrinti, kuri pranešė, kad vis
ką rado geroje tvarkoje, be jo
kių klaidų. Raportas priimta.

Išdavė savo metinį raoptą ir 
finansų raštininkas. Jo raportas 
priimta vienu balsu.

Vakarui rengti komisija pra
nešė linksmą naujieną—kad A. 
Vanagaitis prižadėjęs, su savo 
dzimdzi—drimdziais, duoti mu
sų kuopai koncertą pirmą dieną 
kovo mėnesio , šeštadienio va
kare. Taigi 1 dieną kovo ir 
VVaukegano lietuviai turės pro
gos pamatyti “poną redakto
rių” ir visą dzimdzi-drimdzi. 
Komisijos raportas priimta ir 
palikta jai tas darbas varyti iki 
pabaigos.

Prieita prie Susivienijimo 10 
apskričio suvažiavimo, kuris yra 
šaukiama 26 dieną sausio, Raci- 

I ne, WLs. Išrinkta trys delegatai, 
[būtent J. Mačiulis, V. Stukas ir 
’ A. Rušėnas.

Taipjau tą pačią dieną buvo 
r Tėvynės Mylėtojų draugijos 
usirinkinifis, kuriame rinkta 

1930 metams valdyba. Valdybos 
mriai beveik visi liko senieji; 
srinkla tiktai naujas raštinin

kas K. Tautvaišis. -
Apkalbėjus Vytauto jubilejų, 

•atarta prisidėti, kaip matysi
me, reikalui esant,, ir pinigais. 
Tam darbui dirbti išrinkta J. 
Mačiulis, 906 Prescutt street, 
\Vaukcgan, III.

Taigi kam apeina šis pamins
imas arba, jeigu aš busiu kam

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Trumpai kalbant
Trumpai kalbant apie “Nau

jumų” koncertą, tai iaš netu
riu ką sakyti. Man patiko. Jei
gu kam nepatiko, tegul jam 
netiko. Kas buvo “Naujienų” 
koncerte ir ką aš mačiau ir 
girdėjau, tai taipgi nėra kas 
daug rašyti, \nes, kaip man 
išrodė, tai tartum buvo visi 
“Naujienų” skaitytojai tame 
koncerte.

Tik vieną turiu padaryti 
“Naujienoms” pastabą — kad 
kitą kartą, kuomet rengsite 
koncertą Auditorijoj, tai žiū
rėkit, kad žmonėms daugiau 
nereikėtų grįžti namo nuo du
rų.

Well, jus gal sakysite, kad 
negalima sutalpinti į svetainę. 
Tai, meldžiu, kitą kartą pa
veskite man, o aš sutalpinsiu. 
Aš neduosiu žmonėms stovėti 
ir spausti vieniem kitus, kaip 
diktatūros šalyse spaudžia žmo
nes. Mat, aš turiu sumanymą, 
kad reikia, kaip amerikonai sa
ko, supailiuoti gražiai vienus 
iint kitų, ir Auditorijoj labai 
lengvai bus galima supailiuo
ti kokias 10 tūkstančių, žino
ma, buvo pripailiuota ir pra
eitą nedėlios vakarą, bet to ne
galima lyginti su mano suma
nymu.

Na, tai tiek apie koncertą. 
Eisim toliau.

Jis

Aš sakau štai ką: uždraus- 
kit žmonėms meluoti, o pa
matysite, kad žmones paliks 
Debiliai trumpu laiku.

h* v

Panaikinki t pasauly dolerius 
ir pamatysit, kaip kunigų kal- 
nieriai atsisuks automatiškai į 
gerąją pusę. .j #

* $ Hc

Paanjkauikit Chicagos mies
tui bilijoną dolerių, o pamaty
sit už mėnesio laiko, kad mo
kytojai ir policisttu algų ne
gali gauti.

* Jj: *

Nuverskite dabartinę Rusi
jos valdžią, o “Vilnies” šta
bas pats nuvirs.

* * ❖
Sustabdykit kapitalistų ren-

ir kitiems pasakyti, kad kovo 
1 dieną dzimdzi—drimdziai bus 
Liuosybės svetainėje, taipgi ir 
“ponas redaktorius” A. Vana-

reikalingas, tai kreipkitės pa
duotu aukščiau adresu.

Waukeganiečiai, neužmirškite gaitis. — J. M.

Šalčiai, kurie išsivysto
į pneumonią

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priminąs vartoti. 
Crcomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

pmąsi karui ir Chicagos Lie- rinį gyvenimą, negu jisai pats, 
luvių moterų rengimą parių, 
o pasauly bus ramu.

Jeigu norit, kad holdapų ne
darytų, tai pa reikalauki t, kad 
policistani ‘pakeltų algas.

— Pustapėdis.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Porą metų atgal apleido dė
dės Šamo žemę ir Čikagą pilie
tis lietuvis Mileris. Jam, mat, 
nubodo gyventi kapitalizmo ša
lyje. Pats būdamas komunistas 
ir komunistų laikraščių rėmė
jas. iš “Vilnies” ir “Laisvės” 
prisiskaitęs apie darbininkų “ro
jų”, o išnaudojimą Amerikoje, 
jis nutarė važiuoti į matųšką 
Ras'ėją, kad užbaigti amžių ne
išnaudojamam kapitalo. Tikėjo
si žmogus turėti tai, ką jis pa
gamins.

O dar, prie to, lietuviški ko
misarai, iš dienos dienon, per 
savo spaudą ir prakalbomis, aiš
kino gerbūvį proletarų šalyje.

Milerio žmona tečiau abejojo 
ir neturėjo noro apleisti Čika
gą. Mileris nepaklausė moters 
ir kitų žmonių patarimo. Jisai 
paklausė “Vilnies” komisarų. 
Apleido šią šalį, dar paaukavęs 
kiek “Vilniai” ir “Laisvei”.

Andriuliai ir Strazdai tryne 
delnus, kad jau vieną nežinios 
auką turi, kuri, važiuodama, 
dar sandvičiams aukauja; ant
ra vertus — kad, nuvažiavus į 
Maskvą, paskutinius centus iš- 
klynys ir padarys iš jo tikrą 
proletarą.

Moterį ir šeimyną palikęs Či
kagoje, Mileris pasiekė Rusiją, 
kur, patariamas Maskvos agen
tėlių, tuojau nusipirko kokios
ten kooperacijos Šerų, reiškia, 
investavo amerikoniškus dole

Suprato vargšas, kad “Vilnies” 
komisarai apgavo jį; kad jų pa
sakoje apie Rusiją nėra nė de
šimto nuošimčio teisybės.

Pamatė Mileris’ šunybių ir 
suktybių Rusijos valdininkų 
tarpe. Pamate, kad darbo klesa 
Rusijoje kenčia išnaudojimą ir 
persekiojimą; kad nėra spau
dos ir susirinkimų laisvės; kad 
už kritiką valdžios' tūkstančiai 
žmonių atskirti nuo savo šei
mynų, kirmija kalėjimų urvuo
se; kad ne vienas pavaišintas 
švino kulka užbaigė savo skur
dų gyvenimą.

Mileris pradėjo suprasti, kaip 
“Vilnis” jį prigavo, bet jau bu
vo per vėlu klaidą atitaisyti.

Nusitarė Mileris Rusiją ap
leisti ir grįžti į išnaudojimo ša
lį, kol dar keli centai liko ke
lionės lėšoms padengti. Jis krei
pėsi į Maskvą, prašydamas su
grąžinti jam nors kiek tų pini
gų, kuriuos investavo į komu
nistinę kooperaciją. Maskvos 
agentai betgi atsakė, kad jis, 
Mileris, gyvenąs Rusijoje, o ne 
Amerikoje, ir ką investavęs Ru
sijoje, tai esanti auka Rusijai, 
ir grąžinimo pinigų nėra.

Matydamas savo akimis ne
teisybę Rusijoje ir vargstančius 
Rusijos piliečius kalėjimuose, 
Mileris nusitarė per daug nesi- 
guosti, kad pačiam nepatekti 
už geležinių grotų. Bet kur iš
ėjimas? Mileris nusprendė tuos 
investuotus pinigus palikti 
Maskvai kaip apierą ir grįžti j 
Ameriką pas šeimyną.

Pareikalavo jis leisti jam iš
važiuoti iš Rusijos. Ėmė laiko 
ir lėšų, kolei gavo leiuinr*

Apleisdamas Rusiją, Mileris 
turėjo su savim dar $70u. 
nė, kad išteks Čikagai pasiekti. 
Bet prieš išvažiuosiant jam iš 
Rusijos, G. P. U. agentai už
puolė jį, neva darydami kratą, 
ir radę $700, visus pinigus kon
fiskavo, o patį Milerį be cento 
paleido. Pagalios, po ilgos ir 
vargingos kelionės, Mileris pa-

rius į komunarų gyvenimą.
Vėliau, gyvendamas Rusijoje, 

Mileris pamatė, kad draugai ir 
žmona Čikagoje turėjo daugiau 
supratimo apie Rusijos proleta- siekė gimtąją šalį, — Lietuvą

PAIN-EXPELLER
•i ■■ t - e. ■ i t .d. orw.

Jusp Žvaigždes 
Sporto Pasauly

1 —ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie rcijkaulauja išsitrynimo su PAIN- 
ĘXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Jj* Išvengkite Kusulių, Peršalimų,

1

turėdami tokį patį pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, kokį 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste> 
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reutnątiškų Skaus-

ir

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLEKIS yra pu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reutnatižkų Sk; 
tni|, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutčse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

'The Leborrforiee oT 
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BERRYAND SOUTH F1FTH STS.
BROOKLYN, N.V

tion Army tvirtynė $80,000; 
Knights of Columbus $1,000,- 
000; National Guard Armory 
$250.000. •

Yra 15 bankų ir trusit kom
panijų. 16 teatrų; vienas iš jų 
pastatyti kainavo suvirs $l,-i 
000,000, kitas-gi $650.000. Yra 
53 viešbučiai ir vienas iš jų llo 
tel Gary, kaštavo pastatyt $2,- 
500,000. Mieste yra 71 bažny
čių: 53 protestonų, 17 juodvei- 
džių, 14 Romos katalikų, 5 sta
čiatikių ir 2 žydų.

Lietuvių parapija 'turi 4 bu- Į 
dingus—bažnyčią, mokyklą, kle
boniją ir seserims namą.

Gary mieste leidžiama keturi 
laikraščiai anglų kalba.

Profesionalų yra—100 dakta-. 
rų ir 125 advokatai.

Teisėjas Elbert H. Gary, ku-

Mileris šiandie jau yra para
šęs savo moteriai (Chicagoje) 
keletą laiškų. Jisai prisipažįsta 
padaręs didelių klaidų praeity
je, ba tikėjęs komisarų pasako
mis apie Rusiją.

Mileris sako. kad Zalpis 
Maskvoje esąs įgaliotas agen
tas rašyti užsienio spaudai me
lagingas žinias apie padėtį Ru
sijoje, girti ją, kelti į'padangę 
dąrbininkų gyvenimą toje šaly
je, idant apgavus darbo žmo
nes, kad šie, turėdami sutaupy
tų iš sunkaus darbo centų, va
žiuotų į Rusiją.

P-ni Milerienė norėjusi tuos 
laiškus paduoti spaudai, bet 
“Vilnies” komisarai deda visas 
pastangas', kad laiškai nepatek
tų nė “Naujienoms”, nė kitam 
kuriam laikraščiui. Moteris tu
rėtų paduoti tuos laiškus spau
dai. Jos užduotis yra pasakyti 
teisybę, kad Rusijos agentėliai 
— “Vilnis” ir “Laisvė” — ne-

driulis arba Strazdas kad daro. 
Todėl nestebėtina, kad ir Mile
ris ir kiti padarė klaidą. Bet 
yra tiesiog nuodėmė slėpti ži
nias, kurios gal išgelbėtų iŠ bu
simos nelaimės ne vieną darbi
ninką. —Pasaulio Vergiąs.

Aštrus Kosulio Priepuoliai 
Greitai Sustabdomi

Varginantys kosuliai negalės jus 
nuvarginti ir susilpninti Šia žiema, 
jei jus vartosite Foley’s Honey arui 
Tar Compound. Kiekviena doza gy
domosios balzaminės vertės tyros 
pušies smalos, šviežio raminančio me
daus ir kitų vertingų kosulį gydan
čių gyduolių tiesioginiai paliečia 
įdegta gerkles vidų, padengdama su 
gydančia, raminančia uždanga, tuo 
užbaigiant varginantį kosulį. Jo 
greitas gydomasis veikimas nėra su
trukdomas opiatų ir chloroformo. 
Jis yra švelniai liuosuojantis, greitai 
veikiantis, patikimas dėl kosulių, 
gerkles kutenimo, užkimimo, krupi- 
nio ar bronchinio kosulių, kvaršintų 
naktiniu kosuliu. Reikalaukit Foley’s 
Honey and Tar Compound. Parsi- 
davineja visur.

galėtų daugiau darbo žmones 
klaidinti ir vilioti iš jų sunkiai 
uždirbtus centus; kad darbo 
žmonės nenumestų vėjams savo 
pinigus važiuodami j Rusiją. 
Nes ten pagyvenę jie papuola į 
didžiausį vargą ir badauja.

Nereikia sarmatytis, kad dėl 
nežinios buvo padaryta klaida. 
Kiekvienas' žmogus padaro klai
dų. Dar lengviau padaryti klai
dą tiems, kuriuos prikalbina 
žmonės, nuduodantys darbinin
kų draugus geradėjus, kaip An

Phorie Virginia 2054 
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i.ioo So. Rockwell St., Chicago, 111. 
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Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

ere

&&&

O®

Kai kurie skausmą laiko būtinu.
Šaltį jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes sykį turėdavom perkęsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose. '

imi: R
Aspirin yra trado žynį# Bayer

ASPIRIN
Fabriko Monoaceticactdeater of Sallcylicaeld

i

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

CREOMULSION
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Roosevelt Rd. 
i St. Louis Avė. 
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Nuo Šalčio - Alkali- 
nizuokit Savo Si

stemą
Daktarai visur prirašinėja šj 

naują gydymą nuo šalčiu; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šalti. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligonines j 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

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

Tarp Ohieagos 
Lietuvių

Deliai “Naujienų” 
Koncerto

Mslptičkilc patalpinti šiuos 
kelius mano žodžius:

i AŠ buvau atsilankęs i “Nau
jienų” koncertą sausio 19 die
na. Koncertas buvo surengtas 
gerai. Programas geias. Actu 
pasidarbavusiems artistams ir 
rengėjams.

Turiu pasakyti, kad dalyvių 
luvo iš Čikagos ir iš kitų mie
stų. Mat, į “Naujienų” kon
certus suvažiuoja visokių žmo
nių. Vieni nori susitikti su gi
minėmis ir draugais, kiti pasi
klausyti koncerto, treti pasi
šokti.

Bet tarpe minios pasitaiko 
ir tokių, kurie ateina piktada
ry liūs tikslu. 'lai jau tur bu t 
B-ri<lgeiK>rt yra tokia vieta, ir 
genun žmogui išrodo tikrai pra
sta vieta, žmogus, atvažiavęs 
iš toliau, tokiame šaltyje turi 
namo važiuoti be kauto.

Aš patarčiau kai kuriems tė
vams pagalvoti, ką jų vaikai 
daro.

Piktadario nuskriaustas.

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

Žiūrėk, žiūrėk - ne
žiūrėk, bet skaityk
Mt. Greeinvood pasistatė nau

ją svetainę. Dabar pradės veik
ti šios kolonijos lietuviai.

Pirmiau nebuvo organizacijos 
darbo. Dabar su iškilmėmis ren
giama pirmutinis balius — ati

darymas naujos svetainės kovo 
mėnesio 1. dieną.

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
I rikoje 178 kuopa, ši draugystė, 
i kaip ir kitos, gyvuoja, idant 
pritraukti jaunuomenę prie tik- 

■ ros lietuviškos šviesos, lavintis 
i ir pažinti senovės lietuviu bu- I
tą. Galimu sakyti, kad Mt. 
Greenwood sukruto, subruzdo 
veikti smarkiai. Visi iš vieno, 

j nesiskiria iš kitų.
Iki šiol buvome kaip ir ap

ijui rę. Bet dabar greitu laiku 
įmes pasivysime kitų kolonijų 
į lietuvius.

Mt. Greenvvood lietuviai eina 
visi iš vieno. Visi turi lietuviš
ką vienybę. Ir* visi rengiasi be- 

' spartinančiam baliui, nenori nuo 
i kitų atsilikti. Biznieriai prieš 
Kalėdas neturėjo tokio biznio, 
kaip dabar. Merginos ir vaiki
nai rėdosi, perka drabužius ba
liui. nepasiduoda kiti.

Visi rengiasi busimoms iš
kilmėms. Jei netikite, tai atsi
lankykite j balių ir galėsite pa
tys pamatyti savo akimis. 
O ir vietos lietuviai gy
vena gražiai. Kuone kiekvie
nas jų turi po dvi tris praper- 
tes, ir dar skatikų bankuose. 
Taigi gali rėdytis ir ruoštis ba
liui.

Tad nepamirškite kurią die
ną bus šis šaunus balius. Jis 
bus kovo mėnesio 1 dieną nau
joj svetainėje.

Mt. Greenwood reporteris.

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities ir 

dabarties

Keletas graftų pavyzdžių
Jau minėjau, kad rašomajai 

mašinėlei firmos “L. C. Smith”

mokėta alga, kaip miesto dar
bininkui. Tai smulkesnio gral
io pavyzd is.

O ši’ i kitas pavyzdis. Kele
tas melų algai nutarta buvo 
praplatinti kai kurias Čikagos 
gatves. Reikėjo atpirkti esan
čią tose gatvėse savastį. Rei
kėjo tos savasties verčiai įkai
nuoti ekspertų. Daugumai sa
vininkų išrodė ne pro šalį pasi
pelnyti, jei galima. Kai kurie 
ir pasipelnė gerai. Ką pada
rysi.

Bet štai kur pasireiškė gral
ius. Ažuot susiderėti su eks- 

! pertais įkainuo tojais ir jnokėti 
jiems, tani tikrą atlyginimą už 
darbo laika, buvo nutarta mo- „ . ;. . .i •[keti 1 nuošimti nuo įkainuotos 
savasties visos sumos. Rezulta
tas pasirodė toks, kad eksper
tams t: po sumokėta už patar
navimą graži suma — daugiau, 
kaip $2,000,000!

Vienas tų ekspertų gavo 
$577,000, kitas — 577,000, tre
čias taipgi $577,000, ketvirtas 
— $460,000. Kiekvienas eks
pertas “uždirbo” daug-maž pu 
$1,900 Hienai. Nors mes žino
me, kad ekspertai kainuoja 
brangiai, vienok šitokia atly
ginimas pasirodė esąs jmt di
delis net ir ekspertams mokėti.

Pasėkoje, Chicago Tribūne 
užvedė bylą teisme. Teismas 
pagalios išsprendė, kad meras 
ir kai kurie jo draugai sugrą
žintų miestui $1,732,279. Eks
pertai teisinosi tuo, kad jie gau
tų pinigų nepasilaikė, bet ati
davė juos savo politinės orga- 
nizacijos vajui.

Iš šio grafto miestas atgavo 
didžiąją pinigų dalį. O kiek 
tokių įvykių pasitaiko, kada 
neatgauna ?

Gubernatorius Small ir p 
bėdos

Dar, regis, tik pernai (ar už

pernai) tapo likviduota byla, 
sulig kuria buvęs gubernato
lius Small turėjo sugrąžinti 
valstijai $600,000.

Dabar pavyzdis iš Sanitary 
D.'strikto operavimo. Sanitary 
District o f Chicago operuoj a 
didelėmis pinigų sumomis. Jam 
tenka samdyti pusėtinas dar
bininkų skaičius. Per septy
nias melus Sanitary Disirikto 
daihininkų (lokių, kurie dirbo 
:-ors kokį darbą, ir tokių, ku
rie nedirbo jokio darbo) kie
kis vis dauginta. O kartu mo
kėta vis didesnė suma pini
gų tų darbininkų algoms, kol 
ji pakilo nuo $2,000,000 iki 
$10,030,000 metams. Kada pra
sidėjo visoiki tyrinėjimai, tai 
ta suma urnai nukrito, jei ne
klystu, iki pustrečio miliono 
doleriui metams.
Kontrolė visuomenės pinigų ir 

graftas
Buvo minėta, kad visokiems 

Čikagos (kaip miesto) ir Cook 
pavieto reikalams išleidžiama 
kas metai apie ,300,(X)0,000 do
lerių. Daleis k i me, kad bankuo
se tuo ar kitu laiku laikoma 
apie $50,000,000 tiems reika
lams. Reikia sutikti, kad ban
kininkai, kurių įstaigose laiko
ma tie pinigai, noroms-neno- 
roms turi skaitytis su žmonė
mis, kontroliuojančiais. šiuos pi
nigus. O jeigu politikieriai ver
čia, tai vienas-kitas bankieris, 
rasi, ir tipsui priverstas yra 
sutikti. Ir, tenka manyti, kai> 
tais sutinka.

Politikieriai gi nesidrovi kai 
kada, pamokinti ir bankierius. 
Ir štai pavyzdis, kaip jie “pa
mokina”. Iš vieno banko įta
kingas politikieris buvo pasi
skolinęs ant notos $2,000. At
ėjo laikas sumokėti bankui no
tą. Politikieris nemoka. Ban-

kas reikalauja. Poliliklri | 
da .pareiškė bankui ultimaiu 
rną: “Jeigu priversite man 
mokėti notą, tai ištrauksiu vi
sus esamus jūsų banke visuo 
menės pinigus”.

Bankas privei tč polilikifeij 
sumokėti notą. Bet politikie-

'š?'l i grumejitną. Jisai iš- 
..atlik t-iilgtis — kiekvieną 
kartą po $100,600, kol tame 
banl.e nepaliko nė cento vi
suomenėj pinigą.

C.alilc suprasti ką reiškia 
jaukui toki “operacija”.

(Bus daugiau) čikagietis.

tai priruošia jus tai vie
tai i trumpa įaiką. Ra
šykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St., 
Randolph 2718

VYRAI!
Laike daugiau kaip tris dešimt 

metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re 
umatizmo, širdies, vi 
durių, inkstų ir pus 
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite __
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kuria šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. Ross

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

kampan Monroe St., Chicago, Crilly Bldg, 
dos: kiekviena dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris deftimt metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dčliomis 10 iki 1. Panedčliais, Seredomis 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

21, 22 ir 23
Visas kalbantis didysis paveikslas

“So this is 
Coliege” >

Linksmas veikalas iš kolegi
jos gyvenimo

dalyvaujant
Ellio't Nugent, Sally Starr, 

Clif Edwards ir k.
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija x 
“St. Louis Blues”

Kalbančio* žinios.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Hm NIEKAD SEMK“ fAS1ABD
"uum -1

"Ateities {vykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Žavintis malonumas švelnių, pagy
rimą teikiančių kūno išsilenkimų . . . 
užkerinčiai daili naujoviška figūra 
. . , nepagadinkite jos, beleidžiant 
savo akims būti didesnėms už skilvį. 
Bukite nuosaikus—bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Val
gykite sveikai, bet ne pervirš. Per
dėjimas yra nepatartinas — kada jus 
ima pagunda perdėti, kada jūsų akys 
būna didesnės už jūsų skilvį, imkite 
vietoj to Lucky. Ateities įvykiai meta 
savo šešėlį priešakyj. Išvengkite to 
ateities šešėlio, vengiant perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti tą naujovišką, 
žavinčiai-pilną figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas ii 
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.

Pamatę naujuosius Bosch Radio jus suprasite ir 
įvertinsite gražumą jų kabinetų, bet tik išklausę 
naująjį Screen-Grid Bosch Receiverį jus galėsite 
suprasti jo didelę spėką, jo tono tikrumą, jo tech
ninę viršenybę ir tobulybę. Bosch rūpestingas ir 
tikrai geras darbas yra išraiška didžiausios vertės. 
Pamatykit ir pasiklausykit De Luxe Kabinetus 
Bosch Radio. Kaina, be tūbų, $240. Kiti modeliai 
uo $119.50 ir augš., be tūbų.

/...................;............ ...................■■■■——.....im

Lietuvių Valandą Per Radio
Kas Nedėldienj iš

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

irs toasted’
♦Bukite nuosaikus I . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemončmis “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 Lucky”, 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.

® IKI, The American Tobacco Co., M fu.
------- ------------------ —................................... ............. ....................... ................................. i.... ....... .  r ........... . ....... .
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PRASIKALTIMŲ PRIEŽASTYS

Prieš porą metų buvo labai madoj ta nuomonė, kad 
visi kriminalistai yra nenormalus žmonės. Žinomas Chi- 
cagos teisėjas Olsonas tiesiog tvirtindavo, kad daugu
moj atvejų kriminalistai gimsta tokiais.

Kad tarp kriminalistų pasitaiko nemažai nenorma- 
liškų žmonių, — to niekas, žinoma, negali užginti. Ta
čiau butų klaįda sakyti, kad visi kriminalistai yra ne- 
normališki žmonės. Tyrinėjimas rodo, kad gyvenimo 
sąlygos yra vienas svarbiausių kriminališkumo fakto
rių. R. Kingsley, vienos apdraudos kompanijos viršinin
kas, sako, jog kol Amerikoj iš skurstančių žmonių bus 
spaudžiami doleriai, tol negalima tikėtis prasikaltimų 
skaičiaus sumažėjimo.

Statistikos duomenys rodo, kad Jungtinėse Valsti
jose 25,000,000 darbininkų uždirba daug-maž $25 per 
savaitę. Tiek reikalinga gana “skrumniam” vieno žmo
gaus pragyvenimui. Na, o pragyventi šeimynai vieną 
savaitę už $25 yra tikras vargas.

Tas faktas, kad keturis penktadalius visų prasikal- 
tiiųų papildo jaunuoliai nuo 18 iki 25 metų amžiaus, 
aiškiai rodo, kur randasi viena svarbiausių prasikalti
mų priežastis. Jaunųjų darbininkų uždarbiai yra labai 
menki, kad butų galima žmoniškai pragyventi. Menki 
uždarbiai veda prie neturto ir desperacijos, o neturtas 
ir desperacija anksčiau ar vėliau pagimdo prasikalti
mus.

Italijos Ekonominė Padėtis

Amerika įsivėlė į karą tuo tikslu, kad panaikinti 
karą. Tačiau rezultatai buvo kaip tik priešingi. Juo to
lyn, tuo Amerika pasidarė labiau militaristiška ir vis 
daugiau pradėjo žvanginti ginklais.

Kaip sparčiai Amerika pradėjo militarizuotis, gali
ma spręsti iš tų išlaidų, kurios tapo išleistos paskuti
niais keleriais metais. 1916 m. bendra suma federalės 
valdžios išlaikymui siekė vieną bilioną dolerių suviršum. 
Bet štai jau 1929 m. federalės valdžios biudžetas pašo
ko iki $4,258,000,000, o šiais metais jis pasieks penkių 
bilionų dolerių.

Amerika laikotarpy nuo 1884 iki 1920 m. ant savo 
laivyno išleido $6,000,000,000. David Starr Jordono ap
skaičiavimu, visi karai nuo 1861 iki 1910 pasauliui kai
navo $14,000,000,000. Tuo tarpu per paskutinius septy
nerius metus Amerika karo ir laivyno reikalams išleido 
$4,670,000,000!

Kai Vokietijoj militarizmas buvo pasiekęs aukščiau
sio laipsnio, ir tai ji per metus armijai ir laivynui iš
leisdavo tik apie tris šimtus milionų dolerių. Laivyno 
išlaidos per metus pasiekė $111,000,000 tik prieš pat 
karą.

Savo pranešime kongresui 1926 m. gruodžio mėne
syj prezidentas Coolidge pareiškė, kad metinės išlaidos 
armijai ir laivynui sudarys .$680,000,000. Sekamais me
tais tos išlaidos daug-maž pasiliko tokios pat. Bet jau 
1928 m. buvo patiektas projektas, siulintis pastatyti 71 
naują karišką laivą. To projekto įvykdymas imtų apie 
penkerius metus ir sudarytų arti biliono dolerių išlaidų. 
Patiektas kongresui bilius buvo labai trumpas ir susi
dėjo iš 300 žodžių. Tas bilius įgaliavo prezidentą tuoj 
pradėti statyti 25 lengvus kreiserius, 32 submarinu, 9 
naikintojus ir keturis transportinius laivus nuo dvylikos 
iki penkiolikos tūkstančių tonų įtalpos. Be to dar numa
toma pastatyti keletą šarvuočių, kurie kainuotų apie 
$525,000,000. Šarvuočių pastatymas turėtų būti įvykdy
tas per 25 metus.

Nesenai kongresas užgyrė planą statyti penkioliką 
kreiserių ir vieną aeroplanų transportui laivą. Kiekvie
nas kreiseris maždaug atsieina nuo šešiolikos iki sep
tyniolikos milionų dolerių.

Ta laivų statymo orgija pusėtinai sujudino Ameri
kos kaimynus, o ypač-Angliją ir Japoniją. Sunku sau 
įsivaizduoti, kad Amerikai galėtų grūmoti koks nors 
pavojus iš svetimų valstybių. Amerikos geografinė pa
dėtis apsaugoja ją nuo išlaukinių priešų.

Taip dalykams esant kitos valstybės pradėjo nužiūrė
ti, kad Amerika prie ko tai rengiasi. Iš tiesų, kuriems 
galams jai yra reikalingas toks milžiniškas laivynas? 
Žinoma, tas laivynas yra reikalingas ne .tik apsigynimui, 
bet dar ir kam kitam. Paskutinių kelių metų įvykiai pa
rodė, kad Amerika be jokių ceremonijų moka įsibriauti 
į svetimas valstybes ir ten tvarką “atsteigti”.

Jau ir dabar Amerikos laivynas yra beveik taip ga
lingas, kaip ir Anglijos. O jei ji pastatytų dar keletą 
kariškų laivų, tai tąsyk lengvai paveržtų pirmenybę iš 
Anglijos. Pastarajai, žinoma, tokia perspektyva nelabai 
tepatinka. Ant galo, ir šiaip visi'išmintingesni žmonės 
supranta, kad lenktyniavimasi laivynų statyme nieko 
gera nelemia, štai kodėl ir kilo sumanymas sušaukti 
juros ginkluotės apribojimui konferenciją.

Galimas daiktas, kad diplomatams, kurie dabar lai
ko konferenciją Londone,- ir pasiseks patenkinančiai iš
spręsti juros ginkluotės apribojimo klausimą. Tačiau 
negalima nepažymėti ir to fakto, kad kariškas azartas 
dar tebėra gana didelis. Sakysime, kad ir Amerikoj vi
sokie džingos be paliovos tvirtina, jog geriausias būdas 
taikai palaikyti yra stiprus laivynas.

Tiesa, prezidentas Hoover daro šiokių tokių pastan
gų atsispirti prieš džingų užsimojimą. Pavyzdžiui, prieš 
kiek laiko jis sulaikė trijų kreiserių statymą. Dėliai to 
savo žygio jis iš didlapių susilaukė gana aštrios kritikos.

Dabar, suprantamas daiktas, viso pasaulio akys yra 
kreipiamos j Londono konferenciją. Sunku tikėti, kad 
konferencijai pasiseks pilnai juros ginkluotės klausimą 
išspręsti. Tarp valstybių, matyti, dar yra daug nepasi
tikėjimo. Bet jeigu tai konferencijai nors ir dalinai pa
sisektų apriboti juros ginkluotę, tad ir tame atvejyj ji 
padarytų labai didelį darbą.

(Tęsinys)

Prekybos balansas
Prekybos balansas’ nuolat ei

na blogyn; užsienio mokėjimo 
balansas didėja ir daro tiesiog 
negalimu dalyku sulaikyti lirą 
nuo smukimo.

Laikraštis “Gazzetta Ufficia- 
e” vasario 21 ir spalių 21 d.. 
1929 m. paskelbė štai kokių į- 
domių davinių, kurie aiškiai ro
do tikrąją Italijos ekonominę 
padėtį.

Importas Eksportas Deficitas 
(Skaičiai reiškia milionus lirų)

1924 m. 19,381 16,529 2,852
1925 26,200 21,015 5,184
1927 20,375 15,632 4.743
1928 21,920 14,559 7,361
1929 (už pirmuosius 8

mėn.) 14,675 9^93 5,082
Galima sakyti, kad praeitais 

metais deficitas buvo toks pat, 
kaip ir 1928 m. Tad bendrai 
imant, per penkerius metus’ de
ficitas pauago nuo 140,000,000 
svarų sterlingų iki 250,000,000. 
Italija daugiau nebėra skolinto
ja; ji dabar yra skolininkė.

Prekybos laivynas pergyvena 
aštrų krizį. Jis duoda labai ma
žai įplaukų.

Du pajamų šaltiniai
Praeityj buvo du šaltiniai, 

kurie išlygindavo mokėjimo ba
lansą. Ypač svarbų šaltinį su
darė pinigai, kuriuos Italijos 
emigrantai siųsdavo namo. Fa
šistų politika tą pajamą visiškai 
pakrikde. Kitą pajamų šaltinį 
sudarė turistai. Jų skaičius ir
gi ant 40 nuošimčių sumažėjo.

Užsieny j gyvena keturi mi- 
lionai suviršum italų. 1923 m., 
tai yra fašistiško režimo pra
džioj, 391,000 asmenų emigra
vo ir 151,000 sugrįžo į Italiją. 
Tokiu budu tikras emigrantų 
skaičius siekė 240,000 žmonių. 
1928 m. emigravo jau tik 171,- 
000, o sugrįžo 147,000. Vadina
si, emigracija nupuolė iki 24,- 
000. Dabartiniu laiku, galima 
sakyti, emigracijai atėjo galas. 
Kartu su tuo ir pajamos nuo 
emigrantų eina prie galo. 1925 
m. emigrantai pasidėjo į pašto 
taupinimo bankus 787,000,000 
lirų, o ištraukė 548,000,000 li
rų; o jau 1928 m. emigrantai 
įnešė į bankus įdėlių tik 217,- 
000,000, o ištraukė 616,000,000 
lirų.

žmonės nepasitiki liros 
patvarumu

Banco di Napoli, kuris per
siunčia dalį emigrantų pinigų į 
Jungtines Valstijas, pasiuntė 
1925 m. 679,000,000 lirų, tik 
415,000,000 lirų 1927 m. ir 
345,000,000 užpereitais metais. 
Praeitais metais tas sumažėji
mas buvo dar didesnis. Beveik 
visi Italijos emigrantai yra 
darbininkai ir anti-f ašis tai, ku

rie nęsimpatizuoja dabartinei 
valdžiai ir nepasitiki liros sta
bilizacija. Pinigų eksportas 
nėra laisvas. Bet turtingieji 
italai yra įsitikinę, kad liros 
pastovumas yra tik laikinas da
lykas ir kad ateityj ji turės 
smukti. Jie siunčia į užsienius 
viską, ką tik gali išsiųsti. Ta
tai dar labiau prisideda prie pa
dėties pabloginimo.

Taip dalykams ešant, kaip 
bus galima padengtį deficitą, 
kuris susidaro bevedant preky
bą su užsieniu ? Kuriuo budu 
bus galima, palaikyti vienodoj 

aukštumoj liros' vertę?
Surasti naujų kreditų beveik 

negalima. Ant galo, ir kreditai 
tik laikinai pataiso padėtį. Da
bar Banca d’Utalia rezervai yra 
naudojami. Kaip ilgai jų už
teks?

Del kokios priežasties susida
rė tokia padėtis? Tokia padė
tis susidarė vyriausia ačiū tam, 
kad diktatūros' "'išlaidos yra ne
įmanomai didelės. Kad pasilai
kyti vaildžioj, diktatūra pri
versta buvo padidinti išlaidas, 
pradėti niekam nereikalingą 
darbą, ir stengtis tokiu ar kito
kiu budu nuraminti didelį skai
čių nepatenkintų žmonių.

Biudžetas
Valstybės biudžetas (sąmata) 

yra neišsprendžiama mįsle. Ra
portuojama perviršiai, kuomet 
faktinai yra milžiniški deficitai. 
Tie deficitai yra paprastai kau
kėmis pridengiami. Tikro biud
žeto kaip ir nėra, nes valdžia 
gali elgtis kaip tinkama. Nuo 
to laiko, kaip buvo išleistas bir
želio 5 d. 1926 m. dekretas, pa
naudota visokių machinacijų, 
kad pridengti išlaidas. Be biud
žeto yra pusėtinai daug ir ki
tokių sąskaitų. Einantis’ biud
žetas parodė labai nedidelį de
ficitą. Bet tikrumoj tas defici
tas siekti 2,000,000,000 lirų.

Bereikalingas eikvojimas

Eikvojimas yra tiek rimtas, 
kad patys fašistai nebegali jo 
paslėpti. Praeitų metų birželio 
11 d. generalė biudžeto komi
sija paskelbė labai įdomų doku
mentą. Tame dokumente (pus
lapy] 30) pasakyta, kad tarp 
1922-3 ir 1927-8 m. militariškos 
išlaidos daugiau nei dvigubai 
padidėjo. Be armijos, laivyno 
ir orlaivių, dur randasi šešios 
speciales milicijos, kurių tiks
las yra ginti fašizmą. Policijos 
išlaidos yra tris kartus dides
nės, negu Franci joj. Pasak 
biudžeto komisijos, 1922-3 m. 
nuošimčių ant visuomeniškų pa
skolų buvo išmokėta 4,134,000,- 
000 lirų, o 1927-8 m. jau 4,- 
674,000,000. Per »tą patį laiko
tarpi išlaidos valstybės tarnau
tojams pašoko nuo 3,558,000,- 

000 iki 4.376,000,000 lirų; iš
laidos pensijomis (fašistai pa- 
liuosavo geriausius valdininkus, 
kad galėjus duoti tarnystę savo 
šalininkams) nuo 359,000,000 
dasigavo iki 753,000,000 ir 1.1. 
Išlaidos, surištos su kolonijomis, 
tiesiog iškilo į padanges. Apie 
tų išlaidų didumą galima spręs
ti iš to, kad lygiai jas padalinus, 
kiekvienam kolonijos gyvento
jui tektų sumokėti 50 svarų 
sterlingų!
Miestai, miesteliai ir kaimai

Bet lokalės' vyriausybės eik
vojimas yra dar didesnis. Visi 
podesta, kurie yra veiklus fa
šistai, eikvoja kiek kas gali. Iš
kelta aikštėn buvo daugybe 
skandalų. Pavyzdžiui/ Milano 
minicipaletas pasiskolino iš Ame
rikos $30.000,000 ir per visai 
trumpą laiką juos išeikvojo. Ap
skaitoma, kad laike fašistiško 
periodo lokalių vyriausybių iš
laidos paaugo nuo 4,000,000,000 
iki 8,000,000,000 lirų. Beveik 
visi didesni miestai turi defici
tą. Bet bendras mažų miestu
kų ir kaimų deficitas yra dar 
didesnis. •

Y pati nga gananti ja
Visa kas galima padaryti, tai 

kalbėti apie mokesnių sumažini
mą, ale tuo pačiu laiku juos di
dinti.’ Vyriausybė elgiasi kaip 
tinkama. Jai pinigai yra rei
kalingi: ji varu verčia žmones 
taupyti. Kiekvienas biznierius, 
nors jis ir visai menką biznį 
tedarytų, privalo depozituoti 
garantuotą sumą. • Garantija 
kam? Visi nuosavybių savinin
kai yra verčiami depozituoti 
tam tikrą sumą pinigų, kaipo 
garantiją, kad mokesnių kolek

Audra Vandens Šaukšte
Trilinantis Nauju Metu romanas 13 Brigeporto gyvenimo paimtas 

Rašo Aklastavenematė

(Tjęsinys)
—“Tai labai įdomus tipai”, 

vis labiau įdomavosi Perkūnas: 
“Sakykite, ar daugiau tokių 
kaip jus yra?”

—“No, ne, pondie, Amerikoj 
įtokių daugiau nėra. Lietuvoj 
dar yra; ir ten jie turi galybę, 
o mes’ jokios galybės neturime, 
ir ne tik savo priešų nubausti 
negalime, bet nė cenzūros ne
galime įvesti!” skundėsi brid£- 
portiškiai.

-“Kas tas per daiktas cen
zūra? Mano laikais tokių nau
jienų negirdėjau”, stebėjosi 
Perkūnas.

—“O, pondie, <tu labai atsili
kęs. Cenzūra yra toks daiktas, 
su kuriuo galima išbraukti vis
ką lig dar neparašius, atspėti 
viską lig dar nepamačius ir 
kiekvieną, kurio “feisas” nepa
tinka, pasiųsti į Varnius, o kas 
ne taip parašo, pasako, ar pa
mato, kaip nori, atiduoti į karo 
teismą ir pas Abraomą!”

—“Tai tokio daikto norėtu
mėt Bridžporte?” ūsą kąsda
mas paklausė Perkūnas.

—“O, yes, mes ypač nepaken
čiame, kas apie mus' parašo ne 
taip kaip mes norime, kad pa
rašytų. Jei mes turėtume cen
zūrą, ir visą valdžią, mes pa
rodytume!”

—“Gerai sako lietuvių prie
žodis, kad kas kiaulei ragus 
duotų, ji visą svietą išbasytų”. 
prisidėjo Povilas' Višinskis iš 
būrio: “Atsimenu, mano laikais 
daug kentėme nuo tokių daik
tų... Tada dar caro žandarai 
mus cenzūravo”...

—“Papasakok, Dovilai, kas 
tas per daiktas ta cenzūra?” 
paklausė Perkūnas.
‘ —“O, tamsta, tai yra taip se
nas, kaip Sena reakcija. Ją iš
rado popiežiai tuojau po to, kai 
buvo išrasta spauda. Ji buvo 
stiprus įrankis laisvai minčiai 
slėgti ir žmonių galvojimui ma
rinti. Tuo daiktu naudojosi pir
ma bažnyčia, vėliau despotija, 
dabar lygiai naudojasi reakci- tada, kai tapsite į žmones pa-| ATĖJO “Kultūros” No. 12. 
ja. Pirma siųsdavo mąstančius i našus. Kol kas, ligi pasimaty- Galima gauti “Naujienose”, 
į Inkviziciją, vėliau į Sibirą, mo”... I Kaina 45c.

torių klaidas bus galima atitai
syti. Tai visai naujas ir pasau
liui nežinomas dalykas. Namų sa
vininkai turi rendas mokėti paš
to įstaigoms. Vyriausybė daro 
su tais pinigais ką nori. Visai 
neseniai vyriausybė davė Vati
kanui 1,000.000,000 lirų ver
tės konsoliduotų bonų , kurie 
neša penktą nuošimtį. Tą su
mą paėmė iš Casso Depositi e 
Prestiti. Cass'a tą sumą yra su
ėmusi įdėliais, kurie bus grą
žinti tik po dešimties metų! To
kius ir jiems panašius šposus 
vyriausybė iškerta kas dieną.

Režimo išlaidos
Fašizmas yra priverstas iš

laidomis nesivaržyti; eikvoja jis 
pinigus ne tik ’ militariškiems 
reikalams, policijai ir šešioms 
specialems milicijoms, bet išlei
džia šimtus' milionų lirų nuola
tinei propagandai užsienyj. Ry- 
šyj su ta propaganda Amerikos 
Senate kilo net diskusijos, kai 
“Harper’s Magazine” iškėlė ai
kštėn kai kuriuos faktus. Gry
nai politiškiems tikslams fašis
tai eikvoja pinigus Austrijoj, 
Vengrijoj ir Balkanuose. Fašis
tai apginklavo Albaniją, ir ant 
tos neturtingos šalies jie išeik
vojo 60J)00,000 svarų sterlingų.

Visi prajovai rodo, kad Ita
lijos ekonominė padėtis yra ga
na rimta. Nuolat didėjantis 
bankruotų skaičius aiškiai rodo, 
kad fašistai veda kraštą prie 
katastrofos. Tenka pažymėti 
dar ir tą faktą, kad žmonės 
stengiasi apseiti su’ mažiau reik
menų. O tai, žinoma, skau
džiai atsiliepia į pramonę. Ir 
visa tai atsitiko ačiū fašistų 
režimui, kuris panaikino viso
kią laisvę, kritiką ir iniciatyvą.

dabar siunčia stačiai pas Abra
omą”, paaiškino Višinskis.

—“Ei, ei, tai pradeda gadinti 
mano ūpą”, apsiniaukė Perkū
nas: “Tokie daiktai niekuomet 
nebuvo mano pasaulyje žinomi. 
Mano įstatymas buvo, kad kiek
vieno žmogaus siela augtų per 
apsišvietimą ir susipratimą, o 
ne per cenzūrą!..” Perkūnas 
ėmė žaibuoti.

—“Tikrieji Lietuvos sūnus, 
beabejo, nepatikės tokioms kal
boms!” pašnibždėjo bridžportiš- 
kiams dvasios' vadas, vaidila. — 
“Iš tiesų, tas Perkūnas pase
nęs”, tarėsi Bridžporto didvy
riai: “bet, vyrai, ša, čia mums 
ne Bridžportas’, nuduokim de
mokratais!”

—“Gana, gana, o dabar pasa
kykite, ką esate gera padarę 
Bridžporte?” paklausė Perkū
nas.

—“O, mes niekam nepadarėm 
nieko”, pakeitė toną delegaci
ja: “Mes gyvenome ir valgėme, 
that’s all. O dabar pas tave 
atėjome”... z

—“Dėde šernai, ar tokių yra 
danguj ?” atsiklausė Perkūnas.

—“Ne, tėve, žioplių čia nepri
imama”, paaiškino Dėdė.

—“Labai gaila, ponai bridž- 
‘portiškiai, kad turėsiu jus' pa
siųsti atgal”, nusprendė Perkū
nas: “bet tai bus jums patiems 
į sveikatą ir kitiems į naudą. 
Čionai nesvarbu, ar ateina ploni 
ar stori, ar gerai ar blogai pa
sižymėję. Visiems yra atatin
kami skyriai. Kurie niekur ki
tur netinka, ir tiems yra vieta 
pas Afrikos zulusų kunigus. 
Bet, gaila, — jus ir ten netin
kate, nes iš visa ką iš jūsų lu
pų girdėjau, gyvenote, valgėte, 
liežuviais makalojote, bet nieko

I

nepadąrėte, kuo atėję galėtumė
te pasirodyti. Visus jūsų šimtą 
procentų išskutus, palikote pa
našus į “Guilette” skustuvėlius. 
Grįžkite į Bridžportą, užsiau
ginkite žmoniškumo, ir ateikite

Ketvirtadienis, saus. 23, ’30

[Pacific and Atlantic Photo]

Benton Harbor, Mich. - 
“Annt Polly” Merrill, kuriai 
sausio 11 d. sukako 102 m. am
žiaus.

Interviu su kunigaikščiu
Vytautu 

t

—“Pala, pala, tėve, aš dar 
noriu su jais pasikalbėti”, su
laikė deportaciją buvęs Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Vytau
tas; ir prisiartinęs maloniai pa
klausė bridžportiškių, kaip gi 
savijauta? Ko ten taip (triukš
maujate?

—“O, valdove, mes ten nori
me tave šventu padaryti, šiais 
metais švenčiame tavo penkių 
šimtų metų jubiliejų, Lietuvoj 
tau pradeda statyti, kaip ten 
sako, “chram voskresenija..”, 
pradėjo Lietuvių Graborius.

—“Ša, kalbėk lietuviškai!” 
pertraukė jį Krukas Plonasis: 
‘*šviesiausis’ kunigaikšti, lietu
viškai vadinsis Nepriklausomy
bės bažnyčia ir kainuos dešimts 
milijonų litų. Ir laike tavo jubi
liejinių metų bus renkamos au
kos. Bet kas mums tai reiškia, 
bile tavo vardu bus’ daroma!’’

—“Prie ko čia aš, susiinilda- 
mieji! Aš visai nebuvau toks 
katalikas, kad man reiktu baž- 
nycias statyti, ar mano vardą 
maišyti. Aš buvau žmogus kaip 
ir kiti. Kiek tais laikais mano 
patirtis išnešė, stengiaus daryti 
savo tautai gera. Bet pakarto
ju jums, buvau tik žmogus, 
tad darydamas gera ir klaidų 
padariau, ir labai stambių. Bet 
šiandien viena mane ramina, 
tai tas pasakymas, jog tik tas 
klaidų nedaro, kas visai nieko 
nedaro.”

—“Na, na, jau gana”, įsidrą
sino bridžportiškiai: “šviesiau
sias kunigaikštis kalbi taip lyg 
Simanas Daukantas! Mes ne tik 
istorijos neskaitome, bet ir ki
tiems draudžiame skaityti ar 
rašyti apie tave kitaip nei mes 
norime! Lietuvos vyskupai ren
giasi tave kanonizhęti į šven
tuosius, kaip pirmąjpkrikščio- 
nybės apaštalą, ir mes manome, 
kad tai yra geras tau pagerbi
mas, o tu pats' lygini save su 
žmonėmis. Gerai dar, kad Bridž
portas negirdi.”

—“Klausykite. klausykite,
jau penki šimtai metų praėjo, 
o jus dar nieko neišmokote... 
Istorija yra vienintelė žmoni
jos mokykla, iš kurios galima 
imti tai, kas seniau gyvenusių 
žmonių yra padaryta gera, ir 
išvengti tų klaidų, kokių tada 
teko padaryti.

(Bus daugiau)

Kaip konstipacija pagim
do daugelį ligų

KonHtlpacija daro blogi} įtakų į kiekviena 
organą ir kiekvieną kūno dali. JI pagimdo 
virškinimo pakrikimu*. inkstų ar puKlėa įde
gimą. aštrius skausmus nugaroje, bcmicccH 
naktis, netekimą svarumo. MiėkoH. ar cn<r- 
gijdk: Ji susilpnina nervines ir gaiviąsias jė
gas ir piigimdo daugeli Šiaip išvengiamu ligų

Nuga-Tono greitai sureguliuoja vidurius ir 
nuveikia konstipmiją. Jis išvalo kūną nuo 
susirinkusių nuodingų atmatų, atgaivina ir 
HiisUpi iną nervines ir nitiskulines sistemas ir 
organus. Imkite Nuga-Tone tik per kelias 
dienas ir jus pamatysite kokis tikrai veik
mingas sveikatos ir spėkos atbudavotojas 
jis yra.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavinėtojų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi 
jų btakc, paprašykite jį užsakyti jų dėl jus 
iš savo džiaberio.

i
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CHICA^OS 
ŽINIOS

Taksų bilos piliečiams

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Taksų bilos sųvasties valdy

tojams bus išsiuntinėtos ne 
anksčiau, kaip birželio mėne
sį. Tokį pareiškimą davė John 
E. Conroy, narys asesorių ta
rybos. /

Prapuolė
Policija ieško S. S. Frank’io, 

2949 North Albany avė. Fran- 
kį lengva pažinti. Jis sveria ne
toli 400 svarų. Ketvirtadienį, 
savaitė laiko atgal, Frank iš
ėjo pasivaikščioti vakare ir ne
begrįžo.

Bus šalta dar keletą 
dienų

Oro biuras įspėja čikagie- 
čius, kad šaltis Čikagoje laiky
sis veikiausia dar keletą die
nų.

Du žmonės mirė, kaip mano
ma, dėl šalčio. Vienas jų George 
Streiner (207 North Crawford 
avė.), teismo reporteris, suklu
po šalygatvėje ties trobesiu 
955 Washington boulevard.

Mrs. Catherine Miller, 1017 
So. liarvey avenue, Oak Park, 
rasta negyva kieme prie namų, 
kuriuose gyveno.

Gaisras padarė žalos 
$50,000

Gaisras Frontenac apart i 
mente, 3913-55 Clarendon avė., i 
padare žalos $50,000.

Kunigą kaltina teismo
» paniekinimu
Ulinois Vigilan.ce Associa- 

tion, vadovaujama kunigo Phi- 
lip Yarrow, veda vajų prieš 
knygų krautuves. Ji ieško por- 
nografiškų knygų. Nužiūrėjusi 
kokią knygą esant pornogra- 
fišką, ši asociacija įsako poli
cijai areštuoti pardavėjus.

Jau buvo keletas bylų Yar- 
rowo prieš knygų pardavėjus. 
Vakar dar viena tokia byla na
grinėta teisėjo Immenhausen 
kambariuose. Kaltinta Brenta
no (didžiausios knygų krautu
vės Čikagoje) klerkas Charles 
Youngman tuo, kad jis laikęs 
nemoralia ką knygą, parašytą ■ 
Robie ir pavadintą “Art of į 
Love”.

Laike šios bylos teisėjas Im- 
menhausen užklausė kunigo 
Yarrowo, ar jis ' išleidęs pa
reiškimą, jogei Illinois Vigi- 
lance Association tiek teturin
ti progos su teismais, kiek ga
balas ledo kalno Pelee žioty
se. Kunigas atsakė, kad tokį 
pamškimą Illinois Vigilance 
Association išleidusi.

Tuomet teisėjas Immenhau- 
sen pasakė, kad jis nužiurįs ta
me asociacijos pareiškime pa
nieką teismui ir kad kunigas 
Yarrow turėsiąs paaiškinti, ko
dėl jo, kunigo, negalima kal
tinti teismo panieka.

Kunigo Yarrowo cenzūrai, 
ypač metodams, kuriais jo cen> 
zura vykinama, pasireiškė di
delio priešingumo inteligentiš
kesnių čikagiečių tarpe.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio parengimas bendrai su 
rusų A. S. Puškino mokykla, 
kuris įvyko 19 d. sausio Stru
milos svet., dauguma publikos 
vėl padarė rekordą, nes Stru- 
milo svetainė buvo pilna žmo
nių.

Nežiūrint, kad tą pačią die
ną buvo rengtas ir “Naujie
nų” metinis koncertas Chica- 
goje, be to, už 3-jų blokų bu
vo rengiamas ir bolševikų pa
rengimas, kurį taip daug gar
sinta, bet bolševikai publikos 
turėjo mažai, už tai ir savo 
parengimą užbaigė anksti. Jau
nimas, kurį tėvai atsivedė į 
bolševikų parengimą, tik ir lau
kė, kad tėvai išeitų namo, ir 
tada visi traukė į L.S.M. Ra
telio parengimą, o čia savo 
draugams skundėsi, kad bolše
vikų parengime neturėję ką 
veikti, (ii šičia rado visus sa
vo pažįstamus, visą jaunimą, 
:r visi sykiu užbaigė linksmai 
19 d. sausio.

Dabar aj>ie programą. Pir
miausia L.S.M. Ratelio nariai 
suvaidino farsą “Daktaras Vis
ką Žinąs”. Išskiriant daktarą, 
kiti vaidino gerai. Bet pačia
me veikale buvo ir netinkamu
mų, kas nesudarė reikiamo ūpo.

Antras. Dainavo M. Kuczow- 
ska-Sykora. Jos balsas ne per 
didžiausias, bet malonus, ir pu
blikai patiko.

Trečias. Suvaidinta rusų A.

C. Puškino vardo mokyklos I 
mokinių vaizdelis rusų kalba 
“Tarnaitė kalta”, vadovaujant 
J. J. Voronko. Jaunuoliai ge
rai sumoki n ii. Vaidinimas bu
vo geras. Daugiausia juokų pri
darė tarnaitė, kuri vartojo balt- 
gudžių kalbą.

Buvo geras ir kazokas, ku
ris mikliai šoko.

Dainavo L.SJM. Ratelio na
rys K. Pažarskas. Jo dainavi
mas publikai patiko. Jis buvo 
iššauktas antru sykiu.

Dvi jaunos mergaitės šoko 
rusiškus šokius. Taipgi J. J. 
Voronko labai rūpestingai su- 
mokintas A. C. Puškino mo
kyklos mokinių balalaikų or
kestras skambino kelias rusiš
kas meliodijas, kurios publikai 
labai patiko.

Šio vakaro žvaigždė tur būt 
buvo Miss Susan Kessler, ku
ri galėjo šokdama dainuoti prir 
taikytą pagal muziką tam tik
rą dainą, parodydama, jogei 
ji turi turtingą balsą, nežiū
rint kad ji dar jauna mer
gaitė. O kada ji pradėjo šokti 
akrobatiškas šoklius, tai jau lan
da visa publika nustebo. Jos 
gabumai labiausiai publikai pa
tiko.

Nors programas užsitęs© iki 
dešimtai valandai ir daugeliui 
prisiėjo stovėti, nes nebuvo vie
tos atsisėsti, bet publika užsi
laikė taip gerai, kad buvo ga
lima viską girdėti ir prie du
rų esantiems.

Geras programas padaro ge
rą ir publiką. Dėdė.

Lieluvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARU8H 
Physical Therapy & Michrite 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

MARES COUGH BALSAM
Sustabdo kosulį 

TAKE 
NARES’ 
COUGH 

BALSAM.

ištraukiant lauk 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš
mintingą bandy- 
m ą. Laikykit 
bonką namie. Pa- 

, imkit dožą prieš 
einant gulti. Ki
ta dožą nuryki
te kai pabusite 
naktį. Tai bus

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III

Įvairus gydytojai

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia 

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

galas kosulio. Gaukite ji pas savo 
aptiekininką. 85c. ir 60c bonkutė.

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS 

. Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą,, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į 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

Ofiso Telefonas Virrlnia 0038 
Rea. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 die

na. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:80 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 sutartį

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO J A S 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Haisted St. 

Chicagoi III.
TeL Victory 1115

S. D. LACHAVICH

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Haisted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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 praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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 Haisted Street 
CHICAGO. ILL.

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.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 11

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir Šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

Gyventojų skaičius pa
didėjo 128,000• I

Pasak Chicago Chamber of 
Commerce statistiko biuro, 1929 
metais Čikagos miesto gyven-| 
lojų skaičius paaugęs 128,000.

Egzaminacija $5
Kam rūpintis delei savo 

ligos ?
Jus galite pasitarti su vienu tų, 

kurių speciališkumas ir pasiseki 
mas visose kraujo ligose yra ne
ginčijamas. Šios ligos, yra tie
sioginiai ar netiesioginai atsako- 
m ingos už dauguma žmonijos sir
gimų. Per daugeli metų aš se
kiau šia profesionalio darbo eiga 
ir apsiginklavęs patyrimu įgytu 
daugelio ligoninių klinikų, turiu 
galimybes greitai ir pilnai išgydyt. 
Kodėl neleisti specialistui išklau
syti jūsų nesmagumus, surasti 
priežastį ir juos pašalinti?

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 W. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

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

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

Phone
Hemlock 9252

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojąs

2314 W. 28rd PL 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuo puiki ausi ai.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Haisted 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 pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Haisted Street 

Tel. Boulevard 181 • 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

KLEMENCASJARAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 22 dieną, 5:30 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 23 me
tų amžiaus, a. a. Klemencas 
gimė gegužio 9, 1906, Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliudime 
motiną Moniką, po tėvais Pau- 
gaitė, 5 brolius — Jouą, Juo
zą, Pranciškų, Vladislovą ir Ju
lijoną, 3 seseris — Marijoną, 
Pauliną ir Moniką ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 2409 
So. Hoyne Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 25 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų Į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Klemenco Jaro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

JUOZAPAS RAKOUSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20 dieną, 1:00 valandą 
po piet, 1930 m., sulaukęs 21 
m. amžiaus, gimęs Chicagoje. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Marijoną, du brolius — 
Petrą ir Joną ir seserį Philiss 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 2001 So. Halstęd St.

Laidotuvės įvyks petnyčioi, 
sausio 24 d., 8:80 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į 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.

Nubudę liekame.
Motina, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
• . ■ . r I

Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee 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 diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

_________ CHICAGO. ILL. »._______

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1761 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakaro

3241 S. Haisted Street
Tel. Victory 0562

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Cbicagoj

1640 W. 46th St*

Telefonas 

Bouleyard 5203

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 8724

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7582.

Phone /Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė

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. Leantt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Haisted Street *

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Ijeavitt St 

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

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai ‘

3316 S. Haisted St. Tel. Boulevard 7314

BENIGNA TARV1IHENE 
po tėvais Knizelaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 20 dieną, 1930 m., su
laukus 29 -nj« amžiaus, gimus 
Plungės mieste, Telšių apskr. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Aleksandra. 3 puseseres — 
Bronislavą Palubinckionę, Ka
roliną Viščiulis, Augustiną Kat
kienę ir ciocę šaivienę, o Lietu
voj motiną Petronėlę Knizelie- 
nę, tris brolius — Juozapą, Ja- 
rusloVą ir Augustiną ir seserį 
Adelę. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3440 So. Wullaue St.

Laidotuvės įvyks sausio 24 
dieną, 10 vai. iš ryto iš namų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Benignos Tarvi- 
dienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Motina, Broliai, 
Sesuo ir Puseseres.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Radzius and Petkus, tel. 
Victory 1088.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
f

Gydytojas ir 
f?Iii 1*111*cm a 

1900 South Haisted Street
Rezidencija: 

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

cicero, ill.
. ....... ........

Mandagus 
Geresnis ir 
gesnis už 
tų patarnavL-^ 
mas

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

J. F. Eudeikis Komp
JRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

PAI

4605-07 So. Hermitage Avė
Tel. Yards 1741 ir 1742

3201

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct.. Cicero
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland A ve. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany ,Ave. Tel. Vros- 
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DOĖTŽMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

/ CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 įki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephoue Plaza 3202

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark S ta.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

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. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Haisted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. -yak.
Lotai Office: I9b0 So. I ><io<i AtO. 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai, vak, <
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Spulka
Naujienų spulkos nauja se

rija prasidėjo sausio 2 diena 
1930. Dabar laikas įstoti į Nau
jienų spulka ir pradėti taupy
ti pinigus.

Kreipkitės į Naujienų ofisQ 
dėl informacijų. 1739 So. Hal- 
sted street.

North Side
hJorning St .r kikiL...?

Minėtas kliubas Norlhsidėjc 
gyvuoja jau daugelį metų. Šiam 
kliubui priklauso visi geri 
Northsidės vyrai. Paskutiniuo
ju laiku įkliubą pradėjo rašy
tis čia augęs jaunimas.

Kliubas užlaiko besbolo jauk 
tą ir turi savo nuolatinę bu
veinę adresu 1652 North Damen 
Avė., kur kliubo nariai ir jų 
draugai turi progos • užeiti ii 
pasikalbėti apie įvairius daly
kus.

Moming Star kliubas atei
nantį šeštadienį, sausio 25 die
ną, M. Meldažio svetainėje 
2244 West 23rd PI., rengia di
delį maskių balių. Bus išdalinta 
dovanomis $500.

Šio kliubo vakarai visuomet 
esti įvairus, taip ir šis maskių 
balius bus įvairus. Nes jau da
bar girdėti po visas Čikagos ko
lonijas, kąd publika rengiasi ba
liui.

Bus gera muzika šokiams, ir 
visa ta good time tekaštuos, su 
drabužių pasidėjimu, tik 75 cen
tai ypatai.

Todėl visi šeštadienio vaka
rą į Meldažio svetainę—Morn- 
ing Star kliubo maskių baliun!

—Busiu.

Cicero
Pas mus naujanybių nestoka. 

Lietuviškas gyvenimas juda, 
kunkuliuoja—ne vien suaugu
sių, bet ir jaunimo tarpe.

Paskutinėmis dienomis išdigo 
nauja orkestrą globoje Raudo
nos Rožės kliubo. Orkestro ve
dėjas yra jaunas universiteto 
studentas’ p. Brazis. Orkestro 
praktikos laikoma Lukštos sve
tainėje kiekvieno ketvirtadienio 
vakarą. Jaunimui dabar yra 
proga lavintis muzikoje.

Aš tikiu, kad naujam orkest
rui seksią gerai Raudonos Ro
žes kliubo globoje, nes patš kilu- 
bas yra pašalpos ir sporto kliu
bas. Iki šiol prie, kliubo vei
kia šie skyriai: besbolo, basket- 
bolo jauktas, Bowling jauktas, 
orkestras', nutarta pradėti jau
nuolių organizavimas.

Pastarasis punktas dar nėra 
įkūnytas gyvenime, bet komisi
ja daro planus ir artimoje at
eityje bus pranešta, kas mano
ma daryti ir kas jau padaryta 
šiuo reikalu.

Raudonos Rožės kliubas yra 
vienas didžiausių šioje apielin- 
kėje taip nariais, kaip turtu. Jo 
gyvavimas yra užtikrintas, nes 
narių didžiuma yra čia augusie- 
ji jaunuoliai.

Dar manoma tverti merginų 
skyrių. Tai tikrai kliubo var
das—Raudonos Rožes —atatik- 
tų kliubo darbuotei. Juk tai 
merginų vardas ir butų tikrai, 
jei merginų skyrius susiorgani
zuotų.

Aš, iš savo pusės, patariu 
Janiui Tumavičiui sparčiau gal
voti. Neklysiu pasakęs, kad B. 
Tumavičius yra kliubo pionie
rius.

♦ * ♦
Antra iš didesnių draugijų, 

tai Draugija Lietuvos Kareivių. 
Tos draugijos' išbujojimui žy
miai pagelbėjo R. R. kliubo na
riai, nes kliubas ir draugija vei
kia kontakte.

Dabar draugija turi narių ne
toli du šimtu. Jos turtas siekia

[Atlantic and Pacilic Photo!

Chicago. — Jeanne Claire, 7 metų, kuri laimėjo teisme
$10,000 iš Juliau Black. Jos motina įtapo
nelaimėj. Ji važiavo kartu su Black.

daugiau, kaip ketin ius tūkstan
čius dolerių. Pernai prie drau-
gijos susitvėrė vaikų draugijė
lė “Aušrele”. Ši draugijėlė na 
rių dabar turi 30.

Draugijėlės' mokytojai, p-lė 
Bigeliutė ir Juozas Uktveris; 
paskutinėmis dienomis prisidė
jo J. Balakas su sunais ir tuo
jau suorganizavo orkestrą iš 
berniukų ir mergaičių.

“Aušrelei” <to tik ir reikia, 
nes jaunieji viseko nori mokin
tis ir visur tinka. Ir jau turė
jome progos praėjusį sekmadie
nį jų gabumus pamatyti. Jie 
lošė, šoko, dainavo ir smuika
vo. Tenka pasakyti, kad “Auš
relės” narių tarpe yra gabių 
jaunuolių, tik reikia juos lavin
ti.

Ir jeigu p-lė Bigeliutė, pp. 
Uktveris ir Balakai nepavargs 
mokytojauti, tai susilauksime iš 
“Aušrelės” gražaus choro ir 
orkestro, žodžiu, turėsime sa
vo artistus.

Tai matote ko mes tikimės 
Cicero j e.—N. Rašė jas.

Kensington
Komunistų planai

Komunistai seniai laižėsi žiū
rėdami į Brolių ir Seserų Drau
gijų. Mat, ši draugija rengda
vo po keletą parengimų kas me
tai, o niekuomet nekviesdavo 
komunistų spykerių ir jokio 
programo neturėdavo parengi
muose. Draugija buvo pratusi 
rengti tokius parengimu^, ku
rie duodavo jai pelno.

Komunistams ne svarbu, kad 
draugija uždirbtų parengimais. 
Jiems yra svarbu įsibriauti į 
draugiją ir išreklamuoti ten sa
ve; o kas svarbiausia —tai pa
sišienauti, jei pasitaikytų pro
ga. . Tai atsiekti ima laiko ir 
reikia darbo pridėti.

Keli metai atgal šion drau- 
gijon įstojo Klibienė, šarkiunas, 
Pusžemaitis ir Pusžemaičio 
draugai. Suminėti asmenys yra 
komunistai. Jie povai pradėjo 
draugijoje varyti komunistinę 
propagandą. Sakydavo spyČius, 
pasakodavo draugijai, kad tokie 
parengimai, kokius ji rengdavo 
iki tam laikui, ne proletariški. 
Komunistų spykeriai nusiduo- 
davo prielankus draugijai ir 
draugijos narius pagirdavo, kai 
kada tiesiog iškeldavo juos į 
padangę. Taip daryti komunis
tai, žinoma, buvo instruktuoti 
komisarų, kad įgautų įtekmės 
draugijoje. į ( | (

Komunistams pavyko kai ku
riuos narius pasigauti ant savo 
meškerės. Komunistai džiaugė
si, kad jiems sekasi skleisti sa
vo propagandą. Su ištikimais 
komunistams nariais komisarai 
turėdavo slaptus susirinkimus’. 
Juose tardavosi, kaip paimti 
draugiją savo kontrolėm

Kol nariai nepatyrė apie tuos 
skymus, tai komunistams Se
kėsi. Klibienė buvo gavusi 
draugijoj pagelbininko vietą. Ji 
buvo instruktuota užimti pir
mininko vietą, šios komisarų

užmušta automobilių

| instrukcijos jai labai patiko. Ji 
j statė kandidatūrą tai vietai, 
bet vargšė susilaukė priešų. Net 

Į tie draugijos nariai, kurie ir 
pritarė komunistams, pasiprie
šino jos kandidatūrai į pirmi
ninko vietą.

Draugijai pavyko numaskuoti 
komunistus. Komunistams ne
pasisekė savo planus įvykinti— 
nepavyko užgriebti draugiją. 
Buvę karšti komunistų pritarė
jai nebesilanko į susirinkimus. 
Klibienė dar metiniame susi
rinkime norėjo įsisiūlyti su 
vaikais’ draugijos progrąmui pil
dyti. Bet ji susilaukė pasiprie
šinimo iš savo draugių.

šiemet kalbamos draugijos 
valdyba išrinkta iš rimtų na
rių. Komunistams nėra čia 
dirvos įsigalėti.—žmogui

Kenstington
Kova dėl šiltų vietų

žiema, šalta. Taigi kalbėki
me prie temos', kalbėkime, apie 
dalykus, kurie tinka žiemai.

Iki šiol musų garsioje kolo
nijoje buvo žinomi tik vieni ta- 
vorščiai, kurie kariaudavo at
kakliai už šiltas vietas. Dabar 
tečiaus, žiemos laiku, atsirado 
nauji kariautojai už tas vietas. 
Tai burdingieriai.

Papasakosiu vieną atsitikimą. 
Vienas senbernis jau iš seniai 
buvo užkariavęs šiltą vietą, ku
rioje, ir gyveno daugelį metų.

Kai kurie jį pašiepdavo. Ki
tus pavydas paimdavo. Ir ne 
vienas yra kalbėjęs musų bur- 
dingieriui: užleisk kitiems tą 
vietą.

Bet kas tau: Jurgis nenorėjo 
nė klausyti. O kadangi senber
niai didžiumoje yra šaltakrau- 
jai, tai nė revoliucijos nepajė
gė sukelti, kad išversti Jurgį iš 
sosto.

Bet štai tūlas vyras, nesutik
damas su savo leide, pabėgo 
nuo jos. Keletą dienų nežinota 
kur jis dingęs. Vėliau betgi pa
aiškėjo. kad jis apsigyvenęs 
ten, kur Jurgis viešpatavo.

Bet ir to negana. Vieną gra
žią dieną Jurgis, sugrįžęs iš dar
bo, mato savo baksus ir dra
bužius sukrautus gatvėje. Jur
gis pažino. Jurgis' taipgi supra
to kieno čia pinklės užtiestos. 
Jis susikeikė pats vienas: “Tai, 
girdi, nelabasis, vos persikėlė, 
o jau kitus’ veja lauk!”

Mėgino Jurgis dar paargu- 
mentuoti. Bet prie durų pama
tė prikabintą raštelį: “Keep 
Out”.

Nieko nepadarysi. Persikėlė 
Jurgis gyventi kiton vieton. Bet 
čia jau vieta nebuvo taip šilta, 
kaip pirmoji. Jurgis liūdėjo ir 
širdyje jautė skurdą. Ne kartą 
mąstė ir apie ežerą. Bet skan
dintis nėjo, nes žiema, vanduo 
šaltas, o Jurgis, kaip jau mi
nėta, mėgo Šilumą.

Nežinia kas butų su Jurgiu 
atsitikę pavasarį. Jo laimei, 
naujas burdingieris susitaikė su 
savo priesaką ir išsikėlė pas ją; 
Musų Jurgis skubiai sugrįžo

NAUJIENOS,jChicago^ HL

senojon šilton vieton, ir jau 
apie žudymąsi nebemąsto.

Taip tai laimingai užsibaigė 
užsimezgusi t raged i j a.

—žmogus.

Lietuvių valanda
Sausio 19 d. Lietuvių Valan

da, kurią duoda J. F. Budriko 
krautuvė, iš .radio stoties 
WGFL, buvo tikrai įvairi ir 
įdomi, kaip savo turiniu, taip 
ir išpildymu.

Ma’cnu tavo klausytis gra
žių dainelių, kurias tikrai ar
tistiškai dainavo p-lė Grioai- 
tė ir. nauja dainininkė, p-lė O. 
Šarkis.

Tti ippri milžiniškais studijos 
vargonais p. Sau ris gaJuiai gi’o- 
jo musų liaudies melodijas.

O ką sakyti apie “daktarą- 
redaktorių-artistą” Vaidagai tį ? 
Jis savo juokais ir dainelėmis 
prilir.ksmino visus iki ašarų ir, 
rodos, vis daugiau ir daugiau 
n»orisi jo klausytis.

Budriko stygų orkestras, po 
vadovyste gabaus muziko M. 
Jozavito, papildė koncerto gra
žumą. Lauksime ateinančio sek
madienio. Klausytojas.

PRANEŠIMAI
St. Charles, III. Darbininkų Var

totojų korperatyvės Bendroves šeri- 
ninkų bus laikomas netikėtas extra 
susirinkimas sausio 24 d., 7 vai. vak. 
svetainėj po airišių bažnyčios. Būti
nai turi pribūti Į susirinkimų visi šė- 
rininkai viršminėtos bendrovės, nes 
pasiliko labai daug svarbaus darbo 
neužbaigta ant metinio susirinkimo.

Bendrovės Komitetas.

“Birutės” Choro dainavimo pamo
kos įvyksta ketvergo vakare, pradžia 
lygiai 8tą valandų, Gage Park sve
tainėj. Visi turime dalyvauti. Taip
gi kviečiame ir naujus, mylinčius dai
nų, ateiti ir prisirašyti. Valdyba.

Moming Star Kliubas rengia didelį 
maskaradų balių, šeštadienio vakare, 
sausio 25 d., M. Meldažio svet, 2244 
W, 23 St7 pradžia 7:80 vai. vakare, 
Bus išdalinta $500 dovaname, gru
pėms ir pavieniams, gera muzika. 
Bus vienas iš šauniausių maskų ba
lių. Kviečia visus atsilankyti

Rengimo Komitetas.

PRANEŠIMAS
» - ’/f * t

Šiuomi pranešu, kad aš nupir
kau barbernę ir duosiu geriausį 
paitarnavimą. Meldžiu atsilan
kyti. P. Demskis. 807 W. 18 St.

speaaUttaa gydyme chronllkų ir aaun 11- 
Jei kiti negaišto jumis ilgydytl. atailan 

kykit pa* mane. Mano pilnas iBerzaminąvl- 
maa atidengė ju«q tikrą ligą ir ja a* apei
nu ei u jus gydyti, sveikata Jum* eugry*. Ei
kit pas tikrą epecialletą, kurie neklaus jusu 
kur Ir kae jume skauda, bet pats pasakys 
uo galutino ilegzamlnavltbo—kae jume yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blv<L, netoli State St. 

Kambarys 1016 
, Imkit elevatorių 

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

lioi nuo 10 rvtn H 1 no oietų.

RAMOVA
THEATRE

Shth and Halsted Street*

Šiandie, Sausio 23
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas

“Gold Diggers of 
Broadway”

Labai gražus veikalas natu- 
ralėmis spalvomis 

dalyvaujant
ANNA PENNINGTON 

NICK LUCAS
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija

Kalbančios žinios

Ketvirtadienis, saus. 23, ’30

Rasta
Kas pražudėt Naujienų kon

certe svederį ii- moterišką ke
purę, kreipkitės į Naujienas, 
1739 So. Halsted st.

SUSTABDYK 
KOSULIUS!

Neleiskite kosuliams issivy 
styti | rimta lig-;,. Sustab
dykit j| mi Sovora'ą Conrh 
Balsam. Sustabdo kute
nimą, nuramina uerklę.
Pastovus vaistai nuo 
kosulio pnr 50 me
lų. Saugus, veik
mingi. Pas jusu ap- 
tiekininkn. Dviejų 
,lv '•>!u. •’5e ir 5()<-

Vurtoklt Sevi-ra’s Cold 
Tablets

_Severa’u_ 
ČOUGįįBĄLSAM

įmik
DEL ISIPIOVIMU IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną isipio- 
mų, žaizdų ar jsibrėžimų 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

CLASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio Patarnavimas 

PATENTAI, copyrlghte — Išradimai vi- 
eokioe njfiies.

B. PSLECHOWIOZ
2300 W. Chicago Avė. I 

Brunąwlck 7187

PLUMBINGAS. Geriausis darbas 
už žemiausių kainų.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė,

Phone Victory 2740

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

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai. Knygos, 

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

THE LITERATY WORKSHOP, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, prisirengkite 

prie rendavimo sezono dabar; pada
rykit savo apartmentų patraukiantį; 
pigiai; apskaitliavimas dykai; speci
alybė — apartmentiniai namai.

F. M. BRAID, 
2948 Major Avė. Tel. Berkshire 6941

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47thSt 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Ava 
Tel. Lafayette 6738-6716

Financial
Finansai-Paskolo*

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2'4» nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 į 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St.

“Upstairs”
Telephone Arm.tage 1199

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

ant 1-rnu. 2-rij ir 3-čių morgičių 6%.< 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marąuette-Rd.

arti Westem Avė.
Tel. Grovehill 103C

Exchangc—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNfi,

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

išsimaino 2 Storai — 7 flatai, mai
nysiu i farmų, privati namų arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

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

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

REIKALINGA lotų, namų arba 
formų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis, 3352 
S. Halsted St. TcL Yards 67;>1

Miscollaneous for Sale
įvuiruH Pardavimai ___

UZ5ISAKYKIT DABAR
Garsus radimu mino run anglys: nfira 

akmenų; kaina $6.60 su pristatymu. 
GOVAUS, 

Boulovard 1035 
------ O--------

----- o—
BLACK Diamond Coal & Supply 

Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1329.

Miscellaneous
Įvairus___________

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
telius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumų. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486*“

Automobiles
'28 Buick 5 pae. Sedan--------------------$800
’26 Patge Sedan 6 ratai$275 
’29 Ee»ex Sedan$500 
'27 Nash Coach special$250
'29 Ford Coupe __________________l_ $400
'28 Chrysler Sedan$475 
'29 — "400” Nash Sedan$095 

McDERMOTT MOTOR SAT.E8 CO.
7136 8o. Halsted Si., Triangle 9330

Fūrniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas 
$17.50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
titas — lova, dreseris, skrynia, 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9><12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 

vak.
Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 

VIGTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 W. Lake St.

Tel. Columbus 0467

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

PARSIDUODA 5 patalai visai 
nauji, 1 komodė ir 1 day bed, pigiai. 
8208 So. Halsted St.

PARSIDUODA Gray Enamel com- 
bination pečius, pigiai. 8838 South 
Kedzie Avė., Lafayette 5044.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanų* vyrai faL 
rasti progų padidinimui uždarbio ir 
oažengimui pirmyn, pardavinšjant 
nepaprastu* nauju* 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
n Ynač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stocl 
Yards ix Micnigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai., lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 ii 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
'REIKALINGAS džianitoriaus pa- 

gelbininkas, unijistas. šaukite te
lefonu Normai 0842.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vedusiai po

rai arba vaikinams. 10534 So. May 
St., 2nd fl .

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

SVARBI PROGA. Parsiduoda bu- 
černė ir grosemė, priežastis, savinin
kas turi apleisti darbų, 2816 West 
63 St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
n6, senas, išdirbtas biznis. Turiu du 
bizniu, sunku apsidirbti. 3116 W. 
lllth St.

Kcal Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

ARTI 63 IR HALSTED
2 flatų mūras; turiu parduoti grei

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

CLARENCE O. ROSEN, 
5933 So. Halsted St.

727 W. 50th Place — 5 kamb. mū
rinė bungalow, garu šildoma. Ixitas 
29x125.

7551 Lincoln St. — 5 kamb. mū
rinė bungalow ,garu šildoma, Izitas 
30x125.

Moderniški namai. Visi gatvių 
assesmentai užmokėti. Buvo $8,500, 
dabar $6,950 kiekvienas, jūsų pačių 
išmokėjimo sąlygos.

FRENCH, tel. Central 4804

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

GRAŽI 6 kambarių cottare; furn. Šildo
ma, 2 karu garažas, gatvė ir elė ištaisy
tos; I’ortago Park. arti mokyklų ir bažny
čių; % bloko iki gatvekarių. $7.500. įmo
kėti $1,000.

Sutikit
1NDEPENDENCE 1542

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
šais Humboldt parkų ir Kedzie bul
varų. Savininkas, 3 augštas, 8211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražių didelę fran- 

euzų styliaus bungalow; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 8 
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.

' “ŽYMIAUSIA VERTE“ 
Augštos rųšies kampinis namas arti 
Washington parko, 18 apartmentų, 
4, 5, ir G 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

$4,250
Nupirks 7 kambarių, pus
antro augšto medinį namą. 
Cementinis pamatas. 35 pė
dų lotas. Vertas $6,500. Tu
ri $2,500 pirmo morgičiaus. 
$1,000 įmokėti, $750 j 60 die
nų, arba parduosiu už 
$5,000 — $500 įmokėti, $35 
į mėnesį.

10137 S. Green St.
Savininkai

Beverly 5945

2 FLATŲ MEDINIS — 6 karų 
garažas; ant 56x125 pėdų kampinio 
loto; 4 ir 5 kambariai; karštu van
deniu šildomas 1-mas flatas, pečiu 
šildomas 2-ras flatas; pajamų $124 
j mėnesį; ąžuolu trimuotas, stikli
niai užpakaliniai porčiai, puikiausia
me stovyje; 80 pėdų tuščias kampi
nis lotas vienas vertas $5,000; mi
mas vertas $9,000; viską galima nu
pirkti už $10,000, su $3,000 įmokėji- 
mu; R. I. ir gatvekarių transpor- 
tacija.

A. G. BRIGGS & CO.
1203 W. 79 St.

Tel. Triangle 0600

MATYKIT šitų bargenų. Pardavi
mui 2 flatų, 6-6 kambarių mūrinis 
namas, 2 karų mūrinis garažas. Tu
rime greitai išvažiuoti iš Chicagos. 
6335 S. Richmond St.

PARDAVIMUI pigiai ir greitai 
niriliiK- cottage, G kambariai viršuje 
ir 4 beismente, karštu vandeniu ap* 
šildoma ir 2 karų garažas. 8340 So. 
Emerald Avė.


