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Gen. Rivera palieka 
karo viršiloms jo 
likimą išspręsti

17 Ispanijos armijss ir laivy
no vadų turi nulemti, ar dik
tatoriui trauktis, ar likti

MADRIDAS* Ispanija, 'sau
sio 27. — Nerimas kraš|e ir 
nuolatiniai sąmokslai kariuo
menėje prieš diktatūrą, matyt, 
privertė diktatorių P-rimo de 
Riverą padaryti šitokį drama
tišką žingsnį: jis paskelbė, kad 
paliekąs dabar arnpjai ir lai
vynui išspręsti, ar jis turįs 
trauktis, ar pasilikti ir toliau 
vietoj.

Tuo tikslu jis instruktavo 
septyniolika aukštų armijos ir 
laivyno oficierų, kad jie atsi
klaustų jų vadyboj esančių ka
riuomenės ir laivyno dalių ir 
sužinotų iš jų, ar jos pasitiki 
de Rivera, ar ne. Jei pasiro
dysią. kad jis neturįs pasiti
kėjimo, tai jis tuojau iš dik
tatoriaus vietos pasitrauksiąs.

Tas de Riveros pranešimas 
padarė sensaciją, tačiau abe
jojama, kad panašiu “atsiklau- 
simu” butų diktatūros klausi
mas išspręstas.

Chicago, III. Antradienis, Sausis-January 28 d., 1530

(Atlantic and Tadfic Photo]

Lake VVales, Fla. — Laidotuvės E(Įward Bok’o, kuris buvo pagarsėjęs redaktorius, rašytojas 
paukščių mėgėjas

W——MĮ——— ■ ■■ I aaąnjitht i in»T,r muro...—_■»- . ~

The First apd Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nfws

PUBLTSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street," Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 \ Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Trys garlaiviai van
denyne šaukiasi 

pagalbos
LONDONAS, sausio 27. — 

Praneša, kad Atlanto vandeny
ne nelaimė kliudė tris garlai
vius, vieną Anglijos ir du Ita
lijos.

Britų garlaivis Armada le 
Castle praneša perėmęs britų 
garlaivio Everleigh radio prar 
nešimą, kad jis esąs stipriai su
žalotas dvidešimt penkias my
lias Į vakarus nuo Finisterre. 
Pasiskubinęs nurodyton nelai
mės vieton, Armadale Castle 
sakosi jokių Everleigh pėdsakų 
neradęs.

Tuo tarpu Armadale Castle 
sakosi gavęs SOS iš italų lai
vų Litemo ii’ Camogli, esančių 
toje pačioj vakarų Atlanto da
ly. Abudu sakosi esą skaud
žiai nukentėję ir reikalingi pa
galbos.

Sovietai sušaudė Ame
rikos menonitų kunigą 

ir 3 kitus
MOJJNTAIN IA1KE, Minn., 

sausio 27. — Vietos laikrašti
ninkas W. J. Toews gavo ži
nią, kad, bolševikų tapo Mask
voje sušaudytas jo brolis, Rev. 
John Toews, menonitų kuni
gas. Jis buvo sušaudytas kar
tu su kitais trimis menonitų 
bažnyčios viršaičiais, apkaltin
ti dėl tikybinės propagandos.

DETRO1T, Mieli., sausio 27. 
— Savo rūmuose Grosse Pointe 
vakar, šovęs sau j galvą, nu
sižudė John. Woodhouse, ta
bako milionierius. Nusižudymo 
priežastis nežinoma.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai ir stiprės-' 
ni vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo į 
tarp 210 h- 270 F.

Šiandie saule teka 7:08, lei-i 
džiasi 1:58.

Vokiečių tramvajus su-, 
sikulė; 3 užmušti

ŠILTINAS, Vokietija, sau
sio 27. Tramvajus, bėgda
mas i pakalnę, ištruko iš bė- 
yi’.ų ir susikūlė, atsimušęs į 
vienus namus. Trys asmens bu
vo užmušti, o 21 sužaloti. 
Ti.'mvajaus pasažierių buvo 
daug moterų.

Sudužusį Eielsono 
aeroplaną rado, 
bet lakūnų nėra

SEATTLE, Wash., sausio 
27. — Vėlesniais pranešimais, 
Amerikos lakūnų Eielsono ir 
Rorlant*) sudužęs aeroplanas 

buvo rastas žiemių rytų Sibi
re, apie 90 mylių į pietų ry
tus nuo šiaurės Iškišulio (Norlb 
Cape). Jį rado kiti du Ameri
kos lakūnai, Jcc Crossom ir 
Harcld Gillman, kurie buvo iš- ' 
skridę iš savo baaės, įšalusio 
Sibiro pakraščiuose kailių pre
kybos laivo Nanuk, ieškoti.. 
Bet pačių lakūnų nei gyvų nei 
negyvų nerado.

Aeroplanas yra taip sudu
žęs, kad manoma, jogei lakū
nai nieku budu negalėjo iš-
likti gyvi, tačiau, kadangi jų 
kūnų nesurasta, ir kadangi ae
roplano laužuose nerasta pa- 
šliaužų, kurias Eielsonas ir 
Borlandas buvo pasiėmę, išlėk
dami kelionėn, tai yra- šiokios 
tokios vilties, kad lakūnai 
prieš katastrofą galėjo para
šiutais iššokti iš lėktuvo.

'Maistą, kurį lakūnai buvo 
pasiėmę, ir kurio galėjo jiems 
pakakti visam mėnesiui, rado 
sudulusiame aeroplane neju
dintą.

Į nelaimės vietą siunčiama 
ekspedicija ieškoti lakūnų, gy
vų ar negyvų.

Maskva abejoja dėl 
Eielsono aeroplano 

suradimo
MASKVA, sausio 27. — S. 

S. Kamenev, sovietų arktinės 
komisijos pirmininkas, abejo
ja, kad rastas žiemių rytų Si
bire sudužęs aeroplanas butų 
prapuolusių Amerikos lakūnų
Eielsono ir Borlando.

Kamenevas • mano, kad tai 
greičiau busiąs sovietų aero
planas vardu “Sovietų Žiemiai,“ 

i kuris buvęs kadaise toj apie- 
1 linkėj pamestas.

Prisipažino padegęs 
viešbutį, kurio ugny 

žuvo 7 asmens
_______________________ .

' ST. LOUIS, Mo., sausio 27.
— Suimtas Andrew Meadows, 
buvęs naktinis sargas seno

i Buckingham viešbučio, kuris 
prieš dvejits metus sudegė ir 
kurio ugny tuomet žuvo sep
tyni asmens, prisipažino, kad 
viešbutis buvęs jo padegtas. Pa
degti viešbutį jį buvę pasam
dę jo samdytojai, kad galėtų 
gauti apdraudos pinigų.

Smarkios audros ir pot
vyniai Portugalijoje
LIS A BONAS, Portugalija, 

sausio 27. — Per pastaras dvi 
dienas Portugalijoje siautė 
smarkios audros ir potvyniai, 
nuo kurių ypačiai labai nuken
tėjo šiaurinės ir centralines 
krašto dalys. Lisabono mieste 
sugriauti keli namai. Daug 
žmonių buvo griūvančių kami
nų ir lekiančių plytgalių su
žaloti. Traukiniai žymiai pa
vėlavo ir susisiekimas telegra
fu ir telefonu vietomis sutruk
dytas.

Surinko $6,000 Rusų 
kaliniams socialde
mokratams padėti
NEW YOR/KAS, sausio 27. 

— Praeitą šeštadienį New Ver
kė socialistai surengė bankie- 
tą atvykusiam į Ameriką rusų 
socialdemokratų partijos dar
buotojui, R. Abramovičių, vie
nam Berlyne leidžiamo laik
raščio “Socialis'tičesky • Viest- 
nik“ redaktorių, pagerbti.

Banknote dalyvavo apie še
ši šimtai svečių. Buvo pasaky
ta daug kalbų, ir bolševikijos 
kalėjimuose ir katorgose kan
kinamiems socialistams šelpti 
buvo surinkta daugiau kaip 6 
tūkstančiai dolerių.

Ties sale, kur buvo laiko
mas bankietas, „ komunistų 
triukšmadarių gauja bandė pa
daryti skandalą, bet tas jai 
nepavyko.

Pirko automobili ir pir
mą kartą važiuoda- 

. mas, užsimušė
ASHEVILLE, N. C., sausio 

27. — Vietos farmerys Alex. 
Valloton seniai troško įsitaisy
ti automobilį. Per metų me
tus jis laupė skatiką, ir dabar, 
jau 47 metų amžiaus sulau
kęs, pasiekė tikslo. Susitaupė 
tiek, kad nuvykęs į miestą nu
sipirko “casli” nauju t naują 
mašiną.

Pasisamdęs vaikiną, kad pa
rodytų jam visus vairavimo 
triksus,^ Valloton išdidžiai lei
dosi vieškeliu namo pasirodyti 
žmonai ir šeimynai. Bet štai 
iš priešakio atlekia kitas auto
mobilis. Prasileiikti, Valloton 

perdaug pasuko į šalį. Jo žvil
ganti mašina nusirito į gilų 
griovį ir apvirto. Valloton bu
vo užmuštas.

Lakūnas užsimušė, jo 
gleideriui susikūlus

OAKLAND, Cal., sausio 27. 
— Vflk.r čia užsimušė Įeit. 
Norma n Goddard, buvęs laivy
no aviatorius. Pakilęs 3,000 pė
dų į orą gleideriu (bemotoriu 
aeroplanu), hfkunas bandė pa
daryti “kilpą“, bet tas nepa
vyko, ir lėktuvas nukrito že
mėn.

Smarkus žemės drebėji
mas Graikų salose

ATĖNAI, Graikija, sausio 
27. — Praneša, kati Psąros ir 
Anti-Psaros salose, Aigėjo ju
roj, vakar j vyko smarkus že
mės drebėjimas. I>aug namų 
sugriuvo, daugelio kitų sienos 
suplaišiojo. Išsigandę žmones 
bėgx> laukan iš namų. Ar bu
vo užmuštų, pranešimai. ne
sako.

Sovietai pasmerkė 
mirti savo preky

bos agentą
MASKVA, sausio 27.—Aukš- 

. čiausias sovietų teismas už 
Į akių pasmerkė mirties bausmei 
Petrą Miller-Mallisą, sovietų ja- 
vi/ t rus to atstovas Vokietijo
je, kuris neseniai, Maskvos 
šaukiamas namo, atsisakė grįž
ti į Maskvą.

Sovietai kaltina jį dėl par- 
darymo nepalankaus Rusijai 
kontrakto su Vokiečių firma.

Triušis geibėjos nuo 
tvano, bet katinas 

juo neišsiteko
HAZLETON, Ind., sausio 27. 

— Gyvenąs netoli nuo Lyles 
stoties darbininkas John De- 
genhart, jo šeimai prieš White 
upės potvynį pabėgus, pasku
bomis sukalė savo karvei plat
formą (tiltą) ant aukštų kuo
lų ir, aprūpinęs ją pašaru ir 
vandeniu, paliko.

Ant rytojaus sugrįžęs, be kar
vės jis rado ant platformos 
ramiai sutapusius dar katiną, 
triušį ir voverę. Taip jis juos 
ir paliko tupėtu’.

Kitą dieną vėl sugrįžęs jis 
rado katiną su vevere kartu 
bežaidžiančius, bet triušis vis 
katino vengė. Kai» po dienos 
Degenhairtas vėl sugrįžo, ant 
platformos bebuvo tik karvė ir 
kalinas. Išdraikyti triušio kai
lio skivytai rodė, kad katinas 
triušį įveikė ir supucavo. Vo
vere tupėjo artimiausiame me- 

| dy.

ČITA, .Sibiras, sausio 27. — 
Praneša, kad vakar į miškus, 
netoli; nuo Mongolijos sienos, 
nukritęs milžiniškas meteori
tas. Jis kritęs su baisiu trenk
smu ir žėrinčia šviesa.

Įspėja komunistus 
netrukdyt kasyklų 
darbininkams dirbti

TAYiLORVILLE, III., sausio 
27. — Komunistinės National 
Miners unijos elementai, kurie 
bando trukdyti United Mine 
Workers unijos nariams dirbti 
kasyklose, gavo įspėjimą pa
liauti savo komunistinius triuk
šmelius ir duoti angliakasiams 
ramybę.

■Christian kauntčs šerifas, 
būtent, pranešė komunistinės 
National Minore unijos va
dams, kad jie visi atsidurs ka
lėjime, jeigu nepaliaus savo va
dinamų streikų, kurių tikslas 
yra.ardyti ramumą ir trukdy
ti angliakasiams dirbti.

Autorius, kur tik vieną 
knygą parašęs, tapo 

turtingas
RERLYNAS, sausio 27. — 

Erich Maria Remarąue, kny
gos “Vakarų fronte nieko nau
jo“ autorius, parodė, kad ra
šytojas tik vieną knygą para
šęs gali iš jos pralobti. Ta ka
ro knyga, kuri tapo išversta 
teveikę į visas civilizuotų tau
tų kalbas, autoriui davė 1 
miliono markių, iš kurių Vo
kiečių valdžia atsiėmė 500 tūk
stančių markių taksų. Remar- 
ųue’ui gryno pelno tad liko 1 
milionas markių arba, Ameri
kos pinigais, 250 tuksiančių do
lerių.

Didelis įmonės gaisras;
300 darbininkų liko 

be darbo
INDIANAPOLIS, Ind., sau- 

šio 27. — American Found- 
ries, Ine., įmonėj vakar siautė 
didelis gaisras, padaręs, kaip 
•apskaičiuoja $900,000 n uos t o- 
lių.

Del gaisro apie trys šimtai 
darbininkų neteko darbo.

Krakatao ugniakalnis 
vėl ėmė veikti

HiAAGA, Olandija, sausio 27. 
— Pranešimas Iš B at a vijos*" sa
ko, kad Krakatao ugniakalnis, 
netoli nuo Javos, ėmė vėl smar
kiai veikti.

Žydai reikalauja vietų 
Kanados senate

OrfAVVA, Ont., Kanada, 
sausio 27. — žydai Kanadoje 
ėmė reikalauti sau atstovybės 
dominijos senate. Jie sako, kad 
Kanadoje esą 150 tuksiančių 
žydų, ir tokia svarbi tautine 
mažuma turinti turėti savo at
stovus ne tik atstovų bute, bet 
ir senate.

Suėmė kunigą dėl 
$50,000 vagystės

Sako tūkstančius dolerių drau
gijos pinigų išeikvojęs su 
mergomis

MUNCIE, Ind., sausio 27.T- 
Neri Ii Manchestere tapo suim
tas ir pargabentas čia į kalė
jimą United Bretbren bažny
čios kunigas W. P. Noffsin- 
geris, kuris buvo ir Tri-County 
Mutual Protective draugijos 
sekretorius. Jis kaltinamas dėl 
pasisavinimo $50,000 tos drau
gijos pinigų. I

Sako, kad tuos pinigus jis 
(prašvilpęs su mergomis, vy
riausiai su viena restorano tar
nautoja, Margareta Shaffer, 
kuriai jis pirkdavęs gausių do
vanų, automobilių ir dagi nu
pirkęs jai Indianapoly restora
ną, tą patį, kuriame ji pir
miau tarnavus kaip “veiterka.”

Suėmė penkis asmenis 
dėl netikrų pinigų pa

dirbinėjimo
PORT'LAND, <)re., sausio 27. 

— Federalinės vyriausybės 
agentai suėmė čia penkis as
menis, jų tarpe dvi mergaites, 
kaltinamus dėl netikrų bank
notų padirbinėjimo ir skleidi
mo. Suimti buvo Theodore 
Fern, jo sūnūs Archie ir duk
tė. Dorothy; Ed Moti ir jo jau
nutė žmona* Florence.

Traukinys užgavo tram
vajų; 27 sužaloti

CEDAR RAPIDS, sausio 27. 
— '1'ies Konigsmarku, apie de
šimt mylių nuo čia, krovinių 
traukinys užgavo tarpumiesčių 
tramvajų. Dvidešimt septyni 
tramvajaus pasažieriai buvo su
žaloti.

SYDNEY, Australija, sausio 
27. Kap. Chichester, nauja- 
zelandietis, kuris mažiuku 
Motb aeroplanu išskrido iš An
glijos gruodžio 20, vakar at
skrido į Darviną, subuvęs ke
lionėje 36 dienas.

PINIGAI
LIETUVON

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

I

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 J 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 23

LIETUVOS ŽINIOS
Turizmo sąjunga pra

de plačiai veikti
KAUNAS. — Ligi šiol musų 

visuomenė literatūros iš turiz
mo srities beveik neturėjo. Kad 
suteikus žinių jai apie matyti- 
nas vietas Lietuvoje, kad sudo
minus ją kelionėmis, ekskursi
jomis, s-ga paruošė leidinį-va- 
dovą, kur aprašoma visos musų 
krašto įžymestiybės ir duodama 
daug praktiškų patarimų. Kny
ga bus gausiai iliustruota musų 
krašto vaizdais ir pasirodys 
sausio mėn. vidury.

Tokios pat informacinės kny
gos apie Lietuvą ruošiamos ir 
svetimomis kalbomis. Tikslu pa
skleisti plačiau turizmo idėją 
viduje, ruošiama brošiūra apie 
pačią sąjungą.

Tarpusavio turizmui išvystyti, 
tariamasi su tokiomis pat už
sienio organizacijomis. Užsienio 
organizacijos Lietuvos turizmo 
s-gos' įsteigimą sutiko nepapras
tai palankiai. Įeiti į artimesnius 
santykius sutiko Vokietijos, 
Suomijos, Vengrijos, Austrijos, 
Čekoslovakijos, Danijos ir kitų 
valstybių turizmo s-gos.

Norima turizmu sudominti ir 
akademines sferas. Kitais me
tais manoma suorganizuoti ke
letą ekskursijų į kaimynines 
valstybes. Jei rasis galimumo, 
tokią ekskursiją tikimasi su
ruošti net į Jungt. Amerikos 
valstybes.

Sąjunga turi jau keturioliko
je vietų savo įgaliotinius t— 
agentūras. Įgaliotinių tinklas 
bus praplėstas taip, kad apim
tų visą Lietuvą. Svarbu sudo
minti žmonės nesunkiai gautų 
tikslių informacijų.

Apie lietuvių emigran-
tųs Vilnijoje

VILNIUS. — “Kurjer Wi- 
lenski” praneša, kad emigran
tų vadai Paplauskas, ir Januš- 
kis jam atsiuntę laišką — at
sišaukimą, kuriam dėkojama 
lenkų visuomenei už pajgelbą 
150 emigrantų, kurie radę dar
bą lenkų valstybės teritorijoj. 
Kadangi dabar dalis emigrantų 
darbo nustojusi, atsišaukime 
lenkai raginami juos paremti, 
vėl suteikiant kokį nore darbą.

“žycie Ludu“ rašo, ka<l Vil
niuj šiuo metu esą apie 30 lie
tuvių emigrantų. Butą, šviesą 
ir išlaikymą emigrantai gauną 
nemokamai, o smulkioms iš
laidoms gauną po 2 zlotu kas
dien.

■
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BABY GRAN1)

KRĖSLAS

įce

CLGIN

BAR PIN

ValstijaMiestas

Kontcstantai pasie
kę atatinkamų laip
snį gali gauti gra
žų krėslą arba bile 
kurių kitų dovanų 
iš Bridgeport Furn. 
Company.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatinkamą laips
nį gali gauti šitokį laikrodėlį. Laikrodėliai, taipgi auksiniai ir 
deimantiniai daiktai imami iš John A. Kasa auksiniu daiktų 
sankrovos.

KARPET KLINERIS
Kontestantai pasiekę atatin
kamą laipsnį gali gauti Kar- 
pet-klinerį arba kitą kurią 
dovaną sulig noro ir pasirin
kimo. Daiktai imami iš Brig- 
geport Furn. Co.

LAIKRODĖLIS
Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsnį gali 
gauti Elgin laikrodėlį ar 
kitų kurių auksinių ir 
deimantinių dovanų. Lai 
krodėliai ir kiti auksi
niai bei deimant. daiktai 
yra imami iš auksinių ir 
deimantinių daiktų san
krovos John A. Kass, 
2045 W. 35 St.

THE"TUDOR” 
De»ign 1963- in Twin Pdr

saus. 28, 1930

Vyrai ir Moterys, “Naujienos” kviečia Jumis į darbą šiame konteste. Stokite i eiles kontestantų laimėjimui įvairiausių dovanų. Didelėse ir mažose lietuvių 
kolonijose — Suv. Valstijose ir Kanadoje—visur gyvenantiems lietuviams yra proga laimėti dovanas. Šiame puslapyje yra pavyzdžiai kai kurių dovanų, dar 
daug pavyzdžių dėl stokos vietos nebuvo čia galima įtalpinti. Išpildykite žemiau talpinamą Blanką ir tuoj siųskite “Naujienų” Kontesto Dept. arba atsilanky
kite asmeniškai. Kontestas prasidės Vasario—February 10 d., 1930. Laiko nedaug belieka, registruokitės išanksto. Laukiame.

NASH ROADSTER
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį 
gauna Nash Roadster, 4’pasažierių. Kaina $1,535.00 Nash 
automobiliai imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue.

NASH SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį, 
gauna Nash Sedan, 5 pasažierių. Kaina $1,500 Nash auto
mobiliai yra imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue. : ,

KARPETĄI

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti karpetą 
arba kitų kurių daiktų pas Bridgeport Fur- 
niture Co.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT., 
1739 So. Halsted St., 
Chicago, BĮ.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantų 4-ame NAUJIENŲ konteste. 
Malonėkite mane priimti koritestan ir suteikti reikalingas 
informacijas ir kontesto sąlygas šiuo adresu:
Maųo Vardas Pavardė .............................................................
Gatvė ......................................-...... -..................................... - -Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie

kęs atatinkamą laipsnį gali gauti Bar Pin. 
Auksiniai ir deimantiniai daiktai yra ima
mi iš auksinių daiktų krautuvės John A. 
Kass, 2045 W. 35th St.

Kiekvienas “N.” kon- 
9

testantas pasiekęs 4-ą 
laipsnį gali gauti Ba- 
by Grand arba Up- 
Right, pianą arba ir 
kitų dovanų sulig pa
sirinkimo vertės 500 
dol. Visi muzikaliai 
daiktai ir namų ra
kandai yra imami iš 
Bridgeport Furniture 
Co., 3224 S. Halsted 
Street.

PARLOR SETAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį 
gali gauti puikų Parlor Setą arba kitų dovanų sulig pasi
rinkimo vertės $500.00. Visi namų rakandai kaip tai 
tai, veidrodžiai, lovos, karpetai-klineriai, elektriniai 
baksiai, komodės, lempos, deskos, skalbimui mašinos, 
šiai, paveikslai ir tt. imami iš Bridgeport Furniture 
3224 So. Halsted Street.

SKALBIMUI MAŠINA
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 
3 arba 2 laipsnį gali gauti skalbimui mašiną 
arba kitų įvairių dovanų daiktais sulig pasi
rinkimo nuo $100 iki $250 vertės. Daiktai yra 
gaunami Bridgeport Furn. Co.

ŽIEDAS
Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsnį gali 
gauti deimantinį žiedą. 
Auksiniai ir deimanti
niai daiktai yra imami 
iš auksinių daiktų krau
tuvės —John. A. Kass, 
2045 W. 35th St.

PHONOGRAFAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti phono- 
grafą arba kitą kurią dovaną daiktais. Daik 
tai imami iš Bridgeport Furniture Co.

Kiekvienas
gauti FADA RADIO arba kitų dovanų sulig pasirinkimo ver
tės $500. Visi muzikaliai daiktai kaip tai: radio, pianai, phono- 
grafai yra imami iŠ Bridgeport Furniture Co., 3224 So. Halsted 
Street.

Kiekvienas “Naujie
nų” kontestantas ga
vęs atatinkamą skai
čių balsųMHrtr gauti 
perlinius karolius ar
ba gintarinius karo
lius. Daiktai imami 
iš John A. Kass san
krovos.

PONTIAC SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kon

testantas pasiekęs 5-tą laips

nį gauna Pontiac Sedan, 5 pa

sažierių. Kaina $875.00. Pon

tiac Sedan automobiliai yra 

imami iš Milda Auto Sales, 
806 W. 31st Street

VEIDRODIS
< . f u ■ ■ . ' T» •»<)<,.• r !
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatin 
karną laipsnį gali gauti veidrodį arba kitų kurių do 
vanų daiktais. Daiktai yra imami iš Bridgeport Fu r- 
nitųre Co.

S1MMONS BEDS 
jSulltforSį.tp

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs balsų atatinkamam 
laipsniui gali gauti lovą arba kitų namų rakandų. Daiktai 
namams papuošti imami iš Bridgeport Furniture Co.

* FADA RADIO
Naujienų” kontestantas pa^kįš4 4-tą laipsnį gali

ERSKINE-STUDEBAKER CLUB SEDAN
Kiekvienas “Naujienų“ kontestantas, pasiekęs 5-tą laipsnį gauna Erskine-Studeba- 
ker Club Sedan. 5 pasažierių. Kaina $998. Erskine-Studebaker automobiliai imami iš 
Midland Motor Sales
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NAUJIENŲ” KONTESTO TAISYKLES IR
NURODYMAI KONTESTANTAMS

“NAUJIENŲ” KONTESTAS ARTINASI — ESATE KVIEČIAMI I DARBĄ!
čia telpa “Naujienų’’ Kontesto sąlygos ir dovanų sąrašas, kurias gaus darbštus kontestantai. Todelgi, nuoširdžiai kviečiami “Naujienų” draugai, kuriems laikas pavelija stAti Į darbą šiame 
“Naujienų“ Konteste. Veikdami konteste atliksite naudingą darbą “Naujienoms“ ir sykiu patys sau laimėsite dovanas už įdėtą triūsą. LAUKIAM JŪSŲ I DARBĄ! Norį veikti konteste išpiidę 
čia esamą blanką prisiųskite “Naujienų“ Kontesto Departamentui arba gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai i “Naujienas.”

Kontesto Pradžia.
1. “Naujienų“ kontestas prasidės Vasario-Feb. 10 d., 

1930 m., baigsis Gegužės-May 31 d., 7 vai. vakare, 1930 m. 
Tęsis tris mėnesius ir 19 dienų.

Kontesto Dalyviai.
2. “Naujienų” konteste gali dalyvauti kontestantais — 

vyrai ir moterys, kontesto vedėjo pripažinti ir priimti į kon
testo dalyvius.

“Naujienų” Prenumerata ir Garsinimai.
9. “Naujienų“ prenumeratos kaina kaip ir visuomet: 

Chicagoje, Lietuvoje, Kanadoje ir kitur užsienyje — metams 
$8.00, pusei metų $4.00, trims mėnesiams $2.00. Visose Su
vienytose Valstijose (išimant Chicagą) kaina metams $7.(X>, 
pusei metų $3.50, trims mėnesiams $1.75. Apskel
bimų kortos (Advertising Cardsj — vienos $10.00, kitos 
$25.00. Skelbimų kainos į “Naujienų” Biznio Knygą randasi 
pažymėtos kvitų knygutėje, kurią gaus kiekvienas kon
testantas.

Jeigu čia esamas benl kuris daiktas butų pigesnis negu 
$25, tai bus pridėta dar kitų dovanų atatinkamos vertės, kad 
pasidarytų bendra suma lygiai $25.

Kaip Galima Likti Kontestantu.
3. Asmuo, kuris nori dalyvauti šiame “Naujienų“ kon

teste, turi kreiptis į “Naujienų“ kontesto Departamentą — 
asmeniškai, laišku arba išpildyti kuponą, kuris telpa “Nau
jienose“ ir prisiųsti į “Naujienų“ Kontesto Dept. Jeigu 
Kontesto Vedėjas atsikreipusį asmenį ras tinkamu, tai tas 
asmuo bus pripažintas kontestantu, gaus iš Kontesto Dept. 
reikalingas informacijas, ir kvitas užrašynėjimui “Naujienų“ 
Suvienytose Valstijose, į Lietuvą, Kanadą ir kitur; kvitas 
pardavinėjimui skelbimų kortų ir rinkimui skelbimų į “Nau
jienų“ Biznio Knygą. Reikalingi paaiškinimai ir visos rei
kalingos kvitos bus prisiųstos kontestantui ne ankščiau kaip 
už 5 dienų prieš kontestui prasidėsiant.

Laipsnis Antras — Dovanos Vertės $100.
Antro Laipsnio, gavusieji nemažiau balsų 3,800 kontes

tantai gali pasirinkti vieną iš čia,esamų dovanų:
1. Radio.
2. Elektriniai ice baksiai .
3. Skalbimui mašinos.
4. Karpetai — divonai.
5. Phonografai.
6. Easy Chairs.
7. Komodės.

Jeigu čia esamas bent kuris daiktas butų pigesnis negu 
$100, tai bus pridėta, sulig kontestanto pasirinkimo, dar kitų 
dovanų atatinkamos vertės, kad pasidarytų bendra suma 
lygiai $100.

8. Veidrodžiai.
9. Lovos.

10J Deskos.
11. Deimantiniai žiedai moterims.
12. Deimantiniai žiedai vyrams.
13. Laikrodėliai vyrams.
14. Laikrodėliai moterims.

naujas prenulne- 
Skelbimus j Biznio

Prenumeratos, Garsinimų Kortos, 
Biznio Knyga.

10. Kontestantas gauna lygiai balsų už 
ratas, kaip ir panaujintas prenumeratas.
Knygų galima parduoti kiekvienam biznieriui bei profesio
nalui. “Naujienų” skelbimų kortas galima parduoti visiems 
biznieriams bei profesionalams, išskirant kontraktuotus 
“Naujienų” garsintojus' ir tuos, kurie priklauso tam tikrai 
agentūrai arba agentui. Tokios firmos kurioms nėra leisti
na parduoti skelbimų kortas yra sužymėtos kontestantu in
formacijų lapelyje.

“Perfectus” ir “Non Gradus” Kontestantai.
4. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 

11(X) balsų skaitosi “perfectus” kontestantas (pilnas kontes
tantas), nes jis gaus dovaną sulig gautų balsų skaičiaus ata
tinkamam laipsnyj, “Non Gradus“, kontestantais skaitysis 
tie, kurie nesurinks 1100 balsų. “Non Gradus” kontestantai 
(be laipsnio kontestantai), gaus dovanas knygomis. Dovanų 
normą nustatys “Naujienų“ kontesto vedėjas, atsižvelgiant 
į kontestanto padaryto biznio sumą. Kiekvieno kontestanto 
bus pradėta balsai skelbti ir paveikslai talpinti kada kontes
tantas pasieks 600 balsų skaičių.

Teisėjų Komisija.
11. Galimiems nesusipratimams rišti tarpe kontestantu; 

tarpe kontesto vedėjo ir kontestantu; tarpe kontestantu ir 
“Naujienų”; taip jau prižiūrėjimui, kad kontestantu laimėtas 
dovanos butų tiksliai jiems išdalintos, skiriama Teisėjų Ko
misija iš trijų asmenų, tyros reputacijos Chicagoje gyve
nančių įžymesniųjų lietuvių.

Laipsnis Trečias — Dovanos Vertės $250.
Trečio Laipsnio, gavusieji nemažiau balsų 8000 kontes

tantai, gali pasirinkti vienų iš čia esamų dovanų:
1. Parlor setai.
2. Radio.
3. Elektrikiniai icebaksiai.

Jeigu čia esamas bent kuris daitkas butų pigesnis negu 
$250, tai bus pridėta, sulig kontestanto pasirinkimo, dar kitų 
dovanų atatinkamos vertės, kad padarytų bendrą sumą ly
giai $250.

4. Karpetai.
<5. Deskos.
6. Perlo karoliai.

Kontesto Laipsniai.
5. šiame, Ketvirtame “Naujienų” Konteste yra šeši 

Laipsniai. Kontestantams bus duodamos dovanos sulig laip
snio, kurį kiekvienas jų bus pasiekęs pripažintais jam bal
sais. Sekančiame paragrafe yra vaizdžiai parodoma, kiek 
kuriam laipsniui pasiekti reikia balsų, laimėjimui to laips
nio dovanų.

, Draudžiama. ’ , , .
12. Draudžiama po bausme pašalinimo iš “Naujienų“ 

kontesto bile kuriam kontestantui tiksliai kenkti kitam kon- 
testantų rinkimu “Naujienų“ prenumeratos, pardavinėjime 
selbimų kortų bei rinkime skelbimų į “Naujienų“ Biznio 
Knygą. Prasikaltusio kontestanto pašalinimo reikalą spren
džia kontesto Teisėjų Komisija sykiu dalyvaujant kontesto 
vedėjui. Taipgi nei vienas kontestantas neturi teisės savo 
laimėtų balsų parvesti kitam kontestantui. “Naujienų” dar
bininkams draudžiama tiesioginiai arba netiesioginiai daly- 

' vau t i konteste.

Laipsniai—Balsai—Dovanos.
6. PIRMO LAIPSNip kiekvienos dovanos vertė $25; rei

kia surinkti balsų 1100.

ANTRO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė $100; 
reikia surinkti balsų 3800.

Kontestantu Gale.
13. Kiekvienas kontestantas, “Naujienų” kontesto vedė

jo pripažintas ir priimtas į kontesto dalyvius, turi agento 
teises: rinkti “Naujienoms” prenumeratą, pardavinėti “Nau
jienų” skelbimų kortas, rinkti skelbimus į “Naujienų” Biz
nio Knygą. Kontestantu skaičius ne aprubežiuotas nei vie
noje kolonijoje ir darbas kontestantams neskirstomas sulig 
kolonijų. Kontestantai yra laisvi savo darbo plano vykdyme.

—■" •—■■■ ■ ■" ................ ■■■...........
TREČIO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė $250; 

reikia surinkti balsų 8000.

KETVIRTO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė 
$500; reikia surinkti balsų 15,000.

PENKTO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė $1000; 
reikia surinkti balsų 28,000.

“Naujienų” Kontesto Vedėjo Teisės.
14. “Naujienų” Kontesto vedėjas gali nepriimti netinka

mo asmens j kontesto dalyvius, taipgi gali kontesto dalyvį 
suspenduoti, jeigu kontestanto veikimas pasirodytų žalingu 
“Naujienų” bizniui. Suspenduoto kontestanto pašalinimo 
klausimą sprendžia Kontesto Teisėjų Komisija.

Laipsnis Ketvirtas — Dovanos Vertės $500.
1. Radio.
2. Parlor setai.
3. Pianai. , , . _ .

Jeigu čia esamas bent kuris daiktas butų pigesnis negu 
$500, tai kontestantas galės pasirinkti kitų dovanų atatin
kamos vertės, kad pasidarytų bendra suma $5(X).

V
Laipsnis Penktas — Dovanos Vertės $1,000.

Penkto Laipsnio kontestantai, gavusieji nemažiau 28,- 
000 balsų, gauna vieną iš dviejų automobilių 1930 modelio— 
Erskine-Studebaker Gįlub Sedan arba Pontiac Sedan. šiame 
laipsnyje kontestantas gavęs daugiau balsų gauna Erskine- 
Studebaker Club Sedan, o sekantieji to paties laipsnio kon
testantai gauna Pontiac Sedan.

Jei iš šitų dviejų automobilių bent kuris bus pigesnis, 
negu $1,000, tai kontestantui bus pridėta kitų dovanų už to
kią sumą, kad jos kartu su automobilio vertė sudarytų tūk
stantį dolerių.

Laipsnis šeštas — Dovanos Vertės $1,550.
šešto Laipsnio kontestantai, gavusieji nemažiau 38,- 

000 balsų kiekvienas laimės Nash Roadster, 1930 modelio, 4 
pasažierių (arba*Nash Sedan 5-kių pas. 
gu mašinos butų pigesnės, negu 
kitų dovanų atatinkamos vertės, 
ma lygiai $1,550.
POST SCRIPTUM: Nash Roadster 4
pasažierių yra imami iš Balzekas Motor Sales, 4028 Archer Avė.

Erskine-Studebaker Club Sedan, 5 pasažierių automobiliai yra imami 
iš Midland Motor Sales, 4492 Archer Avenue.
Pontiac Sedan 5 pasažierių yra imami iš Milda Auto Sales, 806-8 W. 
31st Street.

Didžiuma namų rakandų taipgi pianai ir radio yra imami iš 
Bridgeport Fumiture Co., 3224 S. Halsted St.

Tam tikras skaičius parlor setų dar yra imama iš rakandų išdir
bėjo p. Joseph Kazik, 4140 Archer Avė.

Laikrodėliai, taipgi auksiniai ir deimantiniai daiktai imami iš 
p. John A. Kass Krautuvės, 2045 West 35th St.

•<1

pačia kaina). Jei- 
$1,550, tai bus pridėta dar 
kad pasidarytų bendra su-

pasažierių arba Nash Sedan 5

ŠEŠTO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė $1,550; 
reikia surinkti balsų 38,900.

Dovanos Kontestantams.
7. “Naujienų” kontestantai gali laimėti net keli to pa

ties laipsnio dovanas. Pavyzdžiui, jei 3 kontestantai gauna 
nemažiau kaip po 38,900 balsų, tai jie visi trys skaitosi šešto 
laipsnio kontestantai ir visi gauna lygias dovanas po Nash 
Roadster arba Nash Sedan automobilių. Panašiai eina vi
suose laipsniuose — neaprubežiuotas skaičius kontestantu 
gali laimėti bile kurio laipsnio dovanas.

Šis Bei tas.
’ 1

15. Taisyklės kaip bus kredituojami balsai ir kiek už ką 
bus balsų kontestantams, kainos skelbimų į Biznio Knygą, skel
bimų kainos “Naujienose“, tas viskas bus paaiškinta Kon- 
testantų Informacijų Lapelyje,
norinčiam konteste dalyvauti butų šiose Taisyklėse 
dalykas neaiškus, tai maloniai prašome atsikreipti asmeniš
kai arba laišku į “Naujienų” Kontesto Departamentą. Kon
testo vedėjas mielai paaiškins.

Jeigu bile kuris klausimas, 
kuris

Extra Piniginės Dovanos.
8. Keturi kontestantai, po vieną iš sekančių laipsnių: 

Pirmo, Antro, Trečio ir Ketvirto, gaus dar extra piniginę 
dovaną — “Cash”. Piniginę dovaną laimės kiekvienam pa
žymėtų laipsnių tas kontestantas, kuris bus gavęs daugiau 
balsų už kitus to paties laipsnio kontestantus. Reiškia, ke
turi kontestantai iš keturių skirtingų laipsnių laimės po dvi 
dovanas — daiktinę ir piniginę. Extra piniginė dovana vi
siems keturiems laipsniams bus paskelbta laike dviejų savai
čių prieš baigiantis kontestui.

DOVANOS “NAUJIENŲ” 
KONTESTANTAMS.

Laipsnis Pirmas — Dovanos Vertės $25.
Pirmo Laipsnio, gavusieji nemažiau 1100 balsų kontes

tantai, gali pasirinkti vieną iš čia esamų dovanų:
1. Ldikrodėliai moterims.
2. Laikrodėliai vyrams.
3. Žiedai vyrams.
4. Žiedai moterims.
5. Gintaro karoliai.
6. Bar Pin — platino viršeliais.
7. Lempos.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT., 
1739 Sb. Halsted St., 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantu 4-me NAUJIENŲ Konteste. Malonėkite 
mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas ir kon- 
testo sąlygas šiuo adresu:

Mano Vardas Pavarde

8. Karpetai — divonai.
9. Veidrodžiai.

10. Easy Chairs.
11. Komodės.
12. Paveikslai.
13. Deskos.
14. Branzalietai.

Gatvė

Miestas Valstija

Telefonas
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PRANEŠIMAI APIE LONDONO KONFERENCIJĄ

Vienas didelis anglų dienraštis Chicagoje praneša, 
kad Amerikos delegacija jurų nusiginklavimo konfe
rencijoje prispyrė kitų valstybių atstovus atidengti savo 
kortas. Antras, taip pat didelis vietinis dienraštis, pra
neša, kad Jungtinių Valstijų delegatai sustabdė kivir
čus jurų nusiginklavimo konferencijoje. Ir abiem tiem 
laikraščiam pranešimus atsiuntė specialiai jų korespon
dentai Londone. x

Iš to aišku, kad korespondentai, kurie susirinko į 
Londoną konferenciją aprašinėti, negauna apie ją jo
kių žinių, todėl siuntinėja savo laikraščiams vietoje ži
nių įvairius gandus arba tiesiog savo sugalvotas pasa
kas. Ve dėl ko Anglijon spauda, sako, apie tą konferen
ciją beveik nieko nerašo.

Delegatų pasitarimai eina slaptai. Ar ši aplinkybe 
tik nepakenks konferencijai?

LABAI MALONU!

Kauno oficiozas esąs pareiškęs, kad fašizmui nesą 
jokios progos Lietuvoje, kadangi Lietuva neturinti to
kio asmens, kaip Italijos Mussolini. Diktatoriaus rolę 
bandęs vaidinti Voldemaras, bet jisai tai rolei netikęs/ 

Tai yra labai malonu girdėti. Bet jeigu Lietuvoje 
nėra vietos fašizmui, tai kodėl dabartinė vyriausybė ne
grąžina kraštui parlamentinės tvarkos? Ir kaip pava
dinti tą tvarką, kuri gyvuoja Lietuvoje dabar?

Jei Lietuvą valdo ne diktatorius, tai kas?
Atrodo, kad tuose oficiozo pareiškimuose yra du 

dalyku. Viena, polemika su buvusiuoju ministerių pir
mininku; antra, noras pataisyti užsienių opiniją apie 
Lietuvos režimą.

Bet pasaulis patikės, kad Lietuvoje nėra fašizmo 
tiktai tuomet, kai tenai bus panaikinti “geležiniai vil
kai”, atšauktas karo stovis, sugrąžinta spaudos, žodžio, 
organizacijų ir susirinkimų laisvė ir sušauktas Seimas.

“PUIKI DEMONSTRACIJA”

Vienas komunistų laikraštis rašo, kad pereitą šeš
tadienį New Yorke “puikiai pavyko demonstracija”. Ir 
ve kaip ji “puikiai” pavyko:

“Policija puolėsi ant kalbėtojų ir demonstran
tų; pradėjo stumdyti ir mušti. Demonstrantai pasi
traukė ir ant kito kampo jų kalbėtojai (kurių dar 
nesuareštavo) stojosi kalbėti. Policija vėl vaikė, 
mušė. Į

“Kokiose penkiose vietose demonstracijos w iš- 
triško spontaniškai ir policija vis jas draskė. Ne
mažai pašalinių žmonių, kurie ėjo pro šalį, polici- 
jantai apdaužė.

“Kiek demonstrantų suareštuota, šiuos žodžius 
rašant dar nežinoma. Nemažai yra sužeistų.” 
Tai matote, kaip ta demonstracija “puikiai pavy

ko” !
Kokiu “puikumu” čia komunistai džiaugiasi? Ar 

tuo, kad policija stumdė, vaikė ir mušė demonstrantus 
ir areštavo kalbėtojus? Ar tuo, kad gavo mušt ne tik 
komunistai, bet ir daugelis praeivių?

Mums rodosi, jogei visas “puikumas” čia yra tiktai 
tame, kad komunistai tąja demonstracija pasigamino 
“puikios” medžiagos raportui į Maskvą.

Visa, kas pereitą šeštadienį įvyko prie miesto ro- 
tužės laiptų, bus (ar jau buvo) tūkstantį kartų padidin
toje formoje pranešta Stalinui, kaipo įrodymas, kad 
“komunistų vadovaujamas proletariatas” jau kelia 
r-r-revoliuciją prieš Amerikos kapitalizmą. Ir tuomet 
dėdė Stalinas prie reguliarės “sendvičių” porcijos, kuri 
yra skiriama Amerikos komisarams, pridės dar šiek- 
tiek magaryčių. Puiku!

Bet koks puikumas toms komunistų ir praeivių 
galvoms, kurias policininkai apdaužė, tai tur-but nė Sa
liamonas neišaiškintų.

KOMITETĄ KONTROLIUOS VALDŽIA

“Elta” aprašo Vytauto Didžiojo komiteto tarybos 
susirinkimą Kaune. Tam susirinkimui pirmininkavo 
švietimo ministeris Šakenis ir pulk. Braziulevičius. Da
lyvavo apie 60 asmenų, kurie išrinko 5 narius į komite-

tų (valdybą). Kitus 5 narius paskui paskirsiąs ministe- 
rių kabinetas. Ministerių kabinetas taip pat paskirsiąs 
kontroles komisijos pirmininką. '

Vadinasi, ta organizacija yra valdžios sukurta ir 
bus pilnai valdžios kontroliuojama. Keista, kad valdžia 
nepasitiki visuomenes iniciatyva.

Vadovauti tokiuose dalykuose tiktų geriausia Uni
versitetui, kaipo mokslo įstaigai, kuri yra kompetentin
ga teisingai įvertinti įvykius, bet ne valdininkams ir 
karininkams.

PASKUTINIOJO CARO IR JO ŠEIMOS 
. SVEIKATA

Paskutinis rusų caras Niką-
lojus II paveldėjo silpną kūną 
ir protą iš savo tėvų ir tėvų 
tėvų. Jo viešpatavime buvo į- 
vairių suiručių, kurių jisai sa
vo išmintimi nepajėgė supras
ti. 1894 ni. caras vedė Prin- 
cesą Alix, kurios šeimoje taip
gi buvo žymių dvasinio pakri
kimo. Jinai buvo be galo prie
taringa ir išdidi — carą jinai, 
sakoma, lengvai valdė, nors pa
ti teturėjo tiktai vai'ko protą, 
histeringa ir šiaip nesveika.

Carienė ir caras, kaip žino
me, jau turėjo tris dukteris, 
bet nė vieno sunaus; reiškia 
nebuvo Įpėdinio caruko. Carie
nė pasidavė ITancuzų šarlata
nui, kuris ją užhipnotizavo ir 
jinai pradėjo svajot, kad jau 
nėščia ir laukė sunaus 1902 
m., bet atėjo paskirtas laikas, 
o sunaus kaip nėra, taip ir nė
ra... Galų gale caras pašaukė 
medicinos daktarus, kurie grei
tai surado kame dalykas: ca
rienė Įsivaizduoja nėščia... Vie
nok už poros metų, būtent 1904 
m. carienė pagimdė sūnų.

Rusijoj, kaip žinia, prasidė
jo revoliucija, o dvaro gydy
tojai pranešė liūdną naujieną: 
carukas turi hemofiliją, neiš
gydomą ligą — jei jis susi- 
žeis, tai jo kraujo tekėjimą be
veik negalima sustabdyti; jei 
(langiaus susižeis, lai mirtis. 
Kai daktarai atsisakė, tai ca
ras ir carienė pradėjo šauktis 
prie visokių, šarlatanų, kurie 
stebuklais gydo.

Ir vienas šitokių šarlatanų 
Rasputinas, tikras mužikas ir 
bumas, pagarsėjęs savo stor
žieviškumu ir šventumu pra
dėjo skelbtis ir gerintis'- prie 
caruko. O kadangi, kaip sa
kiau, ir caras ir carienė buvo 
be galo prietaringi ir naiviš- 
kai dievobaimingi, tai Kaspu
ti nas lengvai į dvarą įsibrio- 
vč ir tuoj aus pradėjo savo ste
buklus rodyti.

Pirmiausia Raspulinas caro 
dvare pradėjo skelbti savo mo
kslą, kurį jisai vadino “išga
nymas per nuodėmes”; reiškia 
turi būt didžiausias nusidėjė
lis ir niekšas, tai paskui tave 
Dievas išganys.... Jisai, mat, 
buvo prisišliejęs prie religinės 
sektos “chlistais” vadinamos, 
kurią kunigaikštis ' Jusupovas 
šitaip charakterizuoja: “Tai mi
šinys žiauriausių gyvuliškų už
gaidų ir dvasiško apreiškimo 
bei tikėjimo”. Juo žemiaus nu
pulsi, juo geresnis išganymas,, 
ir, tur būt, iškilmingesnis...

Caro dvare Raspulinas tuo- 
jaus įtikino visus, jogei jisai 
šventas ir nieko bloga nega
lįs daryti — visame kame to
bulas, nors kartais gyvuliškas 
ir dar žiauresnis. Raspulinas, 
suprantama, apie mediciną nie
ko nežinojo; jisai nebuvo nė 
kunigas, bet mokėjo nuduoti 
.šventąjį ir stebuklus daryti. O 
stebuklus jisai gudriai dary
davo — visuomet turėdavo pa- 
gelbininką. Caro dvare jisai ir
gi Įsigyjo pagelbininką asme
nyje panelės Virubovos, pavie
nės pirmosios tarnaitės. Viru- 
bova dažnai duodavo carukui 
kokių ten miltelių (sakoma ki
nų “jen šen”), kurie jo svei
katą labai pablogindavo. Ras- 
putinas paskui caruką “gydy
davo” ir gelbėdavo nuo mir
ties. Daktarai, žinoma, paste
bėjo kame dalykas, bet caras 
ir carienė jų neklausė. O Ras
pulinas visuomet ateidavo kaip 
tik tuo laiku, kada vaistų vei
kimas baigiasi ir rankų pri
dėjimu caruką “išgydydavo”.

Vieną kartą Raspulinas stai

ga paklausė: “Kur Aleksis?” 
Caras atsakė: “Savam kamba
ry žaidžia”. Raspulinas bego 
Į kambarį ir kaip tik spėjo 
caruką išnešti, tai be jokios 
matomos priežasties nukrito di
delis liktorius, kuris butų ca
ruką užmušęs. Reiškia caruko 
gyvybė išgelbėta. Paskui su
rasta kame dalykas: Rasputi- 
no pagelbininkas viską priren
gęs buvo.

Bet caras jau' perdaug bu
vo prietaruose paskendęs, kad 
klausyti rimtų perspėjimų, ku
riuos jam geriausi draugai ban
dydavo duoti, o carienė Ras
putiną pradėjo Jėzumi vadin
ti. Caruko kambary visuomet 
laikydavo purvinus Raspuli.no 
marškinius kaip kokią relikvi
ją. Galų gale Raspulinas • tiek 
įsigalėjo, kad pradėjo viešai 
save caru vadinti... Ir čia to
kiu budu prilipo liepto galą.

Kunigaikštis Jusupovas ir 
kiti nutarė Rasputiną pašalin
ti. Tūlas Dr. Lasavert pakvie
sta nuodų pagamini:. Dakta
ras nupirko “kali cyanidi”, at
nešė Jusupovui ir, reiškia, vis
kas prirengta. Jusupovas pa
kvietė Rasputiną. Pasiūlyta vy
no, Raspulinas neima. Kas da
ryti? Vėl siūloma. Rasputinas 
išgėrė vyno su nuodais, o Ju
supovas išbėgo j kitą kamba
rį nervuotas, nes Rasputinas 
nieko nepaiso — reiškia nuo
dai jo nekerta. Dr. La vert pa
stebėjo: “Tiek nupdų pusę ar
mijos nunuodytų, palauk”. Ju
supovas pasigriebė revolverį ir 
šovė Rasputinui. Šventas šar
latanas pargriuvo... Visi apsi
džiaugė, bet neilgam: Itaspu- 
linas atsikėlė ir Įbėga lauk. 
Paskui Puriškevičius vejasi ir 
šauna keturis karius, du šū
viai pataiko ir Rasputinas mir
šta...

Caras už poros mėnesių at
sisako nuo sosto, o žymusis 
rusų daktaras Fcodorovas jam 
paaiškina: “Caruko liga neiš
gydoma...” Caras patiki ir dėl 
to sostą atiduoda savo broliui 
Michailui.

Vienok carukas nemirė nuo 
hemofilijos, nes, kaip žinome, 
liepos 16 d. 1918 m. prie Je
katerinburgo bolševikai sušau
dė visą caro šeimyną.

Dr. A. J. Karalius.
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Gerb. Redakcija:
šiandie aplaikiau blanką, kad 

esmi nominuotas 3-čias kandida
tas į S.L.A. Pild. Tarybos pre
zidento vietą.

Nominacijas priėmiau ir, iš
pildęs blanką, apdraustu laišku 
pasiunčiau Centram

Manau, kad Naujienos malo
nės pranešti visuomenei per sa
vo laikraščio skiltis— už ką bu
siu dėkingas.

—Dras A. L. Graičunas.
Kandidatas į S.L.A. prezidento 

vietą.

Red. pastaba. Kandidatų į 
SLA. prezidentus yra trys. No, 
minacijose vienas jų gavo apie 
5,000 balsų, antras—apie 3,000, 
o Dr. Graičunas gavo, rodos, 26 
(dvidešimts-šešis) balsus. Mes 
linkime ‘'trečiajam kandidatui” 
pasisekimo ir tikimės, kad rin
kimuose jo balsų skaičius pa
didės bent ICOęC

Arkadii Aveičenko Vertė K. Baronas

Naujas Milionierius
Sveika, gentis jaunoji, 

nepažystamoji!...
Juokingi sakyti: per dvi die

ni aš susitikau tą žmogų tris 
kartus; ir man jis buvo visai 
svetimas ir nereikalingas! O 
yra žmonių, kuriuos myli ir su 
kuriais norėtum susieiti— ir 
nematai jų ištisais metais...

Pirmas susitikimas su tuo 
žmogum įvyko stambioj auksų 
krautuvėj, kur aš rinkau sau 
sagutę dovanai, o “tas žmogus” 
(iki šiol nežinau kaip jis vadi
nasi) beprasmiai tūpčiojo apie 
padėlio spintą, dūsaudamas ir 
tai susegdamas, tai atsegdamas 
savo brangius kailinius su veb- 
ro kalnierium.

—Tamstai, ko taip norėtųsi? 
—paklausė kantrus patarnauto
jas.

—Tai štai tų pirkti... na, ko
kių nors brangių akmenų.

—Kokių norėtumėt?
—Tie baltukai—deimantai ?
—Taip.
—Reiškia, deimantų. Paskui 

dar melsvų aš paimčiau... rau
donų... Ar geltonų yra?

—Yra topazai.
—Ar brangus?
—Ne, jie pigus.
—Tai tada neverta. Deiman

tai—patys brangiausi? Jie, kaip 
—š tu komis?

—Ne, sulig svarumo.
—Tai jus pusykę svaro man 

suvyniokite.
—Matote, taip negalima. Dei

mantai parsiduoda karatais.
—Kaip ?
—Karatais.
—Tai nuobodu. Aš įto nesu

prantu. Tai jau geriau štuko- 
mis.

—Ar jums apdirbtus parody
ti ? *

—0 kas’ prašmatniau?
—Apdirbtus galima dėvėti, o 

taip,, atskiri akmenys —jie tik 
gulės pas jus.

—Tada geriau apdirbtus.
—Ndrjtft’jįledą parodysiu.
—Gerai... Ar jis brangus?
—Šimtas dvidešimt tūkstan

čių. ’
—Tai nieko sau, tai gerai. 

Tai štai tas? O kodėl jis turi 
tik baltus akmenis ? Norėtųsi 
ko nors ir žalio...

—Štai jums kitas, su Sma
ragdu.

—Jis simpatiškas, tik kur aš 
jį dėsiu?

—Atsiprašau, tai ne vyro 
daiktas, o moteriškas. Jeigu 
žmonai padovanoti...

Nepažystamasis gudriai pri
merkė vieną aki:

—Koks tu juokdaris! O jei
gu aš nevedęs?

—Hm!—sumykė pardavėjas, 
stengdamasis nuvaryti nuo vei
do nusiminimą. — Reiškia, jus 
norėtumėt ką nors' išsirinkti 
dėl savęs asmeniškai?

—Na, taigi! O ką jus ma
nėt?

—Tai imkite žiedą.
- O kiek jis kainuoja?
—žiūrint kokis, štai pažiūrė

kite čia: kokis patiks.
—Štai .anas—kiek? Melsva

sis.
—Du tūkstančiai penki šim

tai.
—Tai niekai. Man už pusant

ro šimto ar porą šimtų tūks
tančių.

—Tai deimantinį imkite, štai 
šis—retas dalykėlis: septynio
lika su puse tūkstančių.

—O brangesnių ar nėra?
- Nėra. Bet juk jis galite triš 

paimti!
—Tiesą sakote. Suvyniokite. 

Jus manote, kad jie užtektinai 
prašmatnus ?

—O, susimildami, monsje!
—Jus man atleiskite, bet aš 

tai nieko menusimajiau. Bet štai 
su popiera aš gerai prisigau- 
džiau.

—Biržos ?
—Kokia ten birža! Aš kal

bu apie laikraštinę popiera, vy
niojamą—visokią, kokios norite! 
štai pinigai už žiedus. Jus man 
prisiųskite per vaikiščią—nesi
nori valkiotis su lokiu šlamštu.

Arba geriau aš juos ant pirštų 
užsimausiu. Nemaži akmenu
kai. Neiškris jie?

—O, susimildami.
—A tai iškris— ir prapuolė 

žiedas. Kam jis tada tiks? Vie
ton akmens skylė. Tarsi langas 
su išmuštu stiklu. Sudie.

Tą patį vakarą aš jį susiti
kau rakandų sankrovoj...

—Klausykite, — karščiavosi 
jis. — Supraskite: jeigu jus 
man pasakytumėt: noriu gauti 
pačią geriausią popierą, — aš 
atsakyčiau: štai ta geriausia. 
O jus man nesakote tiesiai, kas 
gera, kas ne. Jus kalbate, kad 
ta seklyčia raudono medžio, o 
ta—Liudviko, na? Kuri gi ge
resnė ?

—Kuri jums patinka...
—O kuri brangesnė?
—Raudonojo medžio. Tris de

šimt septyni tūkstančiai du šim
tai.

—Na, tai tą ir suvyniokite. 
Paskui—kokius dar kambarius 
jus turite?

—Kabinetas, miegamasis, val
gomasis. Įeinamasis...

—O dar.
—Buduarai dar yra.
—Na, tai viso šeši. O aš tu

riu dešimtį kambarių! Ką gi 
liepsite i juos pastatyti?

—O kas dar gyvens' jūsų bu
te?

—Aš vienas!
—Hm!.. Tada* galima knygy

ną.
—Septyni! O dar?
—Galima kurį kambarį Įreng

ti rusiškam styliuje. Paskui, 
na... pasidarykit antrą kabine
tą. Vienas dėl darbo, kitas.?, 
taip sau. ’

Abu žiurėjo vienas j kitą be
prasmėmis nuo nuovargio aki
mis ir sunkiai galvoj.

—Tai devyni. O į dešimtą 
ką aš pastatysiu?

- O dešimtą... išnuomokite 
kam nors. Na, kam jums vie
nam dešimt? Užtenka ir de
vynių. Išnuomokite— jums gi 
linksmiau bus.

—Tai sumanymas. Man gi no
rėtųsi, kad tas kamabrys bu
tų stylingas.

—O kokiame styliuje, mon
sje?

—Gerame. Na, jus patys ten 
išrinkite. Acha-ha... Dabar su- 
skaitykit—kiek išeina ?

O ant rytojaus' aš, savo ir 
jo nuostebai (jis jau pradėjo 
priprasti prie mano ^eido), su
sitikau ji paveikslų parodoj.

Jis atsistojo užpakaly manęs, 
per mano petj pažiurėjo į pa
veikslą, prieš kurį aš stovė
jau. ir paklausė:

—Tai—geras ?
—Paveikslas? Nieko sau. Oro 

mažoka.
—Taip! Kvėpuoti nėra kuo. 

O aš jau buvau manęs jį pirk
ti. Matau, jus ilgai stovite— 
reiškia, manau, geras. Aš jau 
tris nupirkau.

—Kokius ?
—Tai štai tuos, ties kuriais 

stovi: Aš sau taip mąstau: tie 
paveikslai, tie kuriais' stovi — 
reiškia, geri paveikslai. ’

Aš padariau rimtą veidą.
—O kiek žmonių turi stovėti 

prieš paveikslą, kad jus’ jį pirk
tumėt ?

—Ne mažiau dešimties, — 
taipgi rimtai atsakė jis. — Ne 
mažiau. Trys, penki, šeši — 
jau ne tas.

—A, jus — sumanus žmogus.
—Taip; aš apie daugelį daly

kų nieko nesuprantu. O pri
gimtą protą aš turiu. Jus ži
note,, kaip gudriai aš nusipir
kau sau automobilių? Juk aš 
apie juos nieko nesuprantu... 
Na tai nueinu j automobilių 
sankrovą, vaikštinėju sau, špa- 
ceruoju. Matau,’ kokis tai po
nas išsirinko sau mašiną... ap
žiurėjo ją, pagyrė, suderėjo, ( 
kada jis mokėjo pinigus, aš ir 
sakau: “užleiskite ja man. pen-

i ki šimtai priedo”... Nusistebė

jo, bet užleido. Geras tokis po
nas.

—Jus, matyt, turite nemažai 
turto.

—Ak. ką ir kalbėti. Privar
gau aš su juo. Jus jau einate? 
Eikime, aš jus pavėžėsiu savq 
mašinoj... Pasivaikščioti nori-1 
te? Na, eisime pėsti... ;

Paėmęs mane už rankos, jis\ 
ėjo greta manęs, atidžiai žiu-.' 
rodamas man į akis ir susilen
kęs savo brangiuose kailiniuo
se...

—Pasakykite, ar turėti arklį 
—yra prašmatnu?

—Labai.
—Reikėtų nusipirkti, žinote 

ką? Aš apie arklius nieko< ne
suprantu. Jus nupirkite ark
lį su tuo... su vežimu! O pas
kui parduokite man su priedu. 
Uždirbsite,—ir man ramiau.

—Ne, aš tais dalykais neuž
siimu.

—Gaila. Į ką jus' taip pažiū
rėjote?

—Viena dama praėjo. Graži.
—Rimtai, graži?
—Taip, labai. Vyliojanti!
—Klausykite, o jeigu aš ją 

paimčiau užlaikymui?
—Kam būtinai ją?!.. *
—Aš tame, matote, nieko ne

nusimanau. o jus sakote—graži. 
Paimsiu ją užlaikymui, a?

—Susimildami! O jeigu tai 
padori moteris.

—Na, atsiprašysiu. Didelis da
lykas. Kiek jai pasiūlyti, kaip 
jus manote?

—Nieko nežinau.
—Pasiūlysiu tris tūkstančius 

Į melus, velniai ją nematę.
Jis pasivijo damą ir pradėjo 

eiti greta jos... Užkalbino... Antį 
jos veido poeiliui išsireiškė: pa-{ 
sipiktinimas, nusistebėjimas,, 
susigėdinimas, nepasitikėjimas;, 
abejojimas ir, pagalios, džiaugs-į 
mas, rausva šviesa nušvietęsį 
jos gražų veidą.

Popieros pirkėjas rado sau 
’patj reikalingiausi savo tuščia
me gyvenime...

Ir pamąsčiau aš:
“Dabar tu išmoksi ir deiman

tus su prasme pirkti, ir rakan
dus tikrame stiliuje išsirinkti, 
ir arklį tu ne vieną turėsi, bet 
dvidešimt vieną, ir paveikslai 
atsiras tokie, prieš kuriuos' sto
vės ne desetkai, bet šimtai, ir 
visame kame tu suprasi pras
mę ir reikšmę... ir kada tu su
prasi visą tai kaip reikiant - - 
pas tave nebus nė paveikslų, nė 
arklių, nė deimantų, nes yra tei
singumas pasauly, nes pasaky
ta: iš žemės kilęs. Į žemę ir pa
virsi/’

Del žmonių, kurių apeti
tas yra menkas

Jeigu juuų apetitus yra metikas, virškini
mas prastas, arba jeigu jus atsirugstatu. tu
rite surugiisl pilvą, gasus ar išpustus vidu
rius ar pilvą, jei kankina galvos skaudėji
mas. aitrumas, vėmimas, kvaituliai, neveik
lios kepenys, ar panašios ligos paeinančios 
nuo konstipaeijos ir abvlno nusilpnėjimo, jus 
rasite didelę pagclbą. jei jus imsite Nuga-Tonc 
nors tik per kelias dienas, ir gyvenimas jgys 
naują ir saldesnę prasmę.

Nuga-Tone yra sveikatos ir spėkos atbilda- 
votojas. kuris pagamina užtektinai raudono, 
sveikaiiH kraujo. Jis priduoda spėką ir jčAą 
susilpnėjusicms nervams, muskulams ir or
ganams. palengvina inkstu ar pūslės jileaimą 
ir sustabdo kclimąsi naktimis, sureguliuoja 
vidurius ir nugali konstipaciją. Nuga Tono 
pašalins tą jautimąsi nuvargusiu, sunegalėju- 
siu. nusikamavusiu ir sugrąžins poilaingą, at
gaivinantį miegą. Jus galite pirkti Nuga Tono 
kur tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu ju
sli pardavėjas neturi jų stake. paprašykit jį 
užsakyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

RAMOVA
THEATRE

35 d and Halsted Streets

šiandie

Tiktai vieną dieną
Sujudinantis kalbantis 

paveikslas

“The Kiss”
dalyvaujant 

GRETA GARBO 
Conrad Nagui

Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Raspuli.no
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 6 Apskričio 
konferencija

Rašo Julius Nemunas

Konferencija įvyko nedėlioję,

Bridgeport
[Mums prisiuntė talpinamą 

žemiau miniografuotą atskaitą 
iš šv. Jurgio parapijos apyvar
tos 1929 m.)

Metinė atskaita 1929 metų 
šv. Jurgio parapijos

Paprastos Įeigos
Už sėdynes metiniai

mokesčiai ....... $13,025.00
Nedeliniai konverteliai (boile

riui $872.28) ........ 5,589.38|

Mes žemiau pasirašę parapi
jos trustisai liudijame savo pa
rašais, kad peržiūrėję knygas 
ir bilas atradome viską geroje 
tvarkoje.
Klebonas Pralotas M. L. Krušas,

Parapijos trustisai:
Kazimieras A. Kakta ir 
Petras S. Viainauskas.

Parapijos stovis buvo 1929
McMahon & Hoban skolos

ant* 5% ............... $30,000.00
Eucharistinio Kongreso quotos

dalis ...................... $1.000.00
sausio 26 d., 4523 So. VVood St. 
Delegatų buvo veik šimtas; ži
noma, i šį skaičių įeina ir dele
gates. Konferencija buvo gyva, 
nes visa konferencija susidėjo 
iš gyvų delegatų. Svarbiausi 
konferencijos darbai, tai rinki
mas S. L. A. seimui rengti ko
miteto, rinkimas apskričio val
dybos ir veikiančių komisijų ra
portai.

Rinkta valdyba apskričiui. — 
didžiuma balsų išrinkti sekami: 
pirm. J. Stungis, pagelbininku 
Mačiukas, raštininku Vaišvila, 
iždininku Bartkus, organizato
rium Vaidyla, maršalka jauna
sis Bugis. Rinkta dar kitos ko-

Už sėdynes sekmadienių ir
švenčių ....................  864.51

Aukos sekmadienių ir
švenčių ................... 4,247.95

Kalėdų aukos ........... 1,553.67
Velykų aukos ........... 2,106.32
40 Valandų Atlaidų

kolekta ...................... , 366.66
Nuoma už svetainę ....... 845.00
Už lempukes ir žvakes 1,407.61 
Šv. l’ėvui aukos ........... 243.40
Chicagos Kat. Labdary

bei  ........................... 722.96
Klebono auka bažnyčiai 150.00 
Mokyklos vaikų mėnesiniai

mokesniai ............... 4,166.45
Šv. Žemei ............................ 27.37

Viso skolų buvo $31,000.00
Dabartinis parapijos stovis

McMahon &' Hoban skolos 
ant 5% ........... $20,000.00

Eucharistinio Kongreso quotos
dalis ........... '........... 1,000.00

Bažnyčios stogo kontraktoriui 
dalis neatmokėta .... 4,200.00

Viso skolų liko .... $25,200.00
Parapijos savastis sekančiai 

apdrausta (insured)
Bažnyčia................... $90,000.00
Mokykla .................. 57,000.00
Seserų namas ........... 14,000.00
Klebonija .............>..... 19,500.00

misijos — į jas visaš įėjo skir
tam darbui tinkami žmonės. 
Vienas iš svarbiausių konferen
cijos tarimų, tai paskirimas 
$1000.00 businčio. S. L. A. s'eimo 
delegatų kelionės į Seimą finan
savimui. Daug randasi S.* L. A. 
kuopų, ypačiai tolimesnėse ko
lonijose nuo Chicagos, kurios 
norės prisiųsti delegatui, o ne
sant pinigų turįs liktis namie 
snausti. Gi busiančiame seime 
reikės rankų gana daug, kad 
užbrėžtus tikslus tinkamai pra
vesti S. L. A. naudai.

Well, noriu pasakyti vieną da
lyką—man šita apskričio kon-l

Viso .........v- $35,316.28
Nepaprastos įeigos

Piknikų grynas pelnas $2,302.85 
Mokyklos užbaigimas ir chance 

cards ....................... 752.45
Choro vakaras ............... 68.50
Plotkelės ..............?....... 153.68
Įvairus vakarai ............... 151.50
Įvairios aukos ............... 84.73
Vyčių vakaras ..............., 125.00
Dirmavonės' įeigos ....... 308.22
Namų kolekta ............. 2,301.00
M. žangalevičiaus

palikimas .......... :...... 149.23

Viso ..................... $180,500.00
Pereitais 1929 metais atmokėta

skolų .................. $10,000.00
Bažnyčios stogo dalis 2,587.80
Kardinolo Testimonial

Fund .............’........ 1.200.00

Viso ................... $6,597.16

Viso skolų atmokėta ir
nauji dalykai.......$13,787.80
Kad parapijos skolos mažėja 

ir parapijos triobesiai geroje 
tvarkoje palaikomas ačiū Dievui 
ir visiems parapijonams, ypač 
vartotojams nedėlinių konverte- 
lių ir aukautojams per šventos.

Lai Dievas atlygina visiems
ferencija patiko. Reikalai bu-! 
vo gana judriai svarstomi, de-i 
legatai matyti susidomėję or
ganizacijos reikalais. Ypačiai 
man patiko p. J. Stungio ra
portas. Tiesą pasakius, jis 
biskį stačiokiškas, bet atvirai 
nuoširdus. Stačiokiškas todėl,! 
kad savo raporte p. Stungis, bu-| 
damas apskričio

Paprastas išeigos
Klebono pensija ....... $1,200.00
Kunigų asistentų

pensijos ...................
Vargoninko alga .......
Zakrastijono ir jan.

algos’ ..................i...
Seserų algos ...............

damas apskričio pirmininku, I Namų aptarnavimas....
skaudžiai užvažiavo savo kole- O^so reikmenės il
gai apskričio sekretoriui, p. Se- stenografė ...... ........
maškai. Tas nelemtas Stungio ^azas —......- - -..............
užvažiavimas (ne ratais, bet žo-1 Anglys ir aliejus ..... .

Elektra ........................
Telefonai kleb. ir seserų

aukotojams ir sandarbininkams, 
kunigams ir parapijos komite
tams. —Pralotas M. L. Krušas, 

Klebonas'.

narni — Antosė Jaugelienė, 
Leokadija Kazėnas, Ona Aušt- 
kalnienė ir Juozas Klastauskas. 
Visi priimti vienu balsu.

Narių mokesnių įplaukė $44; 
duoklių deliai mirčių $5. Iš 
atsibuvusio draugiško vakarė
lio pelno liko $36.27. Viso šia
me susirinkime įplaukė $85.27.

Raštininkė skaitė laišką, ra
šytą Joseph Lapinsko. Joniš
kiečių kliubas jau buvo au
kavęs $5 jam, o dabar ir vėl 
paaukavo $5.

Abiems raštininkams išmo
kėta algos kiekvienam po $10 
už jų darbą.

G. Krenčiaus paklausta, kiek 
jisai reikalaus už svetainę, ku
rioje Joniškiečių Kliubas jau 
visus metus laiko mėnesinius 
susirinkimus. G. Krenčius at
sakė, kad iš Joniškiečių kliubo 
jokių mokesčių neimąs. Vadi
nasi, kaip iki šiolei davė sve
tainę susirinkimams laikyti vel
tui, taip ir toliau neketina jo
kios mokėsi ies imti. Joniškie
čių Kliubo Valdyba viso kliu
bo ir savo vardu taria p. Kren- 
čiui širdingą ačiū.

Buvau pamiršęs pasakyti, 
kad Joniškiečių Kliubas praėju
sius metus labdaringiems tiks
lams paaukavo $35.

Kliubo pirmininkas skaitė 
konstituciją, kurią priimta vie
nu balsu. Deliai vieno para
grafo buvo karštų diskusijų. 
Būtent .siūlyta, kad nariui mi
rus kliubas iš iždo mokėtų $50 
ir nupirktų kvietką už $5. Ki
li stojo, kad taip pat mokėti 
$50 iš iždo ir uždėti metinių 
mokesnių kiekvienam nariui 
vieną dolerį daugiau. Nubal
suota tečiau palikti, kaip buvo 
iki šiol: jei narys mirs, tai 
kiekvienas narys mokės po vie
ną dolerį ir metinė duoklė taip
jau bus vienas doleris. Nan

jam nariui įstoti vienas dole
ris.

Konstitucija nutarta spaus
dinti sykiu su mokesnių kny
gute. Klastauskas davė suma
nymą atspausdinti konstituciją 
mimeografu, atskirais lapeliais. 
Duota pataisymas (davė jį 
Kipšas), kad konstitucija butų 
toje pačioje knygutėje kartu su 
narinėmis mokestimis. Pataisy
mas didžiuma balsų perėjo. 
Konstitucijai atspausdinti ir 
galutinai sutvarkyti išrinkta 
komisija, kurion įėjo šie drau
gai: K. Kipšas, K. Laucius, B. 
Šniukas ir J. Klastauskas.

Vakarams rengti komitetas 
pranešė, kad dar jokio vaka
ro rengti nenutarta. Manoma 
parengimas turėti tik apie pa
vasarį. Tai bus tur būt šau
nusis bankielas, kurį kliubas 
kiekvienus metus rengia. Gai
la, kad tos komisijos veiklu-

KUDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutį Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castorja, 
kurią daktarai visur pataria 
nud kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

3,050.00
1,500.00

2,473.86
5,320.00
1,440.00

Iš metinio Joniškie 
čių Kliubo susi

rinkimo

sis narys J. Vaičiulis rezig
navo, o jo vietai neiirinkta 
kitas.

Turiu dar pasielgti, kad la
bai negražiai atrodė, kai vie
nas narys laike diskusijų var
tojo ne visai tinkamus žodžius

susirinkimams. Taip jau ne
tinka nepamatuoti užmetimai. 
Tokios rųšies diskusavimas gar
bės nedarė nė pačiam nariui, 
nė visam Joniškiečių Kliubui.

šiaip, susirinkimas buvo gy
vas ir Įdomus. Narys.

Automobilių Paroda
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ATSIDARĖ SUBATOJ, SAUS1O-JANUARY 25 I)., 1930
Del išvengimo didelio susigrūdimo Automobilių Parodoj, 

• jus galit pamatyti savo apielinkėj

CHRYSLER
PLYMOUTH

Automobilius
Kainos Chrysler automobilių, Modelis 77, $1625

70, $1295
66, $ 995 ir augšeiau

Kainos Plymouth automobilių $655 ir augšeiau
Be abejonės visi žmonės žino Chryslerio ir Plymouth au

tomobilių vertę ir jų atsižymėjimą: greitu bėgimu, 
stiprumu ir gražumu.

Chrysler turi “MULTLRANGE TRANSMISS1ON ir 
DOWN-DRAFT CARBURATION.”

Pilnas natarnavimas ir* taisymas CHRYSLER ir PLYMOUTH 
AUTOMOBILIU

M. J. Kiras 
MOTOR SALES 

3207-9 So. Halsted St.
Tel. Calumet 4589

įgadintas pet

TAS BEŠIRDIS SESELIS
^derniskai figūrai •

1,137.84 
.. 555.57 
1,602.78

796.87
135.37
470.41

džiais ir dar iš rąšto, ne iš šven
to, bet paprasto) Semaškai bu
vo t__  ____  ,
naują apskričio valdybą sekre
toriaus pareigoms eiti, p 
maška, iš šimto delegatų vos ne 
vos 27 balsus besurinko.

Beje, buvo dar ir “spyčių”— 
juos pasakė kai kurie kuopų 
veikėjai. Man geriausia s’py- 
čiai patiko: Švitros. Grigaičio ir 
Gugio. Dr. Montvido “spyčius” 
buvo panašus j katės glostymą. 
Ką daktaras bandė glostyti ne 
visiems buvo suprantama, 
kurie šalę manęs sėdinti pašte-1 
bėjo, kad daktaras nori Semaš
kos ir Simokaičio ligą gydyti. 
Tiek to. aš tą seniai žinau, kad 
visas ligas daktarui reikia gy
dyti, tai kodėl negydyti Si/no- 
kaičio ir Semaškos.

Konferencijai užsibaigus, sve- 
čiai-delegatai buvo ] 
pasistiprinti gerais užkandžiais | 
ir “mišatmu”. Aš pirmutinis 
ta dievo dovana pasinaudojau. 
Pertat ir sakau, kad šita kon- Skolos atmokėta .... $10,000.00 
ferencija buvo “good visais at-1 Bažnyčios stogas . 
žvilgiais”.

tiek skaudus, kad renkant žvakės ir lempukės' ....
bėgantieji

>>e
Mokyklos 

reikalai
Bažnyčios

reikalai
Klebonijos bėgantieji

reikalai ......................  463.53
I Spauda .......................... 232.25
I Chicagos Mat. Labdarybė 800.00 
Apsauga (Insurance) .... 954.40 
Misijų ir Atlaidų išlaidos 321.11 
Cathedraticum . 
Šv. Tėvui .........

bėgantieji
471.48

1.202.74

...... 268.00

...... 300.00
.... 1,500.00

893.00

Kai
Nuošimčiai ....

| Seminarijos taksai ....
i Ant sergančių kunigų .... 60.00 

Svetainės, sargui .........  150,00
Dirmavonės išlaidos....... 110.00

1 Cardinal Testimonial
Fund ...................... 1,200.00

Šv. žemei ............  30.00
Jniversitetui .... 30.00pakviesti katalikų l 

Vimdai nic I
Viso .. $28,669.21

Nepaprastos išeigos

MARES COUGH BALSAM 
Sustabdo kosulį

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
galas kosulio, 
aptiekininkų.

. 2,587.80 
Seserų ir klebonijos oil
 . burners ........  592.00

Mokyklos toilets ir 
ištraukiant lauk boileris ..........
jdegima. kuris ir Insurance return pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš-

305.03
... 8.44

Viso
KVb ...
mintinga bandy- lelgŲ
m a. Laikykit Balansas 
bonką namie. Pa- i 
imkit doza prieš | 
einant gulti. Ki-1 
ta doza nuryki
te kai _pabusite ( 
nakti.

Gaukite ii pas savoj 
35c. ir 60c bonkutė.!

$13,493.27
$11,913.44

iš 1928 metų 700.68

Viso
Viso

įėjo 
išėjo

$42,614.12
42,162.48

SIUSKIT PER
NAUJIENA
PINIGUS LIETUV

Tai busi ----- J--------- -
; Lieka parapijos’ kasoje *

--------- gruodžio 31, 1929 .... $451.64

Sausio 26 dieną įvyko Joniš
kiečių Labdarybės ir Kultūros 
kliubo metinis- susirinkimas G. 
Frenčiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood street.

Susirinkimą atidarė kliubo 
pirmininkas J. Butautis 2 va
landą po pietų; pakvietė narius 
visus ramiai užsilaikyti ir rim
tai svarstyti iškeltus klausi

mus. Paprašė p-lę Ąnčiutę per
skaityti priešmetinio susirinki
mo tarimus (protokolą). Pro
tokolas vienu balsu priimta.

Po to skaitė protokolą finan
sų sekretorius B. šniukas — 
taip iš praėjusių metų, kaip 
ir iš abelnos kliubo finansų 
ipadėties. Pasirodė, kad per 
praėjusius 1929 
kiečių Kliubo 
$428.65. Naujų 
sius metus prisirašė 31. Viso 
Joniškiečių Klitibe dabar yra 
narių 166. Suspenduotų 39. Už
simokėjo metinę duoklę 
1929 metus ir mokestį dėl vie 
no nabašhinko 13 
simokėjo metinę duoklę, bet vi
sai nemokėjo duoklių, uždėtų 
deliai nario .mirties 5 nariai. 
Taigi gerame stovyje Joniškie
čių Kliubas turi 109 narių. Tur
tu- šioje valandoje randasi 
$686.61. Sumokėta duoklių dcl 
mirčių $139. Raportas priimta 
vienu balsu.

Iždininkas J. 
turto globėjai 
V. Kazimieraitis (B. Barniškis 
neatsilankė) suliko su išduotu 
raportu. Klaida buvo Lik dėl 
vieno dolerio, kuri žadėjo su
rasti.

Finansų knygoms patikrinti 
komisijos raportai priimta vie
nu balsu.

Kliuban įstojo keturi nauji

kad
metus Joniš- 

t tirtas paaugo 
narių praėju-

natrių.

už

Gasparai lis ir 
. Vaičiulis ir

To prašo Lietuvos žn
taip pataria Lietuvos

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu, norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Vengkite išsipūtimo, eikit sveiko 
sprendimo taku į riebumą ir išvaizdą. 
Nepasiduokite virš - sauvalystei ga
dinti save moderniškos figūros kan
kinančia kontūrą. Bukite nuosaikus 
—bukit nuosaikus visais atžvilgiais, 
net ir rūkyme. Valgykite sveikai bet 
ne be nuosaikos—kada jūsų akys yra 
didesnes už skilvį siekites Luckv o 
ne valgio. Ateinanti nuotikiai meta 
savo šešėlius priešakin. Vengkite to 
ateities šešėlio, vengdami virš-sau- 
valystis, tik jus išlaikysite tą patogią 
modernišką figūrą su jos patraukian
čiais prielankumais.“
Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iŠ 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST- 
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį.

“Ateities Įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj” 1 ® 1 iLa

$2 v JĮ

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Rooaevelt Rd. 

arti St. Avė.
CHICAGO. ILL.

“It’s toaste
♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis verž ančioms 
juostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis ‘ prieš-riebumą . kuriuos pas
merkia Medicinos, profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas l.ucky Strike Cigarctų suteiks naujoviškas figūras arba sum zuis riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj Imsite Įjjfk.L > 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. tinkh nuo vieno vandenyno iki kito. ®

< 1930. The American Tote**; c o Cc..
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BridgeportasTeatruose

NIUO

A Stumdant Diuretic to the Kidneys

Lietuvių Valanda

Budrikas

BABRAVIČIUSVANAGAITIS

nuo

Kiti modeliai

Kaina rekordų po 75c. vienas

Tel. Boulevard 4705

TUBBY Accidents Made While You Wait

L'KE THAT
,FUMES OF 
ARMICA

GARSiNKITŪS 
NAUJIENOSE

ŠIUO
Coil-

16152
16117
16148
16138
16132

bau-
$100 BOSC

RADK

Jos. F. 
tuvių 
gauna 
kus:

' THAT NCHS* 
\MAS H AVI M

THIS TCRRlBUL 
accideajT

Pasaulis Stovi ir Man Tik Rodos 
Mudu Du Broliukai ir Trys Jaunikiai 
Senelio Polka ir Jaunas Senis 
Šalta žiemužė ir Kačiukas
Atvažiavo Meška ir Oi Jus Kliaučiai

Lietuvių įstaiga atsižymėjo 
automobilių paiodoje.

Gerb.
Dėkojame ' 

žiu muziką ii 
Mes klausome 
dainų, 
ke iš p

LI5TERINE 
. THROAT 
bTABLET5

ku rodoma juokingas 
pa veik s las-ikom c d i ji; 
Side Up

Chicago teatre 
sausio 
slas, 
nni, ‘ 
scenos

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą, Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

Panaikinta 342 mergi 
/“ nų prieglaudos

MacDonald — kriaučių 
Amalgameitų svečias

/MOMLL 86 AS bAAD AS A\ 
r OLE VOET HEN AM' SHE LL > 
VJHAte THE TAR OUHA 

AAE UAllESS 1 CAM THINK 
UP SOME WAY To rAAKE 
HER SORR.Y fOR ME -

AiEVfcfc A8LL TO 
vJHiP ME M4EM WTRINKS 
\l'M SICK ORHURT y

puošni
Skv Har-

z GOOD LAMOS' 
vuhat va;a S AL L 
THAT RACKET 
AMD V4HAT S 
HAPPEME.D TO

s. YDŲ’’

7h»
r.Ad. RICHTER 1/ COi 

•IRRYAND SOUTH nrm ST»
BROOKLYN, N. M

Mahanojaus Orkestrą:
Klaipėdos Polka ir Katrutės Polka 
žalia Girelė ir Lik Su Dievu Panitele

Mes lietuviai galime didžiuotis savo dai
nininkais ir savo dainomis. Tai yra gražiau
sios dainos pasauly; o Profesoriaus Vana
gaičio dainomis labiausiai. Nedėlioję, sau
sio 26 d. iš stoties WCFL. 1 vai. po pietų,

lengvas 
“Sunny 

kitokie numeriai.
pradedant

31 d. kalbantis pavcik- 
nepa pra s ta s d ra m a t i ngu- 
\Sacred Flame 

produkcija “

Siunčiame ir j kitus miestus 
Reikalaukit katalogo.

^ AGOS 
ŽINIOS

COMEON, HANK, IT5 TIME « vo j 
to CLEAR OUTTA KERE * MOM'S 
JUST FCVMD OUT T'OU'M" AAE VJAS 

HlDlM’ IM THAT OLE ROOM MEXT 
TO OOR PAAJTRY ALL THE TIME! 
WE WAS AVVAY AM'SVPPOSEDTO 
BE. KIDNAPED - I GOESS ' j
SOMETHlAi COMIM' To AlOVj A 
ALieiGRT FOfc FOOLIAT THEM

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 Dė>Luxe Kabinetus 
Bosch Radio. Kaina, be tūbų, $240 
auo $119.50 ir augs., be tūbų. )

kuriame vaiz- 
typai; kitokie

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tai buvo pirmutinis parduo
tas automobilius šioje parodo

Policija klausinėjo* valstybės 
gynėjo Swansono padėjėją ad
vokatą Busch. Jis klausinėta 
deliai daromų jam kaltinimų, 
kad jis turėjęs ryšių su ban
ditų gcnge. šitoji gi gengė, 
nužiūrima, plėšimuose pelniu
si apie $100,000. Bušeli aiški
na, kad Inkis kaltinimas esąs 
niekas kitas, kaip tik kitų po- 
btikierių pastangos jo karje
rai pakenkti.

Politikieris tardomas 
dėl banditų ope

racijų

mų kas nedeldienis ir ketver
tas. Tie programai yra labai 
gražus. Mes visi juos mylim. 
Prašome, kad p. Vanagaitis pa
dainuotų “Baltos rankeles” ar
ba “Išsitepsiu pauderiu”. Mes 
norime, kad programai niekad 
nesibaigtų....

/ I GOTTA IDEA > 
<IF I CAM GET
SOMt TO'NELS1 AM’
ARMICA HE.RE IN 

THE, 8ATH ROOM
I CAM 00 »T 

< Alt RtGHT .

Clnirles E* Miner, generalis 
direktorius vadinamo Commil- 
tee of Fiftecn, praneša, kad 
Čikagoje praėjusiais metais iš
draskyta 342 guštos, kur da
ryta biznis iš merginų. Pasak 
to komiteto, tokios rųšies “prie
glaudų” Čikagoj atsidaro, vi
dutiniai, apie 4 kas savaitė vie
toj uždarytų.

Čikagoje šiuo laiku vieši 
Alister MacDonald, Anglijos 
darbo valdžios premjero sūnūs. 
Vakar Čikagos rubsiuvių amal
gameitų centre, 333 So. Ash
land avė., buvo paruošta pie
tus. Tarpe dalyvių buvo Alis
ter MacDonald, Charles Burr, 
Socialistų partijos generalis sek
retorius Clarence Senior, Chi
cagos Darbo Federacijos pre
zidentas John Fitzpatrick ir ki
ti darbuotojai unijose.

Ką tas reiškia? Tai reiškia, 
kad lietuvių firma turi gerus 
biznio vedėjus ir gerus parda
vinėtojus, kurie sumušė rekor
dą net automobilių 'parodoje.

Kam yra reikalingas auto
mobilius, tai gali tuojau pats 
atsilankyti į M. J. Kiras Motor 
Sales ir pamatyti tuos gra
žius automobilius ir išsirinkti 
sau vieną. Patarnavimą gausit 
gerą ir mandagų. — A.

.Sales, 3207-9 S. 
turėjo pardavimui 
Plymouth aulomo- 
Proff, manadžeris 
firmos, net j tris 
atidarymo parodos 

Plymouth automobi-

’ Naudokite išlaukiniai
» Skaudamų Muskulų
, Peršalimų

Skausmų Krutinėjo
Sustingusio Sprando <
Pečių Skaudėjimo
Išsinarinimų ir

Išsitempimų
. Neuralgijos
Persitikrinkite, kad (raunate tik- 

rąjįI INKARO valsbalenklls ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai ii Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedėldienį iš 

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

Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

16147
16137
16142 Paprieniokų Polka ir Frano Polką

Budrikas: 
ramstai už gra- 
• gražias dainas, 
s Tamstų gražių 

Mes turime radio pir- 
. Budrike krautuves ir

Gerb
Mes klausomės Jūsų progra

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdiki — padarys jo skil
vį fr vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo
ki! The Phillips Co., 117 Hudsor. 
St, Nėw York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

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

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

Teisėjas. Borelli pasky 
smę 10 
pinigais 
kowski, 
kovvski, 
įvažiavo 
1820 Allport avė

Roosevelt teatre —- šiuo lai
ku rodoma kalbantis paveik
slas “The Virginian”; kitokie 
numeriai.

Budrikas, rengėjas Lie 
Valandos per radio 
kasdien panašius laiš

Pas mus kas ket- 
nedėldienis susiren- 
draugų ir linksmai 
'lamstų pęogramo 
kad jie tęs'tųsi to-

dienų kalėti ii 
mmokėti Stanle 
2953 Eilėn st 
“linksmas” būdamas 
i Charles Urba kara.

M. Batutis
2627 Gladys avė

Gerb. p. Budrikas:
Mums labai patinka Tamsių 

programai, 
vergas ir 
ka būrelis 
klausomės 
ir norime, 
liau.

A. J. Mickevičiai
1529 S. Kedzie avė.

Chicago Motor Club paduo
da tekių žinių: Apskaičiuoja
ma, kad iš kiekvienų 34 karų 
Suvienytose Valstijose, vienas 
karus turėjo tokią ar kitokią 
nelaimę metų bėgiu.

Automotorų pramonū 1928 
m. sunaudojo 47,000,000 yardų 
materijos apmušalui.

Automotorų pramonė sunau
dojo 349,000,000 pėdų lentų 
1928 m.

Kinijoj lik vienas asmuo iš 
17,000 teturi motorinį vežimą.

72 gelžkeliai Suv. Valst. 
laiku naudoja 2,115 busų

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

Kaip žinoma, dabar Chica- 
gcj yra automobilių paroda, ku
li atsidarė subatoj, sausio 25.

Pirmą dieną atsilankė i pa
rodą keli desčtkai tuksiančių 
žmonių. Kiekviena automobilių 
fiima, suprantama, stengiasi 
parodyti savo firmos automo
bilius ir stengiasi parduoti ka
rus.

Tarpe daugelio firmų, M. J. 
Kiras Motor 
H alsted S t., 
Chrysler ir 
bilius. M r. 
viršminetos 
minutes po 
pardavė

Oricntal teatre — pradedant 
penktadieniu, sausio 31-ma, 
bus rodoma juokingas paveik
slai “Kibitzer”, 
duojama žydų 
numeriai.

United Artist 
laiku rodoma paveikslas 
demned”. Tai kalbantis paveik 
slas. Kitokie numeriai.

McVickers teatre — šiuo lai

Kad paakstinti normali inkstij veikimą ir pagelbėti jūsų inks
tams išvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atmatų, vartokite Doan’s 
Pilis. Vartotojai visur pataria Doan’s.

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
T .1. Concannon. SOI Thurman St., Portland, Ore., Hako: “Strėnų skaudė- 

jiman kvarkino mane ir aS buvau tiek paatyręs ir skaudantis, kad su vargu 
galėjau vaikAčioti. Afi btivau pavargęs, voh pasitysias. Galvos skaudėjimai ir 
kvaituliai buvo tankus. Inkstą Alapimasis sutrukdydavo mano poilsį kelis 
sykius į naktį. Doan’s Pilis buvo ko man reikėjo ir jns pavartojęs aA pasi
jaučiau puikiai’’.

Įvažiavo i lietuvio karų, 
gavo bausmės 10 dienų 

kalėti

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A.

• Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Nuovargio Dienos — 
Nepbilsingos Naktys

Pasekmė Inkstų Nereguliarumų.
it jūsų inkstų nereguliarumai su

trukdo jūsų poilsį ir padaro jū
sų tifonas skurdžias ? Ar jus visuo
met esate pavargę ir mieguisti — 
kenčiate kurtu strėnų skaudėjimų, 
Kalvos skaudėjimą ir kvaitu
lius ?

Tai yra tankiai ’ ženklai pa
krikusių inkstu ir neturi būti 
nebojamh ‘

Paklausyk ankstyvų jspėji- •' 
mų. Neleiskite inkstų pakri
kimui įsigalėti.

Kad paakstinti normali inkstij

JOS. F. BUDRIK, Ine 
' 3417 So. Halsted Street

Chicago, III.

Jos. F. Budrikį
3417-21 So. Halsted St.

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš i.šgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi
nosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas f 
sifilio, gonorėjos, re- 
umatizmo. širdies, vi- 
durių, inkšti} ir pus- 
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy- 
dymai pasirodė ne- 
sėkmingi. Jus galite Dr KOss 
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 kurią šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

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

kampas Monroe St., Chicago. Crilly Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris deAimt metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augAto. Valan- 
dčiiomis 10 iki 1. Panedčliais, Seredomis 
ir Subatomis nuo Ifi iki 8 vai. vakare

DRESIŲ DEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS 
Moka didele algą. Išmo- ' vt 
kitę dezaininti ir pasiūti vdį 
gražius drabužius i r ‘ jjr 
skrybėles dėl savęs, ar i M 
dėl užsiėmimo. Musų as-j^ry*"^ 
meniškas lavinimas grei- T 
^29^ tai priruošia jus tai vie- 

tai i trumpą laiką. Ra- 
’SK šykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE 
\ r 190 N. State St., 
\ Randolph 2718

PAiN-EXPELLER

BOtCH 
RADI O

1 m H 

IkstM 
r im i | 
RADIO 1 I



Antradienis, saus. 28, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

O Štili keletas ištraukų iš 
“Pranešėjo” savaite vėliau

“Šia savaite vėl 
į mokykla suvežė, 
visi prisidėti kad 
kėli.

‘Sekmadieniais

Cicero
Išminties žiedai”.

Musų klebonas savo lapely- 
“Pranešejy” (sausio 

išmintiesve kokius
sėja:

“Brangus
sta pakvieti

17 d.) 
žiedus”

Katalike, ka tam- 
į savo vestuves?”

Jeigu tamsta manai apsives
ti, tai, pasak “Pranešėjo”, pa
daryk štai kų:

“Klausk visu pirmu rodos 
savo vado-nuodemklausio”.

Ir toliau:
“Paduok taip vadinamus už

sakus”.
O užsakai, kiek man žino

ma, kaštuoja šiek tiek. Bet at
mink:

“Pakol kvieti kų nors j sa
vo vestuves, arba imi svetaine, 
pirmiau eik pas savo vietinį 
Kleboną”...

Nes koki gi nauda iš to, kad 
eiti pas kitų. Ir žinok:

“Ka Dievas 
neatriš”.

'V'.

GraboriaiGraboriai

Phone Boulevard 4139

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Stengkimes 
bila atmo-

aukuokime 
gausiai, kad su kolek tomis bu
tu galima parapijos bėgančius 
reikalus aprūpinti.

“Mėnesinės kolektos te bu- 
nie $1,00, tai bus extra reikalu 
bilų padengimui. Suolu jeigos 
tebūnie skolų mokėjimui.

“Kas bažnyčios reikalus de- 
da-paliekti, paskutinei! vieton, 
tas Dievą visa širdimi nemy
li. Kaip Dievas gali toki my
lėti, teikti 
malones?”

jam savo gausiai

Klebono
Ale tenka
3ų klebonas kų ne ką, bet jau 
finansinę tikybos pusę ne pras
čiau ir už bolševikus supran
ta. Cicerietis. .

gramatika šlubuoja 
pasakyti, kad mu

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

Naujoj vietoj
•ii 09 South Albany Avenue

—-------------------------------------------- -.-.-ir—

Ofiso Telefonas Vlrgrlnla 0030 
Bes. Tel. Van Buren 6808 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na, Namų ofisas North 8ide 
3413 Franklin Blvd.

. Valandos 8:80 iki 0:80 vakar*

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaie 

8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomia 1 iki 6 v. v.

B U T K U S 
Undęrtaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Skelbimai Naujienose 
yra naudingos, 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos

J. Lulevičiug
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. Ilk
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1628

Rez, 2359 S. Leavitt StM Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

ADOLFAS VAIŠVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

sausio 26 dieną, 8 vai. vakare, 
1930 m., sulaukęs 50 metų am
žiaus, gimęs Telšių apskr., Tel
šių parap., Burnių kaime. Ame
rikoj išgyveno 30 metų. Paliko
dideliame nubudime gimines ir 
draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi Vero
nika Vaišvilienė.

Kūnas pašarvotas, 
1410 S. 49 Ct., Cicero,

Laidotuvės įvyks 
sausio 29 dieną, 2
pietų, iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame.
Gimines ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Telefonas

žmogusSIU" ISO 9252
orte 

duodu

randasi 
III.
seredoj, 
vai. po

PhoųB 
Hemlock '

ką neprivalote už-

nuliudimedideliame

dvi seseris.

pašarvotas randasi 
koplyčioj 3307 Au-

Suvalkų 
parapijos,

gimęs 
rėdybos, 

Karališkių

Suprantate: 
suriš, bet pats 
atrodo, kad musų klebonas tru
putį per aukštai galvų kelių — 
pačiam Dievui lyginasi?

liet ve 
m i ršt i:

“Kitame 
nė kolekta 
Šiandien visi pasiimkite kon- 
vertėlius”.

ne kunigas jus
Dievas! Ar ne-

Patarnauju 
gimdytpo. 
massage, electru 
treatment ir mag 
aetic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom oata 
rimai dovanai

sekmadieni menęsi- 
Parapijos reikalams.

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 nętiesioginai atsako- 
mingos už daugumą žmonijds sir
gimų. Per daugelį metų aš se
kiau šią profesionalio darbo eigą 
ir apsiginklavęs natyrimu įgytu 
daugelio ligoninių klinikų, turiu 
galimybės greitai ir pilnai išgydyt. 
Kodėl neleisti specialistui išklau
syti jdsų nesmagumus, surasti 
nriežastį ir juos pašalinti?

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 W. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

JUOZAPAS SANDAUGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 26tą dieną, 9-tą valan
dą iš ryto 1930 ha., sulaukęs 
apie 40 metų amžiaus, 
Lietuvoj,' 
Kaimelio 
kaime.

Paliko
keturius pusbrolius — Juozapą, 
Pranciškų, Joną ir Antaną Sau
dargus, taipat Marijoną An- 
džiulaitiertę, Vincentą Adomaitį 
ir Pranciškų Paspirgelį ir gi
mines Amerikoj. Lietuvoj vie
ną brolį ir

Kūnas 
Masalskio 
burn Avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
sausio 29tą dieną, 1-mą vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Saudar
go giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai ir Giminės.

^Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

BARBORA BRAZLAuSKIENĖ 
po tėvais Rupšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
šaulio 25 dieną, 6 valandą va
kare, 1930-rn., sulaurhsi 45 me* 
tų amžiaus, gimusi Tauragės 
ap., Kėdainių parap., Alkupio 
kaime. Amerikoj išgyveno 22 
metus. Paliko dideliame nuliū
dimo vyrą Simoną, sūnų Ty- 
bartą 6 metų, pusseserę Anto- 
sę, švogerį Prancišką Zajauską 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4447 So. Fairfield Avė.

Laidotuves įvyks seredoje, 
sausio 29 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčia, kurioje

• atsibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Brazlau- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Pusseserė, 
Svogeris ir Gi'mines.

Laidotuvėse patarnauja gra< 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Purinį automobilius visokiems reika- 
Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
i

CHICAGO, ILL.

ms.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias • Lietuvis 
Grahorius Chicagoj

VALANDOS:-o----------

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 siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

-----------O —

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct,

Telefonas *
Boulevard 5208

------- o—--—
A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

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

Tel. Brunsvvic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia ■o-------

—o-

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

Nuo 2

Nedėlioj

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

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 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 
Residence Phone Hemlock

Avė
vakaro
7691

iki 4:80 ir nuo 7 iki 1B

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta .
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1316
Vai.: nuo .6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

11

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakaro

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakaraisTel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Miiwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 

? 52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 ir 6377

Telefonas
Cicero 8724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar- 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas diena 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė
CICERO, ILL.

m

2'/, METU SUKAKTUVĖS

•i

1 po 
piet.
iki

Valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų ir nuo 3 iki 4:80 po 

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

3201

Mylimoji Dukrelė
PRANCIŠKA SIMONAITĖ
Mirė Liepos-July 29 d., 1927 

m., o po gedulingų pamaldų šv. 
Agotos parap. bažnyčioj palai
dota šv. Kazimiero kapinėse. 
Buvo sulaukus 11 metų amžiaus.

Dveji metai ir pusė perplau
kė kaip mano mielą dukrelę be
širdė mirtis iš mano rankų iš
traukė. Ką tik pradėjo kaip 
kvietka žydėti, ka tik pradėjo į 
svietą žiūrėti, dar neprašvito 
mano vilties aušrelė, kaip ne
besulaukiau patekant sauleles.

įnešė į rūmą, ten tave padė
jo, su aštriu peiliu širdį per
vėrė. Užgesai mano linksmy
bės žvaigždelė, kuri man švie- 
tei mano akelėm.

Molina alpo, ašaroms mazgo
jo. Beširdžiai to nieko neatboio.

Ir dedas tave mylėjo, sunkioj 
ligelei pasigailėjo, kraują duoti 
nepavydėjo. Beširdžiai to nie
ko neatboja, už gyvastį tavo pa
sinaudojo.

Ilsėkis mano brangioji duk
rytė jaunoji rožytė, kuri bešir
džių pakirsta likai.

Tavo sunkiai atminčiai, skau
džiam apgailėjimui įvyks Mi
šios šventos šv. Agotos baž
nyčioj, sausio 29 d., 1930 m., 
6:30 valandą ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažystamus daly
vauti pamaldose.

Nubudus,
Siiuonavičin šeimyna.

Padėkavonė

Juozapas Rakauskas
kuris mirė Sausio 20 dieną ir palaidotas tapo Sausio 24 d., 1930 m., 
o daj>ar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį j tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame gibąusįą padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų dvasiškiems 
tėvams, Kun. Albavičiui, Kun. Urbai ir Kun. Gasiunui, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo sielą; taipgi vargonininkui Saboniui; 
dėkavojame graboriui Skudui kurs savu geni ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jį j amžinastį, o mums palengvinr per
košti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame už suteikimą gėlių gimi
nėms, dragams ir pažystamiems ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas sūnelį 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudę liekame,
MOTINA, BROLIAI IR SESUO RAKAUSKAI.

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St,

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi S tau, negu kiti to- 
el, kad priklausao 

Crie grabų išdir 
yątės.

OFISAS:
<08 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

4238 S. Halsted St.
Tel Victorv 40€8

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J, BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 809
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGĘABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
1605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3?01

Akių gydytojai
Tel. Victory_6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 So. Halsted Street 

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

Phone Ganai 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydytojai
TJK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedalioj pagal sutarti

D R. HERZMAN

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPI,E BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Bouleyard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

— IŠ RUSIJOS į-
Gerai lietuviams žinomas Yeę 25 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
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 G iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEPT 
(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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111

Rezidencijos telefonai
South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

' OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 luboa.

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So, La Šalie Street
» Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Telefonas Yards 0994

DR. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

Advokatas
134 North LaSalle Street 

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet, Local Office: 1900 So. Union Ava
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1 Tel. Roosevelt 8710

Rez. Telephone Plaza 3202 Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



NAUJIENOS, CM-ago, Dl. satjs. 28; 1980
■ > ■ ' ' į.. ’ ’ n
savo raudonu bizniu lendate 
prie tos bažnyčios ir prie tų 
parapijom! ?

Aš visgi noriu būti demokra
tiškas ir todėl duodu įnešimą, 
kad Ratelis paaukautų nors de
šimtuką arba nikelį iš savo pel
no bolševikams už tą plakatų 
dalinimą prie bažnyčios, idant 
padėti jiems' padengti savo nuo
stolius. Arba— kad “Kalvis” 
nukaltų traktorį ir pasiųstų jį 
Rusijai. —Dėdė.

— fci wanr i t

O'sugadino. Vietoj dainų girdėjo- dailei, o no partijai, tai dalina 
si keiksmai. Amūro nebuvo, o savo skelbimus visur). Vienas 
Perkūnas bandė viltis rakandus ratelietis nuėjo 
sutriuškint ir langus išbadyt. O 

pavardes’ pa-'gert, jau niekas negėrė...
sako mano mine- 

, Juozas atsivedė 
savo trijų metų vaiką ir vi
siems pranešė:

—Agota išdūmė su Kaziu vi- 
visų svečių sus pinigus paėmus ir paliko 

vargelio

1 tai, kas leistinu, pakalbėt.
kad veikiantieji asmenys neži- si keiksmai. Amūro nebuvo, 
notų kas rašė, ir dar dėl šven 
tosnės ramybės, tai čia kalbėsi 
me tiktai vardais, | 
liksimo ramybėj.liksime ramybei. Nes, kaip

,OL šitaip tai vyriškai, ar. ne? 'tas Feliksas
Pirmoji diena

Jaunavedis Jonas ir jo pačiu-( 
kė gerame upe ir visų svečių sus pinigus paėmus 

ZI. . .. nuotaika puiki, ypatingai kiek mudu štai su šuneliu(Is gyvenimo išpieštas tikras j I . , :, . , ,. ..... , vėliaus. Vieni dainuoja, kiti so- vargti.atsitikimas) . . .. ... . !, ka, treti sėdi ir apie savo pa- i 
. Ičių reikalus ir veikalus kalba ? 
”— vieni garsiau, kiti tyliau. Vi

sur meilė ir sutikimas

Trečioji diena sur 
praizparlės

Aš pats visko nemačiau .., 
vadinasi, negalėčiau prisiekti, 
kad taip tikrai buvo, bot mano 
kaimynas Feliksas sako beveik 
viską girdėjęs, - didesnę dalį 
tragikomedijos dalyvių pažįs-' Beveik, kaip paprasta 
tas. Kitaip s’akant, čia teisybė, šiuose atsitikimuose, 
o ne melas. linksmąjį būrelį aplankė

Tai buvo tragikomedija. Vis- kas Amūras ir, poetiš 
kas linksmai prasidėjo, o skau-!kant, atmosferoje, pakvipo ro
džiai užsibaigė. Dar. tiesą pa- mansavimo perfumai. Ir, kaip 
sakius, ne visai užsibaigė, bet paprastai, arba gal būt dėl ge- 
kai užsibaigs, tai aš jau tikrai resnio efekto, iniciatyvą pasi- 
busįu ir pradžią pamiršęs. Reiš
kia, dabar laikas rašyt.

Pradžia
Geri žmonės
džiams surpraiz partę surengei 
ir, kaip paprastai, pirmiausia 
jiedviem pranešė. Kitaip juk 
partės nesurengsi.

Suorganizavo* kolektorkas ir 
paleido skambučių skambint ir 
dolerių rinkt — taip kaip pa
prastai. Ir, kaip paprastai, vie
ni davė dolerių, o kiti šluotų.

Vincas, savo pačiukės ausis 
apdaužęs, pranešė:

—Užtikau ją su Toniu vie-- 
Šaky- nudu bešnekučiuojan't. Kad da- 

tuni, gyvenk žmogus .šitokioj viau, tai daviau. Tonio nosis 
kompanijoj ir atjaunėsi.

pana
mas ų 

dievu-

griebė nevedę vyrai burdirtgie- 
•; riai. Ir ot pirmosios dienos pa-1 

maloni ir linksma, skutinėje valandoje ypatingu 
nutarė jaunave- uolumu pradėjo darbuotis šešios 

rankos ir tiek pat lupų. Amū
ras apsidžiaugė ir laimino savo 
sekėjus.

: nulėkė...
Adomas išsitraukė revolveri 

ir piktai pareiškė:
- Abudu nudėsiu kaip šunis. 

Vaikus irgi gyvatės išsivežė...
Galų gale šeimininkas atsine

šė pusbutelį, pats išgėrė ir ki
tiems apdalino. Kai ūpas štek 
tiek pasitaisė, tai visi vyrai nu
tarė surpraiz parčių nelankyt 
ir burdingierių nelaikyt. —Mat.

su skelbimais 
taipjau prie bažnyčios. Jisai 
pamatė, kad jau ten yra pora 
vaikų su skelbimais’. Neklaus
damas kas jie tokie ir kieno 
skelbimus dalina, raitelietis pa
siūlė vaikams, kad ir jo plaka
tus išdalintų; žinoma, jisai pa
siūlė ir tam tikrą atlyginimą.

Vaikai s’utiko. Padavęs skel
bimus vaikams ir užmokėjęs 
jiems sutiktą atlyginimą, rate- 
lictis pasišalino. Vėliau paty
ręs, kad tie dalintojai yra bol
ševikų globojami vaikai ir ma
nydamas, kad jie gali numesti 
jo, rateliečio, paduotus skelbi
mus'. jisai surgjžo atgal.

Pamatė, kad skelbimai 
beveik visi buvo išdalinti, 
tuo pačiu laiku atsilankė ir
ševikų “tėvas” Uzunaris. Užu- 
raris, pamatęs, kad bolševikų 
vaikai dalina Ratelio skelbimus, 
užpuolė vaikus barti, šie pasi
teisino. Tada jau bolševikų tė
vas' atkreipė 
ratelietii.

Ratelietis, 
plakatai jau
ponui Užunariui pareiškė taip: 
“Už darbą vaikams užmokėjau 
ir lai yra ne tavo bizniu”. Užu- 
naris, bolševikiškai išliejęs tulži 
ant rateliečio, sukomandavo 
vaikus eiti su juo, ir nuėjo.

To viso pasėkos buvo tokios, 
kad Ratelio parengimui prisi
rinko pilna salė publikos, buvo 
atsilankę net abu kunigai pa
žiūrėti programo. O į bolševikų 
parengimą susirinko trejetas 
tuzinų šeimynų, kurios ir ne
didelio štoro nepripildė.

Užtai bolševikų 
pavydas ir užtai 
Danyla komisarų 
21-me (iš sausio
šmeižia Ratelio narius. Ratelio 
publiką ir patį Ratelį. Bet jei
gu dalis tos publikos butų nu
ėjusi į bolševikų parengimą ir 
nunešusi jiems savo pusdole- 
rius, tai tuomet bolševikai jau 
butų sakę, kad ta publika yra 
gera.

Ale, gerbiamieji, jeigu jums 
tie kunigai yra tokie blogi ir 
tie parapijonai tokie tamsus ir 
akli, tai kokių perkūnų jus su

PRANEŠIMAI

jau

bol-
f

Roseland
Kaip bolševikai garsino 
“ųienševikų” parengimų

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2*^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 Wcst Division St. 

“Upstairs”
Telpphone Armitage 1199

1

Business Chances
Bardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen. (ievas kampas. $2500 cash, 
7259 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir dėtie a- 
tessen, geras biznis, 6 kambariai dėl 
pagyvenimo. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. 908 W. .35 PI.

savo piktj prieš

matydamas, kad 
baigiami dalinti,

Burnside. Draugystė šv. Jono 
Krikštytojo metinis susirinkimas 
įvyks sausio 29 d., 7:30 vai. vakare, 
Tulley Park svet., E. 90 St. Drau
gai malonėkite atsilankyti susirinki- 
man, nes yra labai svarbus, ir jūsų 
atsilankymas neatbūtinai reikalingas.

, Georgę Kasaitis, sekr.

Susivienijimas LietuviSkų Draugijų 
ir Kliubų ant Bridgeporto, turės sa
vo priešmetini mitingą utarninke, 28 
d. sausio, 19.30 m., 8 vai. vak., Chi- 
ragos Liotuvių Auditorijos salėje, 
3133 S. Halsted St. Kviečiame visus 
atstovus ir viršininkus pribūti, nes 
turime daug dalykų apsvarstyti, 
aipgi bus rinkimas naujos adminis

tracijos ant 1930 metų.
Martynas Kadziauskas, sekr., 

2.338 So. St. Louis Avė.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

•Mes taipjau perkame morgiČius 
Real

PARSIDUODA nebrangiai grosor- 
nė ir delicatessen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. .3631 So. Union 
Avė. Boulevard 4182.

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St, 

Arti Marshfield Avė.

Miscellaneous for bale 
 Į vairus Pardavimai 

UŽSISAKYKIT DABAR. 
Garsus radium mine run anglys; 

akmenų; kaina $0.50 su pristatymu. 
GOVALIS, 

Boulevard 1035

ir

nfii-a

Exchange—Mamai
TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, f , ‘ L *_ Lu
nius.

farmas, lotus ir visokius biz-

I’. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Yards G751

Antroji diena
Jau pačioje pradžioje visi da

lyviai buvo ir linksmesni ir drą-/ 
sesni, ypatingai burdingieriai. 
Visų dalyvių gįslose tekėjo žy

giuotas neatnešė, o dolerius taikiai karštesnis kraujas. Dievu-1 
atnešė ir Į vieną krūvą sudėjo.; kas Amūras delnus trynė iš 
Kaip paprastai, nupirko kum-1 džiaugsmo, o Kupidas atsinešė 
pių, kopūstų ir naminės, o alų' kelis tuzinus naujų strėlų... Ma- 
patys jaunavedžiai pasidirbo iš mos užmiršo vaikus, o papos’ sa- 
gero selyklo ir apynių. Reiškia, 
kaip paprastai, buvo ir valgy
mų ir gėrimų; ir, žinoma, bu
vo gražus būrys valgytojų ir 
gėrikų, kaip paprastai, visokio 
stono ir pašaukimų; gražios ir 
negražios lyties, plikių ir šiaip 
sau žmonių su plaukais.

Šita surpraiz partė turėjo tęs
tis tris dienas, bet faktinai 
laukti ir nelaukti įvykiai ją 
pusę dienos sutrumpino. Ir štai 
dabar jau galime detaliai apie vyrai visą ūpą demonstratyviai

vo darbus. Tiktai dainų melo
dijose girdėjosi įvairių skylių 
ir futuristiškų nukrypimų. Pa
skutinėj valandoj išnyko trys 
burdingieriai ir trys gaspadinės.

Trečioji diena

Nors' atšalę valgiai ir tušti 
gėrimų buteliai pačioje pradžio
je rodyte rodė šeimyninku na
muose betvarkę ir. iš dalies, 
nemažą apsileidimą, bet trys

B.ųvo taip. Lietuvių Scenos 
^Mylėtojų Ratelis, bendrai su 
rusais’, rengė vakarą sausio 19 
dieną. Bolševikai, norėdami 
Rateliui pakenkti, paskubomis

1 surengė garaže savo vakarą.
Nežiūrint to, kad bolševikai 

taip žodžiu, kaip ir per savo 
gazietą pravardžiuoja ir žemi
na kunigus ir parapijonus, bei 
kada bolševikų raudojanam biz
niui reikalinga pinigų, tai jie 
užsideda kaukę ant savo rau- 
aonos nosies ir eina prie tų 
kuriuos jie dergia. Taip jie pa
darė ir 19 dieną sausio.

Kad pritraukti daugiau pub
likos, geriau pasakyti — dau
giau dolerių, tai bolševikai pa
siuntė prie bažnyčios vaikus, 
kad šie išdalintų jų parengimo 
skelbimus 
bepartyvis ir darbuojasi tiktai

Jaunuoliu Orkestro susirinkimas 
įvyks antradieny, sausio 28 d., 8 v, 
v.,P. Woodmano svet., prie 33 ir 
Lime gatvių. Nariai ir norintis 
jstot orkestron, malonėkite atsilan
kyti, su muzikaliais instrumentais.

J. L. Grušas.

BI.ACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1.329.

IŠSIMAINO bizniavus lotas, ant 
automobilio, lotas randasi Niles 
Center. Kam reikalingas geras lo
tas ?

Atsišaukit pas
WM. GRITENAS, 

.3241 So. Halsted St., 
Tel. Victory 5056

(Ratelis, kuris yra

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Geg'užio-May 26 d.,
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

1930

Laivu LITUANIA i

Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas
ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką. Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Miscellaneous
įvairus

Real Ėst ate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

CLASSIFIED ADS

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrighta — išradimai 
sokios rųAiee.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brun8wick 7187

vi-

širdyse kilo 
“Kalvis” K. 
gazietos No.

25 dienos)

UŽ
PLUMBINGAS. Geriausia darbas 

; žemiausia kainą.
. JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

3332 S. 59th Court
Naujos murinės bungalow. $8,.300. 

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

Agentas ant vietos.

QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317
Automobiles

---- o—
J. s. RAMANCIONIS 

Buvęs vedėjas Brldgeport Painting 
& Hardware Co., 

HARDWARE, PAINTS & 
WALL PAPER 

Painters & Decorators
S. RAMANCIONIS, savininkas 

3147 So. Halsted St.
Tel. Victory 7261

J.

’28
’28
’2» ........................................
’27 Nash Coach special--------------------
’29 Ford Coupe____________________
'28 Chrysler Sedan
’29 — "400” Nash Sedan----------------

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St., • Trlangle 9330

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

Buick 5 pas. Sedan — 
Paige Sodan 6 ratai — 
Essex Sodan -------------

___ U -— 
Ford Coupe _________

$800
$275
$500
$250
$400 
$475 
$695

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

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

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

FRENCH, tel. Central 4804

ii-■tpeuiaUBta* gydyme chroniškų u anųjų il
gų. Jei kiti negalčjo Jumis išgydyti, atsiian 
nykit pas mane. Mano pilnas iSogzamlnavi- 
mai atidengs Jūsų tikrą Ilgą Ir Jei aS apu 
įmetu jus gydyti, sveikata jums BUgryS. H1 
tut pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
o o galutino ISegzaminavimo—kaa Jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nietu, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvtn Iri 1 no nietu

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

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

' A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai. Knygos, 

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

THE LITERARY WORKSHOP, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

ir

St.

po

10% PIGIAU U2 VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųSies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, prisirengkite 

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

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj
Sausio 28 ir 29

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Skinner Steps
Out”

gražus veikalas’
dalyvaujant

GLEN TRYON
Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančio* iinio*.

i m’iin

Financial
Finansai-Pciskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-Čių morglčiu 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Maręuette Rd. 

arti Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai*
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotu ąžuolinis Dinette setas 
$17.50>

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
fitas — lova, dreseris, skrynia, 
springsai, matrosas — $63.

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

vsk
Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 W. Lake St.

Tel. Columbus 0467

Paul M. Smith & Co.
' REAL ESTATR 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkes 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. Lafavette 0455

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio bučernes ir 
grosemčs bizniui. Pinigų daug ne
reikia. 5256 Princeton Avė. Boulevard 
4658.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

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

Atsišaukite ar telefonuokite
METROPOLITAN PAVING CO.

160 N. La Šalie St.
Tel. Central 4674 

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

For Rent

REIKIA vyrų dirbti
South Sidėj, — rinkti parašus 
taisymui.

Šaukite
Lafayette 8357, 

tarp 6 ir 8 vai. vak., 
klauskite Mr. Martin, 

4626 S. WashtenaW Avė.

vakarais, 
elių

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. unijistas nevedęs, “Knygy
nas Lietuva”, <3210 S. Halsted St., 
Box 55.

Help VVanted—Femak
DarhininklųReikia

REIKALINGA pardavėja prie dry 
goods, patyrusi, lietuvaitė. Lengvos 
valandos, gera mokestis, šaukite 
Victory 3446.

REIKALINGA mergaitė dirbti ofi
se, mokanti rašyti lietuviškai ir tru
puti ant taipraiterio. 4108 Archer 
Avė.

For Reni
PASIRENDUOJA kampinis štoras 

su 5 kambariais užpakaly. Fixturiai 
geri bile kokiam bizniui. Renda $35. 
Randasi Bridgeporte. Saukite po 5 
v. vak. Tel. Boulevard 0470.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas garažus, 75x12b. <
mechaniko. 840 W. 51 St., tel. Yards 
20171

GRAŽI 6 kambarių cottaąe: furn. Šildo
ma. 2 karų paražaB. gatvė ir olS ištaisy
tos; Portage Park, arti mokyklų ir bažny
čių; % bloko iki gatvekariu, $7.600, Jtuo- 

•kčti $1,000.
šaukit

INDEPENDENCE 1542

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

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
z 32 Kenvood St., 

Palatine, III.

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

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

N. E. KAMPAS 59 ir MAY STS.
50 pėdų gatvekariu linijos kam

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta i du Storus (vienas išrenduo- 
tas dėl grosemes ir bučernes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
barnė užpakaly, 2 karų garažas iš 
šono. (Galima išrenduoti visą vietą 
už žemą rendą), Parduosiu ar mainy
siu už tiktai $15,000. Išmokėjimais.

ROSEN,
5933 S. Halsted St., 

Tel. Normai 3676

PARDAVIMUI 3 aukštų mū
rinis biznio namas, garu 
mas, karštas vanduo, 2 
kambarius flatai; 2 karų 
žas. Yra duonos kepykla 
<iele vieta, tinkanti dėl ‘
sale” biznio. Turiu parduoti ki- 

Į to biznio delei. Pirmą gerą pa- 
Gera vieta dėl siūlymą priimsiu.

’’ »• 5321 So. Halsted St.

šil de
po 7 
gara- 
ir di- 
who’e


