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Ispanija Džiūgauja 
Diktatūrai Griuvus 

< -

Madride triukšmingos demonstracijos - 
Naujas premjeras žada tuojau pa
skelbti rinkimus ir atsteigti parla
mentą

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
29. — švęsdami gen. Primo 
de Riveros diktatūros griuvi
mų, madridiečiai, daugiausia 
studentai, praeitą naktį suren
gė triukšmingas demonstraci
jas, per kurias įvyko susikir
timų su policija, ir daugelis as
menų buvo sužaloti, o apie 2(X) 
suimti.

'Demonstruojančios minios 
šaukė: “Valio karalius!” “Mir
tis de Riyerai!” o taipjau “Va
lio respublika!“

De Rivera mano Ispa
niją dar neapsieisiant 

be diktatūros
Buvęs diktatorius Primo de 

Rivera, po to kai karalius Al
fonsas vėlai vakar vakarą pri
ėmė jo ir jo kabineto rezigna
cijų, išleido oficialų pranešimą 
apie savo pasitraukimų iš val
džios. Skundžiasi esąs labai pa
vargęs darbu, kurį jis, kaip 
valdžios galva, dirbęs per ne
rimo pilnas 2323 dienas. Bet, 
pasilsėjęs, jis vėl grįšiąs tar
nauti Ispanijai, kol mirsiąs. Pa
sitraukdamas, jis vis tik ma
nąs, kad kraštas dar busiąs rei
kalingas diktatūros bęnl per 
keletą metų.

Naujasis Ispanijos 
premjeras žada at- 

steigti parlamentą
Tuo tarpu karaliaus paskir

tas naujas premjeras, gen. Da- 
maso Berengeur, išleido pra
nešimą, kuriuo jis pasižada 
naują ministerių kabinetą su
daryti iš civilių, išskiriant tik 
karo ir laivyno ministerius, ir 
prisiekia išlaikyti 1876 metų 
konstituciją, paskelbti visuoti
nius rinkimus einant įstaty
mais numatyta tvarka ir at
steigti parlamentą.

Susijaudinimas Madri
de Primo de Riveros 
• diktatūrai griuvus
Per visų naktį sostinės gat

vės ir restoranai buvo pilni su
jaudintų žmonių, karštai dis- 
kusuojančių naujų dalykų pa
dėtį.

Madrido laikraščiai, po dau
giau kaip šešerių diktatūros 
metų pagaliau atsipalaidavę 
nuo cenzūros, turėjo taip daug 
ko pasakyti apie valdžios kri- 
zį, kad paprastų jų laidų ne
bepakako ir apie vidurnaktį 
buvo išleistos ekstra laidos.

įvykiai Ispanijoje pri
vedė prie 6 metų dik

tatūros griuvimo
įvykiai, .privedę prie Primo 

<le Riveros diktatūros griuvi
mo, bendrai buvo toki:

KORHSį
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; lengvi ir vidutiniai pie
tų ir pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 40 ir 210 F.*

Šiandie saulė teka 7:06, lei
džiasi 5:01. Mėnuo leidžiasi 
5:17 vakaro.

Nepaliaujami jo režimo kri
tikavimai, pranešimai apie 
plintantį nerimą kariuomenėj 
ir laivyne, pagaliau studentų 
neramumai Madride ir kilm 
taip paveikė diktatorių, kad 
praeitą sekmadienį jis, paga
liau, kreipėsi į septynioliką 
aukštų armijos ir laivyno va
dų, prašydamas, kad jie pasa
kytų jam, ar jis turįs pasilik
ti valdžioj, ar trauktis.

Armijos, ir laivyno va
dų nepasitikėjimo 

pareiškimas
Į tokį paklausimų jis gavo 

iš jų atsakymą, kad, nors jie 
visados remsiu bet kurią kara
liaus paskirtų valdžių, tačiau 
manų busią geriau, jei gen. 
Primo de Rivera pasitrauksiąs.

Tai buvo smūgis diktatoriui, 
kuris tikėjos, kad kariuomenes 
ir laivyno vadai pareikš jiam 
ištikimumų, juo kad aukštus 
savo postus visi jie buvo gavę 
iš jo.

Vakar jis ilgai kontora vo su 
savo kolegomis kabinete ir, pa
galiau, vakare įteikė karaliui 
atsistatydinimą, kuris tuojau 
buvo priimtas.

Kas yra gen. Berengu- 
er, naujas Ispanijos 

premjeras
Naujasis Ispanijos premje

ras, gen. Damaso Berenguer, 
yra 55 metų amžiaus. 1921-22 
metais jis buvo aukštasis ko
misaras Morokoj. Del ispanų 
kampanijos Morokoj nepasise
kimų, ypačiai dėl baisios sker
dynės M'eliloj, Ispanijos sena
tas jį inkriminavo, ir gen. Be
renguer buvo pasmerktas še
šiems mėnesiams kalėjimo. 
Bausmė tačiau jam buvo do
vanota, ir 1926 metais kara
lius Alfonsas paskyrė jį savo 
gvardijos viršininku, kuriuo 
jis iki šiol buvo.

Gen. Berenguer ir gen. Pri
mo de Rivera yra aitrus vie
nas antro priešai.

Kinai rengiasi nusi
leisti sovietams

TOKIO, Japonija, sausio 29. 
— Iš Harbino praneša, kad Ki
nai pakeitę pirmykštį savo nu
sistatymą ir priimti sutarties 
su sovietų Rusija dėl Rytų Ki
nų geležinkelio kontrolės pro
tokolą, kurį jie pirma laikė 
nepriimtinu.

Sako, kad čang Ifeueliiang, 
Mandžurijos valdytojas, prane
šęs sovietų atstovui Simanov- 
skiui, kad Mandžurijos vyriau
sybe pripažinus protokolo ga
liojimą ir pasirengus jį vyk
dyti.

Turkija pašalina iš bir
žos svetimšalius

ISTANBULAS, Turkija, sau
sio 29. — Vyriausybe išleido 
įsakymą pašalinti svetimšalius 
iš biržos narių tarpo.

Įsakymas pa’iečia šešis grai
kus, tris italus, vieną romanų 
ir vienų franeuzą. Juos išvi
jus, dvidešimt penki turkai pa-1 
siliks vieninteliai^ biržos na- i 
riais.

Žingsnis kongrese 
prohibicijos įsta
tymui panaikinti

Atstovų buto komisija sutiko 
klausyti argumentų už 18to 
amendmento panaikinimą

WAS11INGT()NAS, sausio 29. 
— Atstovų Luto teisių komi
sijos pirmininkas Graliam šian
die pranešė, kad ateinančio va
sario menesio 12 diena komi
sija pradės klausyti argumen
tų septyniais pasiūlytais biliais 
Aštuonioliktam konstiitucijos 
amendmentui [prohibicijos į- 
sta tymui] panaikinti b

Nuo prohibicijos įstatymo 
priėmimo, tai dar pirmas atsi
tikimas, kad teisių komisija 
sutiko klausyti argumentų už. 
prohibicijos panaikinimą.

Ir Pietinė Afrika pla
nuoja suvaržyti 

imigraciją
JOHANNESBURGAS, Pietų 

Afrika, sausio 29. — Pietų Af
rikos Sąjungos vyriausybė ke
tina netrukus pasiūlyti parla
mentui įstatymo projektą imi
gracijai į Pietų Afriką (apri
boti.

Vyriausybė ypačiai nori su
varžyti imigraciją iš rytų ir 
pietų Europos kraštų.

Mirė Emma Destinn, 
žymi operos primadona

BERLYNAS, sausio 29. — 
Budveise, Čekoslovakijoje, šian
die mirė Emma Destinn, buvus 
viena žymiausių operos prima
donų. Ją buvo 51 metų am
žiaus, gimus Prahoj, Čekuose, 
1878 metais.
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Išsprogdino filipi
niečių klubą Ka

lifornijoje
STOGKTON, C.al., sausio 29. 

— Anksti šį rytą čia buvo iš
sprogdintas filipiniečių centras, 
jų klubas. Sprogimo buvo nu
neštas visas tfobesio frontas, 
taipjau daugelio apielinkės na
mų langai išdaužyti. Keletas 
asmenų buvo sužaloti.

Sprogdintojai, kaip spėjama, 
buvo baltieji, kurie, nekęsda
mi filipiniečių, pastaruoju lai
ku darė jiems pogromus įvai
riose Kalifornijos vietose — 
San Francisco, San Jose, Wat- 
sonville ir kitur.

Išgelbėjo 14 sudužusio 
britu laivo žmonių

BIARICAS, Francija, sausio 
29. — Šiandie pavyko išgel
bėti keturiolika jurininkų, bri
tų garlaivio Knebworth įgulos 
žrpoiiių. Garlaivis Knebvvorth 
vakar užėjo ant uolų netoli nuo 
Biaricos ir lūžo pusiau. Tie 
keturiolika įgulos žmonių su
gebėjo išsilaikyti laivo pirma
galy, ligi jiems buvo suteikia 
pagalba.

Septyni asmenys žuvo 
lūšnos gaisre

FREOERtCK, Čolo., sausio 
29. — Septyni asmens žuvo 
gaisre, kuris šiandie netoli nuo 
čia sunaikino gyventojos Mrs. 
Marlinez dviejų kambarių lūš
nelę. Sudegė pati šeimininkė, 
•penki jos vaikai ir vienas pa
šalietis, angliakasys Ncvvlon. 
Pastarasis, pamatęs gaisrų, at-1 
bė*»o ir, išmušęs langą, įlindo 
vidun gelbėti įnamių, bet pats ! 
žuvo liepsnose.

(Atlantic and Pacific Photo]

Wičhita, Kas. — Myra McHenry uždeda vainiką ant Carrie 
Nation paminklo, kuri mirė prieš 23 metus. Nation pasižymėjo 
tuo, kad ji kirviu kovojo prieš galiūnas’, — sukapodavo saliunų 
barus.

Prancūzai ieško pra- 
puolusio rusų ca- 

rininkų vado
Spėja, kad gen. Kutiapovą Pa

ryžiuje pagrobę sovietų če
kas agentai

PARYŽIUS, sausio 29. — 
Premjeras Tardieu telegrama 
iš Londono Įšaldė franeuzų 
žvalgybai ieškoti prapuolusio 
įgen. Aleksandro Kutiapovo, ru
sų carininkų la linijos vado, ku
ris praeitų sekmadienį, eida
mas į rusų klubą, pakeliui ka
žin kur dingo.

iSipėjama, kad jis yra sovie
tų Rusijos čekos agentų suim
tos ir arba nugalabintas, arba 
laikomas kur paslėptas tikslu 
išdanginti jį gyvų į Rusiją, pa
smerkti ir sušaudyti kaip kontr
revoliucininkų vadų.

Susekė komunistų liz
dus franeuzų ka

riuomenėj
PARYŽIUS, sausio 29. — 

Slaptoji žvalgyba susekė Fran
ci jos armijos keturiose dešim
tyse reg'imcntų komunistų pro
pagandos lizdus. Pasirodo, kad 
Maskvos agentai savo darbuo
tę buvo koncentravę ypačiai 
franeuzų pasienio kariuomenes 
dalyse. Penki kareiviai buvo 
suimti. Laukiama daugiau 
areštų.

Ir išaekėius dar darbą 
dirbti? Nothing doing!

LONDONAS, sausio 29. — 
Balsavime klausimu: “Ar iš
ėjus už vyro moteriške turėtų 
mesti savo tarnybą, ar ir to
liai! pasilikti darbe?“ daugu
ma 7 tūkstančių moterų, tar
naujančių britų civilinėj tarny
boj, , balsavo už tarnybos me
timą.

Bandė ištrukti iš ka^- 
lėnino — žuvo

tUMBERTON, N. C., sausio 
29. Praeita n’kti iš valsti
jos kalėjimo fermos Rosindale 
bandė ištrukti trys kaliniai, 
bet nepavyko. Vienas jų, F. 
Faggart, buvo nušautas, ant
ras, W. Croker, sužalotas.

12 bankininkų nutei
sti už išeikvojimą

$3,000,000
. k. -----------

FL1NT, Mieli., sausio 29— 
Bankrotavusio Union Industrini 
banko dvylika valdininkų, ap
kaltintų dėl išeikvojimo- dau
giau kaip 3 milionų dolerių to 
banko pinigų, Circuit teismo 
čia tapo pasmerkti įvairiems 
lerminants — nuo 6 mėnesių 
iki 20 metų — kalėjimo.

Svarbiausi kaltininkai—John 
De Cainp, buvęs banko vice
pirmininkas, ir Ivan Christen- 
sen — gavo nuo 7>/2 iki 20 
metų kalėjimo.

Kunigas ją pabučia
vo, už tai ji nori 

$5,000
KANSAS CITY, Kam, sau

sio 29. — Mrs. Bert ha Thcmas, 
parapijos mokyklos mokytoja, 
35 metų amžiaus, apskundė sa
vo kunigą Jamesą Cornichų 
teisme, reikalaudama iš jo $5,- 
000 atlyginimo už bučkį.

Mrs. Thomas sako, kad ku
nigas pagrobęs jų zakristijoj ir 
prievarta bučiavęs.

Potvyniai Indianoj vis 
dar vargina žmones
EVANSVILLE, Ind., sausio 

29. — Kilę pietų vakarų In
dianos dalyse potvyniai vis dar 
neatleidžia. I>ang gyventojų 
namų tebėra vandens užlieti ir, 
nežiūrint pastangų suteikti pa
galbą, ne visur ji buvo galima 
suteikti.

Aviatoriai, skrisdami šiandie 
per daugelį vandeny telkšančių 
namų, niekur nobepastebejo 
žmonių, nors prieš porą dienų 
dar juos sveikinta rankų mo
javimais. Del to pareiškiama 
baimės, kad gyventoj?! nebūtų 
išmirę nuo šalčio ir bado.

MONTEVIDEO. Ulrugu?ja, 
sausio 29. — Nedidelis būrelis 
demonstrantų, tariamai komu
nistų, akmenimis bombardavo 
čia Meksikos legaciją. Išmušę 
stiklo duris, triukšmadariai pa
bėgo.

Lietuvos Naujienos
Baisi šeimos tragedija 

Kauno Šančiuose
Kaip nusišovė Grigaitis. — Vy
rui žuvus, žmona nusinuodijo.

KALNAS, sausio 3. — Va
kar buvo trumpu pranešta apie 
kriin. pol. agento Grisaičio nu
sižudymų. Dabar paaiškėjo jo 
mirties aplinkybės, ir be to 
šioj dramoj sulaukta antros au
kos — nusinuodijo ir mirė 
Grigaitienė.

Nusišovusiojo žmona buvo 
jau vienų syk ištekėjus už Ke- 
liškaiėio, kuris persišaldęs Šau
lių šventėj kurį laikų sirgo 
gerklės džiova ir nesenai mirė. 
Keliškaitienė liko našlė, susipa
žino su Grisaičiu ir Kalėdų an
trų dienų su juo susituokė.

Grisaitis, matyt, buvo labai 
pavydulingas. Tik ką vedęs jau 
pradeda įtarinėti žmoną turint 
santykius su kitais vyrais. Tą 
(nelemtų Naujų 'Metų pirmų 
dienų susiginčijo su žmona ir 
užėjus pas juos vienam pažį
stamų! po to vizito pasakė žmo
nai: “Tai tavo mylimasis, tu 
manęs nemyli”, žmona matyt, 
juokaudama atsakė: “Žinoma, 
tavęs nemyliu“. Tas tiek pa
verkė vyrų (kuris tarp kita ko 
ne visai buvo blaivus), kad jis 
nutarė nusižudyti.

Grisaitis nuėjo į virtuvę, iš
ėmė revolverį, pristatė prie ka
klo. Tai pamate tarnaitė, at
ėmė iš jo ginklų ir sviedė į 
bačkų. Grigaičiui išėjus išėmė 
iš bačkos ir paslėpė revolverį 
•po savo pagalve. Atsigulė ir 
užmigo. Tuo momentu pasinau
dojo Grisaitis. Tyliai priėjo 
prie tarnaitės išsitraukė gink
lą, nuėjo į gretimą kambarį ir 
nusišovė į galvų.

Jo lavoną sausio 2 d. apžiu
rėjo gyd. Vaiičiuška su Šančių 
policijos viršininku. Rasta, kad 
kulka nėra išėjus per pakau
šį, bet pasiliko kaukolėj. Todėl 
nutarta kūną nusiųsti į Lavo
ninę skrodimui padaryti, kad 
butų aiškesnis mirties priežas
ties vaizdas.

Vyro mirtis baisiai paveikė 
Grisaitienę. Ji verkė ir sake 
savo motinai, kuri buvo prie 
jos, kad atimsianti sau gyvy
bę. Mėgino nusišauti iš vyro 
revolverio, bet ginklą iš jos 
atėmė. Norėjo išgerti acto, bet 
jų sutrukdė ir atidžiai sekė. 
Vis tik mokėjo apsisukti. Iš
ėjo į išeinamąją vietų, išgėrė 
acto esencijos.

Nusinuodijusių nuvežė į li
goninę. Ten ji greitai mirė. 
Bet dar suspėjo papasakoti apie 

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

PINIGAI 
LIETUVON

t ’

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

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

savo paskutinį pasikalbėjimą 
su vyru.

Žuvus abiems Grisaičiams, 
liko Grisaitienės vaikai (pir
mo vyro) dvi mergaitės 9 
ir 7 metų.

Lietuvoj ir varpai už 150 
litų neskamba

PANOTERIAI, Ukmergės ap- 
skr. Lapkričio mėn. 20 die
nų mirė 80 metų senelis J. M. 
Panoterių bažn. klebonas už 
palaidojimų užsiprašė 300 litų. 
Velionies sūnūs, žinodamas, 
kad paprastai kiti kunigai lai
doja už 30 litų, tad nesiderė- 
damas ilgai su klebonu, pada
vė 150 litų, manydamas, kad 
tiek užteksią. Tačiau 150 litų 
klebono egoistinės aistrose prie 
pinigų nepatenkino. Nulydėjus 
lavoną į bažnyčių, nei varpais 
nieks nepaskambino, nei ku
nigas grabo sutiko, kaip pa
prastai, einant religinėmis tra
dicijomis, visad ir visur daro
ma. Atrodo, kad bažn. varpai 
yra klebono nuosavybė, ku

riais tik skambinama, kai kle
bonui sumokama 300 litų. Tuo 
tarpu senelis dirbdamas per 80 
metų ir nuolat aukodamas pel
no dalį bažnyčiai, neužsitama- 
vo iš jos paskutinės pagarbos 
ir už pinigus.

Kur gi čia teisybė, kur krikš
čioniška meilė?

Lenkų kriminalistas su
imtas Klaipėdoj

KLAIPĖDA, XII. 30. (Elta). 
— Kaip savo laiku buvo pra
nešta, į Klaipėdos uostą pran
cūzų laivu “Cologne” nesenai 
buvo atvežtas lenkų pilietis Ja
roševičius, kurį 2 lenkų poli
cijos valdininkai gabeno iš Bra- 
zJlijos į Lenkiją. Klaipėdoj jis 
mėgino pabėgti, bet pasienio 
(policija jį suėmė ir atsiuntė 
į Kauną, kur buvo pasodintas 
į kalėjimą. Jo byla perduota 
Klaipėdos krašto komendantui, 
kurio nutarimu Jaroševičius 
yra nubaustas 2 mėn. kalėji
mo už nelegalų Lietuvos sie
nos perėjimą.

Kaip žinoma, Jaroševičius 
savo laiku buvo Vilniaus kraš
to vyriausiuoju eiguliu, bet, 
pagrobęs žymių valdiškų pini
gų sumų, pabėgo į Braziliją. 
Ten jis buvo sugautas ir len
kų slaptos policijos atgabentas 
iki Klaipėdos, nuo kur lenkų 
policijos valdininkai grįžo tuš
čiomis rankomis.



NAUJIENOS, ChicagC, DL

Į KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind,
Keli žodžiai apie LPD. Kliubo 

“neklaidingą.” nutarimų raš
tininką.

dytai, už senąjį raštininką. Tai 
esąs auksinis žmogus, kuris 
niekuomet klaidos nepadarąs. 0 
skaičiuoti tai galįs labai šau
niai. Visa tai labai gerai, ale 

' man atrodo, kad perdidelis vie
nų gyrimas, o kitų peikimas 
nėra geras daiktas. Pavyzdžiui, 
imkime kad ir tų senąjį rašti
ninkų, kuris ir vėl tapo išrink
tas. Išgyrė jį kaipo neklaidin
ga. O kas gi pasirodė? Pasiro
dė, kad jis pusėtinai yra klai
dingas.

Kliube yra įvesta tvarka, kad 
kiekvienas narys, kuris per dvy
liką metų išbūna nariu gerame 
stovyj ir neima pašalpos, turi 
teisės gauti aukso žiedą. Proto
kolų raštininko pareiga yra 
peržiūrėti nario stovį, kuris 
reikalauja garbės žiedo. Kas 
metai tie garbės žiedai yra da
linami užsitarnavusiems’ na
riams.

Sausio 19 d. kliubo knygų 
peržiūrėjimo komisija išdavė 
savo raportu. Pasirodė, kad 
garbės žiedai yra išduoti dviem 
nariam, kurie neprivalėjo jų 
gauti, kadangi jie jau yra gavę! 
iš kliubo pašalpą. Kilo trinks-1 
mas. Kaip čia galėjo būti, kad 
sekretorius sakė, jog tie nariai 
yra gerame stovyje, o dabar pa
sirodė visai kas kita. Nariai 
taip pat pamatė, kad neklaidin
gas raštininkas padarė didelę 
klaidų, nežiūrint į tai. kad po 
rinkimų jis pareiškė, kad esą 
per šešis metus nepadariau 
klaidos ir nepadarysiu ateityj.

Būdavo laikai, kad J. Kolas ir 
P. Rindokas susirinkimuose ne

Paskutiniame kliubo susirin
kime užėmė savo vietų nauja 
valdyba, kuri buvo išrinkta pra
eitų metų gruodžio 22 d. Kliu- 
be yra įsigyvenęs paprotys', 
kad nominuotieji į valdybų turi 
pasišalinti iš susirinkimo, kad 
nariai galėtų liuesai apkalbėti 
jų tinkamumų.

Pirmas buvo renkamas pir
mininkas. Perstatoma trys kan
didatai. Jie laikinai apleidžia 
susirinkimų. Vieni kalba už 
vienų, kiti už kitų. Prasideda j 
balsavimai. Balsų dauguma 
tapo išrinkta p. Jonas Sidau- 
ga. Well. iš trijų jis buvo tin
kamiausias ir todėl tapo išrink
tas. Paskui iš trijų kandidatų 
buvo renkamas iždininkas. Ir 
vėl prasidėjo agitacija. Pirmoj 
vietoj kalba p. Barzdys, buvęs 
kliubo pirmininkas. Jis peikia 
senąjį iždininką. Karvelį, kuris 
per du metu, kiek man žinoma, 
buvo gana pavyzdingas iždinin
kas. Visas jo nusikaltimas bu
vo tik tame, kad nenuvažiavo į 
kliubo parengtų piknikų. Tačiau 
reikia pasakyti, kad ir naujai 
išrinktas iždininkas yra neblo-, 
gas žmogus. Jis yra labai į 
energingas ir daug yra dirbęs 
kliubui. Tai p. Pranas Remei- 
kis. į

Toliau eita prie raštininko 
rinkimų. Ir vėl ta pati istorija. 
Barzdys agituoja, kaip pasam

’s toasted

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

vyrai kurie laikytumeties tvar- 
ir tinkamai . . . jus moterys

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

VENGKITEGRĄŠlNANčS
MII..... ....... senaty?* sunkumo

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

kiai 
kurios geidžiate kankintis dėl prie
lankumų tikrai moderniškos figūros 
•—kada stengiatės padaryt save per 
daug gražiom užsidekite Lucky 
vietoj to’. Bukit nuosaikus — bukit 
nuosaikus visais atžvilgiais net ir 
rūkyme. Valgykit sveikai bet ne be 
nuosaikos — kada jūsų akys yra 
didesnes už jūsų skilvį užsidekite 
Lucky vietoj valgyt. Ateinanti nuo
takiai meta savo šešėlius priešakio. 
Vcngkite to ateities šešėlio, tik per 
išvengimą virš-sauvalystės jus pa
laikysite prielankią jaunystės figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST- 
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį. /

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite i pavoju naujoviška kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelčmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “pneš-nebumą”. kuriuos pas- 
merkia Medicinos profesijai Milionai doleriu yra kas metai išmėtomi ant tu juokingu ir pavojingu gyduolių. Be išmintingiI 
Bukite nuosaikus I Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretu suteiks naujoviškas figūras arba sumazms nebumg. 
Mes, tačiaus. pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”. tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujoviška, dadu pavidalu- 

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

galėdavo gauti balso. Mat, kai 
kurie kliubiečiai bijo, kad juo
du nepatektų į valdybą ir nepa
rodytų “neklaidingųjų” klaidas.

—Buvęs susirinkime.

So. Omaha, Neb.
Trumpa praeitų metų apžvalga

Sulaukę naujų metų biznie
riai paprastai daro atskaitas, 
kad patirti kaip sėkmingi ar 
nesėkmingi buvo pereiti metai. 
Bandysiu ir aš patiekti savo rų- 
šies atskaitų.

Iš laikraščių čia daugiausia 
yra prasiplatinę “Naujienos”, 
“Tėvynė”, “Keleivis”, “Margu
tis” ir “Rimbas”, o kitų ateina 
po vienų ar, du egzempliorių. 
Turime knygyną, bet juo mažai 
kas naudojasi. Lietuvių randa
si apie tūkstantis. Progresyviai 
lietuviai turėjo penkis negyvus 
kūnas. Pirmas toks kūnas yra 
ALDLD 95 kuopa. Ji gimė ir 
mirė. Pagrabe nebuvau, bet gir
dėjau, kad Lenino plaukais ne
buvo smilkyta.

TMD 17 kuopa, daug metų iš
gyvenusi. užvertė kojas. Val
dyba palaidojo ją su visu turtu 
pas 87 kuopiu

Lietuvių Veikiantis Draugijų 
Komitetas mirė, bet dar nepa- 
laidotas.

SLA 87 kuopa gyvuoja ne
blogai; narių turi apie šimtų. 
Ji buvo surengusi maskaradų 
balių, bet ne labai tepavyko, — 
turėjo nuostolių. Mirė trys kuo
pos nariai. Dviem davė pasku
tinį patarnavimą, o trečias bu
vo nešamas bažnyčion. Lenkas 
kunigas' neįsileido Susivienijimo 
narių.

LLPD narių turi apie šimtą. 
Turėjo daug nuostolių, nes mi

rė penki nariai. Keturiems da
vė paskutinį patarnavimą. Prie 
progos reikia pasakyti, kad or
ganizacijai priklauso įvairių 
nuomonių žmonės, bet jie visi 
gražiai sugyvena.

Katalikai lietuviai turi tris 
draugijas. Laikosi jos neblogai; 
nuostolių mažai teturėjo. Ta
čiau veikimo mažai teparodo.

žinau, kad yra Lietuvių Ka
reivių Kliubas. Vienok nieko ne
sigirdi, kad jis ką nors veiktų. 
Matyti, miega kaip ir visi kiti.

Dauguma vietos lietuvių turi 
savo namus, o apie šimtas net 
ir automobilius bei radio pri
imtuvus. Lietuviai turi keturias 
mėsos krautuves, dvi gazolino 
stotis, viena garažų, vieną 
duonkepyklų ir dvi svetaines. 
Randasi trys agentai — “Nau
jienų”, apdraudos ir radio. Yra 

'taip pat trys saliunininkai, vie
nas barzdaskutis ir vienas mun- 
šainierius, kuris su visu katilu 
tapo nuvežtas į belangę.

Nei vienas omahietis neatme
na tokių blogų metų, kaip buvo 
praeitieji. Mirtis pakirto 21 lie
tuvį. Iš pažangiųjų mirė šie 
žmonės: T. žernauskas, K. Ak- 
romas, J. Sniceris’, J. Janelio- 
nis, J. Aleksa. J. Hadalis, M. 
Litvinas, S. Pilis, A. Matuzas. 
Kai gyvi buvo V. Zazubiene, V. 
Litvinas ir M. Aleksinas su baž
nyčia nieko bendra neturėjo, o 
kada jie mirė, tai tapo palaido
ti su bažnytinėmis apeigomis.

Iš bažnytinių mirė šie: G. 
Navakicnė, O. Šidlauskienė, M. 
Vaškeliavičienė, O. Pavinkšny- 
tė, B. Palitauskas, J. Redeckie- 
nė, J. Petrikienė, P. Minaikie- 
ne ir P. Butkus.

Tegul jiems visiems būna 
lengva šios šalies žemelė.

Nenoriu būti ilgaliežuviu, bet 
visgi turiu vieną dalykų paša-

--■ ■ - —ru.. i. ■ . wm... i 
kyti. Prieš dvejetą metų golfo 
čempionui Jonui Woodman ka
talikai surinko, rodosi, apie 
šimh| su viršum dolerių. Kiek 
man yra žinoma, jie tų pinigų 
dar ir šiandien neatidavė. Tai t
ne labai gražu.

Turime vieną žmogų, kuris 
visur tinka. Bet daugiausia 
jis tinka prie dolerio. Už dole
rius jis pardavinėja danguj 
kampus.

Lietuviai daugiausia pelno 
sau duonų skerdyklose. Lietu
viai gyvena santaikoj. Tarp sa
vęs perdaug nesipeša.

Sausio 22 d. mirė miesto me
ras. Oras pas mus gana šaltas. 
Kartais temperatūra nukrinta 
iki 15 laipsnių žemiau nulio.

A. Baltrimas baigia apakti. 
Ligonis’ daug metų išgyveno 
šioj šalyj, bet ką uždirbo, tą 
ant degtinės išmainė. Gi dabar 
jau bado šmėkla pradeda į du
ris baladuotis. LLPD baigia jau 
pašalpą išmokėti. Paskutiniame 
susirinkime tapo išrinktas ko
mitetas, kuris bandys gauti pa
šalpa ligoniui iš miesto.

Proletaras.

Pittsburgh. Pa.
(Tęsinys)

Sesij'a III gruodžio 29 d. 
10 V. vak.

Po vakarinių bažnytinių pa
maldų, 10 vai. vak. prasidėjo 
Hloji sesija, teie konstituciniai 
punktai tapo priimti— Sinodą 
sudaro: metropolitas-Vyskupas, 
Generalis vikaras, general. pro
kuroras' ir dveji atstovų rūmai. 
Pirmieji rūmai susidės iš dva
siški jos atstovų, antrieji iš pa- 
rapijonų , vyskupijos mokyklų 
ir įvairių kitų esančių po vys
kupijų globa įstaigų atstovų. 
Abu rūmai veikia sutartinai. 
Vyskupui suteikiama sinodo nu
tarimuose veto teisė, šį klausi
mą (veto) svarstant kilo dis
kusijos, kuriose ypatingai daly
vavo kun. Valadka iš Scranto- 
no, jis pareiškė..griežtą nusista
tymų prieš teikimą vyskupui ve
to teisės ir kitų numatomų tei
sių konstitucijoje. Kun. Valad
ka apibudindamas Romos Kat. 
vyskupų diktatoriškas teises, 
pastebi, kad L. T. K. B. A. nė
ra prasmės sekti R. K. vysku
pus, nes mes šiandie, todėl ir 
atsiskyrčme nuo R. K., kad 
pasiliuosavus nuo jų viešpatavi
mo, todėl išmėginę ant savų 
sprandų vysk, diktatūrą, nepa
darykime klaidų ateityje ir ne
teikime to saviesiems, ką turi 
R. K.'vyskupai. Kun. Z. Vipar- 
tas iš Pgh’o kalba iš priešin
gosios puses ir tarpe kito savo 
kalboje pavadina kun. Valadka 
ir jo atstovaujamąją bažnyčią 
—reformatų. Kun. Valadka 
jausdamasis tuo užgautas pa
reiškia griežtų protestą, prieš 
kun. Viparto užgauliojimus, jo 
atstovaujamos bažnyčios. Pir
mininkas kviečia atstovus prie 
tvarkos, perspėdamas, jog čia 
esanti ne vieta vieniems kitus 
užgaulioti. Svarstoma dar ke
letas konstitucinių klausimų ir 
galų gale einama prie galutino 
konstitucijos priėmimo.

Dviem ar trim atstovam su
silaikius konstitucija L. R. K. 
B. A. tapo priimta. Tiesa, bu
čiau pamiršęs — apie 11 vai. 
vak. atvyko (svetainėn) vysku- 

’pas Žukauskas iš Philadelhi- 
jos, beit jis nei diskusijose’ nei 
balsavime nedalyvavo, girdėjau, 
buk tai vyskup. žūk. neturėjęs 
savo parapijos įgaliavimo, to
dėl šiame suvažiąvime, kaipo 
pilnateisis atstovas' negalėda
mas dalyvauti sekamų dieną iš
vyko Philadelphijon. Sesija III- 
čia tapo uždaryta 11:45 v. vak.

Sesija IV gruodžio 30 d.
Sesiją atidaro pirm. adv. Ua- 

gočius. žmonių pilna svetai
nė, visi laukia įvykstančių vys
kupo rinkimų. Svarstomas ir 
priimamas lietuvių kalboje pa
maldų įvedimas, išverčiant mi
šias ir kitus dalykus iš B. K. 
baž. lotynų kalbos. Nutarta su
kelti tam tikrą sumą pinigų į- 
kurimui dvasinės kunigų semi
narijos ir senelių prieglaudos.

Pirm. adv. Bagočius skelbia 
Vyskupo, Generalinio Vikaro ir 
Gen. Prokuroro rinkimus. Prieš 
pradedant balsavimą kun. Va
ladka iš Scrantono N. B. klebo
nas prašo pirmininko balso ir 
jį gavęs pareiškia, jog jis nuo 
balsavimo, t. y. rinkimo Vys
kupo sUsilaiko, tų patį pareiškė 
ir kiti Scrantono N. B. atsto
vai. Kadangi kun. Valadka ir 
kiti jo parapijos atstovai su
silaikė nuo balsavimo ir po pri
imtosios suvažiavimu konstitu
cijos nepasirašė, informacijų 
delei kreipiausi į kun. Valadką 
sužinojimui, kokie yra jo mo
tyvai susilaikime Vyskupą ren
kant. Manydamas, kad plačia
jai visuomenei bus įdomu juos 
žinoti, pirm negu rinkimų re
zultatus, juos (kun. Valad. mo
tyvus) trumpoje santraukoje 
paduodu. Kun. Valadka, man 
kaipo korespondentui klausiant, 
pareiškė:—kad jis pritariąs L. 
T. K. B. A., tačiau jis norįs, 
kad ši bažnyčia turėtų ką nors 
originalaus. o nepamėgdžiotų 
visa tai, kas yra prakitkuojama 
R. K. bažnyčioje. Tikėjimas 
privaląs būti skelbiamas re
miantis tyruoju Kristaus mo
kslu—evangelija, klausinė išpa
žintis 'turinti būti panaikinta. 

Rinkimas Vyskupo negalįs būti 
tinkamu, jei viena Pgh’o para
pija pastato 6 atstovus, o kitos 
parapijos po vienų ar du, tokiu 
budu nesą proporcijos', nes vie
na parapija, pav., Pgh’o galinti 
išrinkti sau Vyskupų tokį, kokį 
ji norinti, nes ji turinti šiame 
suvažiavime daugumą atstovų. 
(Suvažiavimą šaukiant, mat, 
rengėjų nebuvo pranešta kiek 
atstovų nuo kiekvienos parapi
joj turi atstovaut).

Įvyksta rinkimai— sulig bal
sų dauguma Vyskupu-metropo- 
litu išrinktas—kunigas Zigmas 
Vipartas, Pgh’o Šv. Jurgio N. 
B. klebonas. Generaliniu Vikaru 
—kun. Stasys Šleinis, Scranto
no liet. N. B. klebonas ir Ge
nei'. prokuroru—advokatas Ba
gočius iš Boston, Mas's. Po rin
kimų seka išrinktųjų kalba ir 
tuomi IV-oji ir paskutinė sesi
ja užbaigta.

Manydamas, jog Visuomenei 
bus įdomu susipažinti su išrink
tais L. T. K. B. A. viršininkais', 
kreipiausi į juos, kad sužinojus 
šiek-tiek žinių iš jų gyvenimo; 
jie sutiko man papasakoti ir 
žemiau aš tai talpinu.

Išrinktasis vyskupu kun. Zig
mas Vipartas gimė 1894 me
tais, birželio 1 dieną, Lietuvoj, 
Žagarės' valsčiuje. Pradinį mo
kslą įgijo Prekybos mokykloje 
Žagarėje. 1913 metais įstojo į 
jurininkų mokyklą Angern’e, 
dabartinėje Latvijoje, tačiau 
užėjus pasauliniam karui buvo 
mobilizuotas Rusijos armijon. 
Praūžus pasauliniam karui ir 
susikūrus' nepriklausomai Lie
tuvai Zigmas Vipartas stoja j 
pirmąsias savanorių eiles. Pasi
baigus oficialiam karui su Lie
tuvos priešais, Z. V. pasiliuo- 
suoja iš Liet, kariuomenės, iš
vyksta Italijon ir ten įstoja vie
nuolynam 1925 m. kaipo vie
nuolis (Z. V.) vyksta su misi
jomis į Aleksandrija, Kairą, 
Kongo. 1927 metais misijų ti
kslais persikelia į Coiumbią. 
vėliau į Uragvajų ir 'ten gruo
džio 8 d., 1927 metais Pocitos 
mieste, arkivyskupo Nikolos (ar 
Mikolos) (Rom. K. bažn.) tapo 
įšventintas į kunigus. 1928 me
tais V. atvyksta Amerikon ir 
tais pačiais motais pradeda eiti 
kunigo pareigas Pittsburge, — 
Šv. Jurgio L. N. B. 1929 me 
tais, gruodžio 30 dieną L. T. K. 
B. A. sinodo tapo išrinktas vys
kupu.

štai dar keletas bruožų iš gen. 
Vikaro, kun. šleinio , biografi
jos.

Kunigas Stasys šleinis gimė 
1891 metais kovo mėn 18 d. 
Lietuvoje, Plungės parapijoje. 
Baigęs pradinę mokyklą, įstojo 
į Telšių gimnazijų, kurioje pra
ėjęs atatinkamą kursą stojimui 
dvasinėn kunigų seminarijon 
ir gavęs diplomą įstoja į Pet
rapilio kunigų seminariją. Pet
rapilio dvas. seminarija tais lai
kais buvusi po lenkų dvasiški-

Ketvirtadienis, saus. 30, ’3G
jos priežiūra; dabartinis kuni
gas šleinis negalėdamas lenkų 
dvasiški jos persekiojimų dėl lie
tuvybės pakęsti, apleidžia ją ir 
1913 metais išvyksta Ameri
kon. Gyvendamas Amerikoje 
nemetė savo pasiryžimo būti 
kunigu, bet tęsė pradėtąjį mo
kslą. taip kad 1918 metais 
tapo įšventintas į kunigus ir 
tais pačiais metais tapo pa
skirtas klebonu į Lavvrence, 
Masš., liet. N. Bažnyčioje. 1929 
metais gruodžio 30 dieną L. T. 
K. B. A. sinodo Pght’e tapo iš
rinktas Generaliu Vikaru. Baig
damas rašyti apie L. T. B. A. 
sinodo suvažiavimą, turiu pri
minti, jog konferencijoj aš pats 
dalyvavau, kaipo koresponden
tas ir aprašomuosius dalykus 
paduodu taip, kaip jie įvyko 
nesistengdamas vienus ar kitus 
girti arba peikti.

—Paul Dargis.

Pietų Amerikoj 
Lietuvių vargai
Laiškas iš Unagvajos 

respublikos

Vienam Detroite gyvenan- 
čiam lietuviui rašo jo brolis iš 
Uragvajos respublikos, kad ten 
gyvenimas esąs nepakenčiamas. 
Darbų jokių negalima gauti. O 
jei kur ir gaunama, tai tiesiog 
negalima nei maistui užsidirbti. 
Štai ktis tarp kita ko tame laiš
ke sakoma:

Dabar, mielas broleli, para
šysiu aš tamstai apie savo gy
venimą. Kol kas esu sveikas, 
tik labai nelinksmas, kadangi 
matau, jog pakliuvau į amžiną 
vergiją ir nebėra vilties išsi- 
liuosu()ti. Bet kokis darbas čia 
labai punku yra gauti, nes iš 
visur <daug žmonių privažiavo. 
Kiekvienas atvažiavo darbo ieš
koti, lįet labai retam tepavyks
ta jį gauti. Fabrikų mažai tė
ra. Tik trys skerdyklos ir ke
li magesni fabrikai, kaip tai: 
cukraus, alaus ir kitos mažos 
išdirbystės. Bet tose įmonėse 
dirba vietos gyventojai, o at
važiavusiems nėra galimybės 
įsigauti. O jei kam ir pasise
ka, tai reikia turėti rekomen
daciją. Gi sauso niekas ne
klauso: už rekomendaciją rei
kia mokėti. Bet dažnai žmo
gus nespėja už rekomendaciją 
atidirbti, kaip jam pranešama, 
jog darbai sumažėjo ir jam ne
bėra vietos.

Tik vasaros' laiku pasitaiko 
darbų ant ūkių. Bet ten tik 
pragyvenimui tegalima uždirbti, 
ir tai nepilnam. Per dieną dau
giau negalima uždirbti, kaip 30- 
40 centų, o prie tokio sunkaus 
darbo dirbant reikėtų pavalgy
mui kokių 50 centų. Priegtam 
ir darbas yra tiesiog nežmoniš
kas. Dirbti reikia nuo saulė
tekio iki saulėleidžio. Vadinasi, 
pradedama dirbti, kada dar 
tamsu ir baigiama, kada su
temsta.

Prie tokių aplinkybių dažnai 
ateina juodos mintys į galvų: 
ir už kokius prasikaltimus aš 
esu taip baudžiamas? Dar ne
spėjau tinkamai pražydėti, o 
jau pradedu, kaip gėlės rudeni, 
vysti...

Toliau maldaujama pagalbos, 
kad galėjus sugrįžti atgal į Lie
tuvą.

Egzaminacija $5
Kam rūpintis delei savo 

ligos?
Jus galite pasitarti su vienu tų, 

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

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 W. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

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

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

© 1930, The American Tobacco Co., Mira.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Roseland
Golden Štai Kliubo Sporto 

skyriuje įvyks permainų

Pradžioje šio basket bolo se
zono Golden riariečiai neturėjo 
užtenkamai basket bo!o lošėjų, 
kad sudarius du jauktu. Prisėjo 
paimti kelius kitataučius, kad 
tą trukumą dapildžius. Tas da
rė labai netinkamą Įspūdi, kad 
lietuvių kliubas neturi visus lie
tuvius lošėjus. Po Naujų Metų 
sporto tvarkytojai (valdyba) 
nusitarė paliuosucti sveiimtau

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu
Kai žmonės pajunta nesma

gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — de
vintuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atside- 
da milionai žmonių per 50 me
tų nuolatos didėjančio vartoji
mo.

šaukštas Phillips Milk of 
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesni kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuojaus. Už penkių minučių 
simptomai rugučių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

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

Sustabdo kosuli 

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.

MARES COUGH BALSAM 
ištraukiant lauk 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintinga bandy- 
m a. Laikykit 
bonka namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki
ta doza nuryki
te kai pabusite 
nakti. Tai bus 

galas kosulio. Gaukite ii pas savo 
aptiekininką. 35c. ir 60c bonkutė.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u‘Statymo 

« KONTRAKTORIUS^
4556 Sb. Rockwell St., Chicago, III 

VYRAI!

čius ir stengtis gauti lietuvius 
jų vieton. Jonas Fra j aras 
(Froyer), sporto manadžeris, 
deda visas pastangas, kad su
darius vienų lietuvių jauktus ir 
sako, kad jisai tai padarysiąs. 
Ateinantį ketvirtadieni, sausio 
30 d., Golden stariečiai loš bas
ket bol su Liberty A. C. jauk
tu. J. Fryeras sakos jau turįs 
visus lietuvius lošėjus dėl kal
bamo lošio. Lošimas bus Stru
milos svetainėje; pradžia 8 v.

Beje, užėjus dideliems šal
čiams Strumilos svetainėj ne
buvo užtektinai šilumos. Dabar 
gi J. Talacka, svetaines' savi
ninkas, tikrina, kad šilumos 
svetainėj busią užtenkamai, nes 
esą Įdėtas naujas pečius.

—Narbutai.

P-ia K. Varekojienč 
lankėsi Chicagoj

P-ia K. Varekojienč, iš 
Rhmelander, Wis., buvo atvy
kus paviešėti Chicagon pas sa
vo gimines bei draugus. Kiek 
paviešėjus Chicagoj, sausio 27 
d. grižo atgal į Hhinelanderi. 
P-nai Varekojai gan pasiturin
čiai gyvena. Turi restoraną 
Rhinelanderyj ir didelį apie 
200 akrų žemės ūkį.

— Rep. V.

Lietuvių Valanda
Sekmadienį, sausio 26 d., iš 

radio stoties WCFL vėl teko 
girdėti tikrai gražų ir įdomų 
programą, kurį, kaip paprastai, 
parengė Jos. F. Budrikas, pre
zidentas Budriko radio korpo
racijos.

Artistas Vanagaitis prijuoki
no klausytojus savo dainomis ir 
“spyčiais“. Pas jį viskas išeina 
Number One. P-lė Šarkiu i utė 
gražiai sudainavo keletą liau
dies dainelių. Ponas Sauris, 
kaip ir pirmiau, labai gerai gro
jo milžiniškus studijos sargo- 
nus ir dar, sykiu su Vanagai
čiu, sudainavo porą gražių dai
nų, vargonams pritariant. Na, 
ką bepasakyti apie M. Jozavi- 
to vedamą Budriko orkestrą? 
Juk tai pirmos klesos orkestrą: 
jie visi taip groja, kad ir net 
seniai, pietus palikę, kaip jauni 
šoka.

Lauksime kito programo.
—Klausytojas.

Lietuvių bylos 
teismuose

Reporteriams “hot cake“ 

Antradienį ir trečiadienį (sau
sio 28 ir 29 dd.) teisėjo Fein- 
bergio kambariuose nagrinėta 
byla John Arliskas ir jo žmo
nos, Patra Arliskas.

John Arliskas turi Nash iš- 
dirbystės automobilių agentiją 
Roselande, adresu 10857 Michi- 
gan avė. Jo žmona, per teis
mą, ieško atskiro užlaikymo.

Pasak žmonos, Arliskas esąs 
turtingas, jo pajamos metams 
siekiančios $40,000. Bet jis 
daugiau dėmesio kreipiąs į 
golfą ir gembleriavimą, ne kad 
į ją, savo žmoną, žmona kal
tina Arliską žiaurumu (cruel- 
ty).

Arliskas, iš savo pusės, teis
me nurodė, kad jo pati sausio 
mėnesį 1928 metų buvo išva
žiavusi su tiriu Lavvrence GaL

fney (nevvyorkiečiu), baisiklių 
Icnktyniuotcju, į Kaliforniją. 
Arliskienė pripažino teisme tą 
Įvyki kaip faktą, bet nurodė, 
kad jos vyras dovanojęs jai 
kaltę ir kad po to ji sugrįžu
si pas jį.

Tolinus Arliskas metė teis
mo kambarin, kaip sakoma, 
“bombą”. Matele, savo pareiš
kime dėl šios bylos Arliskas 
minėjo tūlą “John Doe“, kaip 
asmenį, su kuriuo vėlesniuoju 
laiku Arliskienė draugavusi. •>

Arliską užklausė jo, Arlisko, 
advokatas: o kas, girdi, yra 
tas “John Doe?“

Arliskas pareiškė: “Ve jis“, 
ir parode pirštu į savo pačios 
advokatą Aliniu ną. Pašoko pa
čios advokatas iš vietos, rei
kalaudamas išmesti iš rekordų 
liudymą. Kilo sujudimas susi
rinkusių pavėpsoti tarpe.

Teisėjas Įspėjo Arliską, kad 
jo kaltinimas A Įtinamu esąs la
bai rimtas, nes advokatas skai
tosi teismo tarnautoju (officer 
of the court). Ir jei, ,gir<li, ne- 
pa.Tį’siąs Arliskas kaltinimą 
įrodyti, tai jam teksią susidur
ti su rimtais keblumais.

Arliskas pripažino, kad jis 
supranta kaltinimo sunkumą, 
ir vėl pakartojo kaltinimą pa
čios advokatui. Jis, Arliskas, 
matęs savo pačią ir dabartinį 
jos advokatą kartu spalių mė
nesio 12 dieną. Jisai pasekęs 
juodu iki Whitingo. Jie negrįžę 
namo iki ankstyvos kitos die
nos ryto. Gruodžio 7 dieną juo
du vėl atlankę ča.psui restora
ną ir negrįžę namo iki 1 va- 
landos. Kada jo pati ii* Altman 
sustoję kely, tai jis, Arliskas, 
važiuodamas pro šalį, dar pa
sukęs šviesos srovę į juodu.

Altman užklausė Arlisko: 
“Ar aš buvau meilus?“

Į šį klausimą Arliskas atsa
ke: “Tamsta buvai labai lan
dus (Tresto).

Taip paduoda šią bylą “Tri
būne“.

Teismas pertraukta. Trečia
dienį byla tęsėsi. Altman ka
mantinėjo Aii’liską:

Ar, girdi, gruodžio 8 d. ma
tei savo žmoną su svetimu vy
ru prie 79-tos gatvės ‘L’ sto
ties? Arliskas atsakė, kad ma
tęs.

Ar tikrai pažinęs tą žmogų? 
Arliskas atsakė, kad pažinęs. 
“Kas buvo tas vyras?“, klausė 
Altman.

‘•Tamsta“, paaiškino Arlis
kas. Jis, be to, pareiškė, kad 
turįs liudininkų, kurie galėsią 
patvirtinti jo kaltinimą.

Iš tikrųjų, byla suįdomino ir 
teismo reporterius ir buvusią 
teisme publiką, čia, matote, 
advokatas pačiai ginti. Bet ve 
moteriškes vyras kaltina patį 
gynėją draugavimu su ja.

Roseland
Praėjusią savaitę susižiedavo 

p. J. Petrauskas su ple K. Juk
naite. Jaunavedžiai abu čia au
gę. šliubą ėmė Visų šventų pa
rapijos bažnyčioje. Kadangi 
jaunieji visur dalyvavo, tai tu
rėjo nemažai pažįstamų. Tad ir 
vestuvėse buvo daug pajaunių 
ir daug svečių. Mačiau svečių 
iš Kensingtono, iš Burns’idės, o 
daugiausia tai iš Roselando.

Iškilmės buvo didelės. Tiek 
daug svečių sukviesta, tad gas- 
padinės turėjo pasidarbuoti,

NAUJIENOS, Chicago, 01.

kad prirengti valgių ir kitko 
svečiams. Ir buvo viskas gra
žiai prirengta.

Jaunavedžiai pasveikino sve
čius tardami po keletą žodžių. 
Iš svečių taipjau .vienas kitas 
tarė po keletą žodžių ir velijo 
jaunavedžiams visko gero gy
venime.

Linksmos kalbos buvo. Laikas 
bėgo smagiai. Pavalgius, muzi
kantai sugrojo, pradėta links
mintis, kojas miklinti.

Pasilinksmino. Jau nekuriu 
svečių ir kojos pavargo. Kai 
kurie ėmė skirtis namo. O jau
nieji rengėsi važiuoti medaus 
mėnesiui praleisti... Tik staiga 
skambutis. Durys atsidaro, o 
čia pulkas rusų senosios val
džios oficierių. Paprašė “oficie 
rus“ įmaršuoti į vidų. į marša- 
vo net keturiolika. “Oficieriai“ 
turėjo savo muziką, sugrojo, 
apsisuko keletą kaitų. Šie pas
kutiniai' svečiai išgąsdino neku- 
rius vestuvių puotos dalyvius, 
kadangi jie dėvėjo kaukes.

Bet svečiai priėmė netikėtus 
“oficierus“ draugiškai. Vaišino 
vynu. Ilgai nebuvo “oficierai“, 
išmaršavo namo. Kaip paskui 
paaiškėjo, tie “oficierai“ buvo 
lietuviai, kurie grįžo iš Burn 
sidės maškių baliaus.

Kalbamos Vestuvės buvo šau
nios ir draugiškai ir linksmai 
užsibaigė.

Linkėtina jaunavedžiams ilgo 
ir laimingo žejiybinio gyvenimo.

—Matęs.

Roseland
Vaikiams genai

šiuo laiku gerai vaikams. Pa
šalę ir sniego yra. Mat, vaikai 
nuo kalno gali šliaužyti rogu
tėmis, o kurie rogučių neturi, 
tai bile krinta ir važiuoja nuo 
kalno. Gatvės nušveistos, ir ei
damas skersai, kartais ir ne
norintiems tenka patrišti ir at
sisėsti ant sėdynės'. Pamačius 
tokius “triksus“ darant, vai
kam juokas, o suaugusiems rei
kia kaip kada padejuoti, neku- 
rie keletui dienų ir lovon atsi
gula.

Palmer Parke, yra ledo, ku
riuo vaikai ir suaugę gali va
žinėtis.- Prie ledo pritaisyta pa
šiūrės pasišildyti, žodžiu, vai
kai ir suaugę gali raškažytis. 
Jeigu taip Lietuvoje butume 
darę, kai augome, tai musų nu
garos butų skaudėjusios ne nuo 
ledo, bet nuo bizūno. Tėvai kai 
kada mušdavo vaikučius, kurie 
važinėdavos ledu. O čia tėvai 
nuperka pačiūžas ir rogutes. 
Mat, ką reiškia laisvė ir šiek 
tiek išteklio. Juo laisvesnė ša
lis, tuo mažiau gauna mušti. 
Todėl ir myli laisvę.

Aštrus Kosulio Priepuoliai 
Greitai Sustabdomi

Varginantys kosuliai negalės jus 
nuvarginti ir susilpninti šią žiemą, 
jei jus vartosite Foley’s Honey and 
Tar Compound. Kiekviena doza gy
domosios balzaminės vertes tyros 
pušies smalos, šviežio raminančio me
daus ir kitų vertingų kosulį gydan
čių gyduolių tiesioginiai paliečia 
idegtą gerklės vidų, padengdama su 
gydančia, raminančia uždanga, tuo 
užbaigiant varginanti kosulį. Jo 
greitas gydomasis veikimas nėra su
trukdomas opiatų ir chloroformo. 
Jis yra švelniai liuosuojantis, greitai 
veikiantis, patikimas dėl kosulių, 
gerklės kutenimo, užkimimo, krupi- 
nio ar bronchinio kosulių, kvaršingų 
naktinių kosulių. Reikalaukit Foley’s 
Honey and Tar Compound. Parsi- 
davinėja visur.

Tavorščiai myli daugiausiai 
nelaisvę. Turbut jie nėra gavę 
mušti maži būdami, tai mušimą 
nori ištirti senatvėje. Tas vis 
negerai, kad 'tavorščiai nesiva- 
duoja protu, bet jausmais’. Kiek
vienas gyvūnas nori pasiliuosuo- 
ti iš nelaisvos, bet tavorščiai 
uždėti nelaisvę. Tą aš mačiau 
keletą kartų komisarų gazieitoj.

—t.

SPORTAS
SPORTININKŲ RUNGTYNĖS

šachmatų-Chesj.’ ketvirtas 
metinis ir šaškų-chečkers pir
mas tufnamentai prasidės šeš
tadieny, vasario 1 d. 1930 m. 
Tą dieną Įvyks preliminarinis 
lošimas—išbandymas savo spė
kų prieš oponentus dalyvaujan
čius turnamente. Tą pačią die
ną C. C. komitetas paskelbs 
turnamen'tų atidarymą, nusta
tys lošimui ir taisykles kompe- 
ticijai.

Graži ir brangi trofija Svovi 
ant stalo choss ir checkers kam
baryje ir laukia naujo šių metų 
čempiono. Ant trofijos artistiš
kai užrašyta “Naujienų Trofija 
dėl Lietuvių šachmatų Metinio 
Turnamemto“; ant antros trofi
jos pusės figūruoja vardai K. 
Jurgelionio 1926 ir 1927 čem
pionas. V. Rušinskas dabartinis 
čempionas. Tą trofija aukavo 
šachmatistams “Naujienos“, 
pirmas lietuvių dienraštis Ame
rikoje. Kas bus šių metų šach
matų čempionu?..

Apari čempionų, daug yra 
gerų šachmatistų lietuviuose., 
kurie bandys' skinti kelią prie 
šių metų čempionato. Ed. But
kus pirmutinis runner-up, Dr. 
Zalatorius, K. Augustinavičius, 
Dr. Kasputis, Dr. Zimontas, A. 
Belskis, Dr. žilvitis, adv. K. 
Gugis, Dr. Karalius*, K. Janus, 
adv. E. Pekel ir kiti.

Lošimo sistema turnamentuo- 
se. Visi kandidatai lošia po dvi 
gemes tarp savęs ir keturi ga
vusieji daugiausia points sueina 
į eliminacinį lošimą po penkeš 
gemes. Laimėjęs semi-finalinį 
lošimą lošia su čempionu finalę 
eliminaciją ir išlošėjas palieka 
čempionu.

Matant, kad yra daug ir ge
rų šaškų-checkers lošėjų L. G. 
K. pasistengė surengti jiems 
turnamentą. Jonas Zapustas 
dabar skaitomas geriausiu šaš- 
kų lošėju, nes keletas metų at-

Dr. P. P. Šimaitis,
Naprapatas 

Baigęs Napratijos Kolegiją Illi- 
nojuje. 8 metai kaip užsiima žmo

nių gydymu Chicagoje.

Daktaras Specializuojasi ant Nervą Lirą. 
Ofisas 2346 W. 69th Str. 

arti S. Western Avė., Chicago, m.
Išgydo bo operacijos penosaidę, got to

ri; pasitarimai veltui ir mandagus. Yra 
išgydęs daug žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo, mirštamos li
gos. širdies ir pilvo ligą, galvos, nugaros, 
strėnų gėlimo. Eina ir 1 namus gydyti.

Tel. HEMLOCK 1881.
Valandos: nuo 9 iki 11 Iš ryto, nuo 2 
iki 4 po pietą ir nuo 0 iki 9 vakaro, 

šventadieniais nuo 9 iki 11:30 iš ryto.
’ - i - --------- -....................... - '

gal yra laimėjęs antrą prizą vi
sos Chicagos checkeristų. Ant
ras' iš geresnių yra L. Mingela, 
toliau seka J. Bagdonas, J. 
Mereckis, J. Kulis, J. Lucas, J. 
Mileris, J. Kazickas, J. Jakobs, 
M. Meseris, M. Bakas ir daug 
kitų.

Zapustas ir Mingela neseniai 
užbaigė tarpusavinį kontestą. 
Zapustas išėjo laimėtoju keliais 
points. Jų kontestas tęsėsi per 
ištisą mėnesį po dvi gėmes kas
dieną. Jie pasiryžę laimėti tur
namentą, bet kiti taipgi nepasi
duos.

Stambus Chicagoje biznierius 
ir sportininkas pažadėjo aukoti 
gražią trofija, ant kurios bus 
užrašyta “Lietuvių Aaškų M> 
tinis Turnamentas“, o ant ant
ros' pusės čempiono vardas.

Registruokitės dabar bei pre
liminariniame turnamen'tų loši
me sekantį šeštadieni. Turna- 
mentai įvyks Lietuvių Golfo 
Kliube 3200 So. Halsted St.,

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

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

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

CREOMULSION

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iS- 
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 ReoMvelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

Chicagoje. Visi gali dalyvauti.
—Menas.

Initernacionalis šachmatų tur
namentas dabar yra lošiamas 
mieste San Hemo, Italijoj. Da
lyvauja geriausi pasaulio šach- 
matistai, Dr. Ailexander Alek- 
hine, dabartinis čempionas, tur- 
namente'.stovi pirmoj vietoj. Jis 
yra rusas. Nemzowitsch iš Da
nijos ir Rubinstein iš Lenkijos 
stovi lygiomis antroje vietoje.

—Ms.

Menkėjanti sveikata ir 
netekimas spėkos

Kik’.'i "' t'kKlus gyvenimai, ar nenormaliu 
įtempimai ir iA.iikvojirnaH gyveninio jėgų 
HUgilpniria juxų avclkatą ir spėkas ir gyvt- 
nining panitlnro nemalonu*) ir Nkurdiiu. paim
kit Nuga-Tone tik per kėliau dienas ir pa- 
Htebėkite, kokis paHtebėtinag seku pagereji- 
rnuH. Sis puikiausias preparatas išvalo kūną 
nuo susirinkusią nuodingą atmatą, nugali 
konstipaeija, suderina ir sustiprina organus 
ir greitai pagerina abelna sveikata.

Nuga-'foru* priduoda jtinia geresnį apetitų, 
pagelbsti virškinimui, pagamina užtektinai 
raudono, sveikaus kraujo, palengvinu ganus 
ir išpūtimą vidurių ar pilvo, inkstų ar pū
slės įdegimą ir pamišius ilgus. Jis taipjau su
teikia poilsingų. atgaivinantį miegą ir įde
da sveiką mėsą į sudžiuvusį kūną. Jus ga
lite. rauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas netu
ri jų stake, paprašykit jį užsakyti ją dėl 
jąs iš savo džiaberio.

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

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

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, Širdies, vi
durių, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy- / 
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite Dr. Ross 
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. Crtlly Bldr. 
doa: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dešimt metų šiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto aurito. Valan- 
dėliotnle 10 iki 1. Panedėliale. Seredomls 
ir Subatomis nuo 10 iki S vai. vakare

TUBBY
IS DOD0' “ <sOOb OLE SPlbEte'. į 

To SEE HIAA AN VMM WTH

HME- GOESS l LlCRMlA OUT TK1?OUCW

ri might as. vjell be im
' AS w OLE ROOM ~ \ 
ABOVE OUR FVRnACE - I CAkJT Doi 
AMTTBOO' BVT KERE ALL DAT 
|F I NAKE AMY AJOtSE MOMtl FINb

ME AM' V0AIP ME FOR StATlA)' AVJAY 
SO LONG AKT IF l GO ODT THE COPS 
\A)ILL ARREST ME FOR 8REAKIAP i

< THAT OLE VHAJDOVO DOVOA) ATJ- 
\. JIM LEES* LAUMORy

ORzbOY]LOOK VdhAT 1 > 
FOUMD IM TMIS OLE BOK - 

>UL THE STUFF SPlDER 
AK)' 1 HAD 0A) OUfc CAbAPIN' 
TRlP LAS SOėAMER. _ GOSW' 

MT OLE SLIMG SHOT!

ZGOLLY THEQ.ES N 
SPIDER siaudė 
OMTHE
GOOD OLE £P»OEQ'.

A F€UER C0UIONT 
V)AMT A BEJTEft y

< FQ1EW THAK) /

CMJRANCf 
. To THE 

lUMAJtL

THEQ.ES


‘f { ■ ■ ■■ ’ "?■

NAUJIENOS, CMcagd, IR Ketvirtadienis, saus. 30, ’30

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.03 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

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

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

DAR VIENAS DIKTATORIUS NESIVERTĖ

Ispanijos diktatorius, Primo de Rivera, tapo nu
verstas. Jo vietoje karalius Alfonsas pavedė sudaryti 
naują vyriausybę generolui Damaso Berenger.

Diktatorius de Rivera valdė Ispaniją per šešerius 
su viršum metus be žmonių atstovybės. Prieš jį keletą 
kartų buvo daromi sąmokslai, bet visuomet jie būdavo 
numalšinami, ir atrodė, kad jo valdžiai nebus galo. Te- 
čiaus dabar staigiai ir netikėtai jisai keberiokšt ir nu
virto !

Pranešama, kad de Riverą privertė pasitraukti 
karalius, remiamas tos dalies armijos, kuriai vadovauja 
Cadizo įgulos komendantas, gen. Godet, ir karaliaus 
švogeris, Andalusijos gubernatorius, Don Carlos. Prieš 
pasitrauksiant diktatorius bandė atsikratyti šių dviejų 
savo priešų ir pristatė karaliui raštą, kuriuo juodu tu
rėjo būt pašalinti iš jų vietų. Bet Alfonsas atsisakė tą 
raštą pasirašyti ir de Rivera turėjo įteikti karaliui savo 
rezignaciją.

Sakoma, kad jei de Rivera nebūtų atsistatydinęs, 
tai jau ant rytojaus butų sukilusi prieš jį kariuomenė.

Kokios atmainos įvyks dabar Ispanijoje, dar sunku 
pasakyti. Dauguma žmonių tur-but džiaugsis, pasiliuo- 
savus nuo diktatūros jungo. Kai žinia apie de Riveros 
puolimą pasklido Ispanijos sostinėje Madride, tai uni
versiteto studentai padarė triukšmingą demonstraciją, 
šaukdami “Mirtis Primo de Riverai! Tegyvuoja kara
lius!” Buvo ir šauksmų “Tegyvuoja respublika!” Bet 
policija šituos demonstrantus išvaikė ginklais.

Naujasis valdžios galva, gen. Damaso Berenger, ža
da sudaryti ministerių kabinetą daugumoje iš civilių 
asmenų ir atsteigti senąją, 1876 metų konstituciją, ku
rią de Rivera buvo panaikinęs. Tečiaus, ar jisai savo 
prižadus išpildys, tai dar reikia palaukti ir pažiūrėti. 
De Riveros įpėdinis yra taip pat generolas, kaip ir bu- 
vusis diktatorius, ir vargiai kuo nors geresnis už jį. 
1922 m. jį buvo apkaltinęs senatas dėl netikusio karo 
vedimo su riffais Afrikoje ir buvo jį nuteisęs šešiems 
mėnesiams į kalėjimą; nuo šios bausmės tečiaus gen. 
Berenges išsisuko ačiū karaliaus protekcijai. 1926 m. 
karalius jį vėl sugrąžino tarnybon, paskirdamas jį savo 
dvarų viršininku.

Taigi de Riveros puolimas kolkas reiškia vienos mi- 
litaristų klikos pergalę ant kitos. Labai galimas daiktas, 
kad gen. Berenger valdys kraštą taip pat diktatoriškai, 
kaip jį kad iki šiol valdė de Rivera. Tokia atmaina per
nai metais įvyko ir Lietuvos valdžioje, kuomet Smetona 
išspyrė lauk Voldemarą ir jo vieton pasodino Tubelį: 
asmens pasikeitė, bet politika pasiliko tokia pat.

Tečiaus diktatoriaus griuvimas negali neatsiliepti 
ir į visą diktatūros sistemą. Iki pastaroji dabar persi
tvarkys, visuomenė turi progos padaryti spaudimą į val
džią ir atgauti bent dalį savo teisių. Nuo Ispanijos žmo
nių sugebėjimo veikti šiame momente priklausys, ar te
nai diktatūra atsigriebs, ar ji bus likviduota.

Vistiek tenka pripažinti, kad Europos diktatoriai 
jau pradėjo klupti. Po Voldemaro ir de Riveros ateis 
eilė ir kitiems.

NEPASILIAUJANTI SKERDYNĖ

Rusijos socialdemokratų partijos atstovybė užsie
niuose (Rusijoje, kaip žinoma, ta partija yra uždraus
ta) padarė sąrašą įvykintų Sovietų Sąjungoje mįrties 
nuosprendžių per spalių ir lapkričio mėnesius. Ji pada
rė jį, pasiremdama sovietų spaudos pranešimais. Pasi
rodo, kad per tuodu mėnesiu bolševikai sušaudė 247 
žmones. Ir tai veikiausia dar ne visi, kadangi ekzekuci- 
jos, kurias žvalgybos agentai atlieka tolimuose provin
cijos užkampiuose, dažniausia spaudon nepatenka.

Taigi prie dabartinio staliniškos “socializacijos” 
tempo, bolševikų valdžia sušaudo kas mėnesis po 123 
žmones, arba po keturis žmones kasdien.

Ir kas yra tie, kuriuos bolševikai skerdžia? Daugu
moje tai — vadinamieji “kulokai” (“buožės”), arba tur
tingieji ūkininkai. Bet dabartinėje Rusijoje supratimas 
apie ūkininkų turtingumą yra savotiškas. Ūkininkas, 
kuris turi vieną karvę, yra laikomas “biednioku”; bet 
jeigu ūkininkas turi dvi karves, tai jau jisai yra “tur- 
ting-as”, ir tokiam grasina pavojus patekti i “kulokų” 
sąrašą.

Užsisakymo kuiną:
Chicago je — paštu:

Met^ns ..............-.................. $8.0(i
Pusei metu .............................. 4.0C'
Trims mėnesiams .... .............. 2.0(
Dviem mėnesiam ..........  1.6C'
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija __ _____ ,.______  8c
Savaitei ___________________ 18c
Mėnesiui ------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..............  — $8.00
Pusei metų ..................-.......... 4.00
Trims mėnesiams —............ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Neseniai Londone išėjo iš 
spaudos knyga vardu “Leonid 
Krasin, his life and work”. Tą 
knygą parašė nabašninko žmo
na. Lubov Krasin.

Knygoj atspausdinta daug 
Krasino laiškų. Krasinas pa
prastai savo žmonai rašydavo 
labai ilgus laiškus, kurie su
rinkti i krūvą sudaro savo rų- 
šies memuarus.

Laiškai apima laikotarpį nuo 
1917 iki 1926 m. lapkričio mė
nesio, t. y. iki pat Krasino mir
ties.

Perversmo įvertinimas
Laiške, rašytame tuoj po 

bolševikų pasikėsinimo 1917 m. 
birželio mėnesyj nuversti Pet
rogrado laikinąją valdžią, Kra
sinas sako:

“Gerų darbų pridarė bolševi
kai. O gal tai tikrumoj ne jie, 
bet vokiečių generalinio štabo 
apmokami agentai, arba juoda
šimčiai... Jie tinka įtik kalbėji
mui ir rašymui perkūniškų 
straipsnių laikraščiuose. Kaipo 
pasaulio proletariato vadai jie 
nemoka išnaudoti padėties. Vie
toj to kad sukurti tikslią pro
gramą ir ją įkūnyti gyvenimai:, 
jie pačiu žvėriškiausiu, bai
siausiu ir nenaudingiausiu budu 
lieja kraują. Tas' faktas, kad 
visi tie įvykiai supuolė kartu 
su vokiečių įsiveržimu, aiškiai 
rodo, kas tikrumoj organizavo 
sukilimą prieš laikinąją val
džią.”

Kornilovo putoas
Truputį vėliau, kelias dienas 

prieš spalių perversmą, jis ra
šė :

“Idiotai, kurie vadina save 
revoliucionieriais’, vis dar para
duoja svarbiausiomis gatvėmis 
(Petrogrado), mala liežuviais 
ir teršia šaligatvius saulužėlė
mis. Oras įelektrintas ir jau
čiama anarchija, ir tas faktas 
verčia susimąstyti dagi bolše
vikus. Masės ir “proletariato 
draugai” vis labiau atšala nuo 
politikos. Galimas daiktas, kad 
Kornilovas butų buvęs sėkmin
gas, jei nebūtų taip skubėjęs.”

Rusų nekultūringumas
Apie tą patį laiką Krasinas 

kitame laiške rašė:
“Visa, kas darosi aplinkui, 

mane įtikina, kad dar negreit 
rusus bus galima pavadinti 
civilizuotais žmonėmis. Ačiū 
monarchijai, žmonių mases į- 
kiršintos ir sugrubūjusios iki 
pat kaulų smagenų. Bus rei
kalinga dviejų gentkarčių, ku
rios augs sveikose sąlygose, kad 
rusai taptų kultūringais žmo
nėmis.”

Nenorėjo dalyvauti valdžioj
Dviem mėnesiam po bolševi

kų įsigalėjimo jis rašė - savo 
žmonai:

“Turiu prisipažinti, kad bol
ševikai daro viską, kad iš visų 
iššaukti pasipriešinimą. Aš pa
reiškiau jiems, kad jų taktika 
yra tikra saužudystė. Aš nesi
imsiu už organizatyvio darbo 
nei prekybos nei susisiekimo 
srityse, kol politinė šalies' struk
tūra daro negalimu dalyku ben
dradarbiauti visoms demokra
tiškoms grupėms.”

Nuomonė apie Leniną

Kaip žinoma, Krasinas visgi 
galų, gale sutiko dirbti su bol
ševikais, bet apie juos jis nie
kuomet nebuvo aukštos nuomo
nės. 1918 m. gegužės mėnęsyj 
apie Leniną jis rašė:

“Pas Leniną dažnai gimsta 
įdomios idėjos, bet taip pat daž

Tie “kulokai” yra sušaudomi daugiausia už tai, kad 
jie pasipriešina valdžios agentams, kurie varu verčia 
ūkininkus atiduoti valdžiai už pusdykę savo javus ir 
kitokius maisto produktus. Mirties bausme dabar yra 
paskirta ir tiems ūkininkams, kurie išparduoda priva
tiems asmenims arba patys papjauna ir suvalgo savo 
gyvulius prieš įstosiant i “kolchozą” (kolektyvių ūkį).

Kruvinesnes valdžios, kaip Rusijos sovietų valdžia, 
pasaulyje nėra ir tur-but nebuvo.

Iš L. Krasino Laiškų
nai jos yra visai vaikiškos... 
Taip vadinama darbininkų kla
sė yra demoralizuota iliuzija, 
kad buk ji iš vergo pasidarys 
padėties viešpačiu. Reikia pri
pažinti, kad savo fantastiškais 
planais tuoj įvesti socializmą, 
bolševikai tik griauna šalį. At- 
sakomingos' vietos tenka buka
pročiams, o dažnai tinginiams 
ir tiesiog žulikams bei didžiau- 
siems ignorantams, kurie dirba 
pramanytą ir niekam nereika
lingą darbą. Jeigu į tuos žmo
nes prisieina kreiptis su klau
simu, kuris yra surištas su šio
kia tokia atsakomybe, jie, tuoj 
suverčia darbą ant svetimo kak
lo, kad atsikratyti nuo nema
lonių klausimų. Klaidų daryme 
čičerinas lenktyniuojasi su 
Trockiu”...

Pasipūtę asilai
Padaręs 1922 m. sutartį dėl 

koncesijų su Urkvartu, Krasi
nas sovietų valdžios narius cha
rakterizavo kaipo “pasiputusius 
kvailius”, kalbėjo apie bepro
tišką padėtį Rusijoj ir norėjo 
visiškai pasitraukti nuo visokio 
darbo. Ignorancija valdžios ra
teliuose tiesiog pasibaisėtina,— 
skundėsi jis, —jų metodai yra 
tokie netikę, kad “aš pradedu 
nustoti visokios vilties'”... Visas 
mano darbas, energija ir pa
stangos nuėjo niekais. Maža 
grupė asilų ir kvailių suardė 
visą mano darbą, kaip kad ma
žas vaikas vienu užsimojimu su
drasko voratinklį.

Neleido rezignuoti
Sutartį su Urkvartu Maskva 

atmetė. Dūliai to Krasinas tiek 
įtūžo, kad tuoj padavė rezig
naciją. Rezignacija nebuvo 
priimta ir Krasinas priverstas 
buvo ir toliau eiti savo parei
gas. Priegtam Leninas pasakė 
jam sekamą charakteringą ko
munistų diktatoriui frazę: 
“Mes nors ir pašaliname žmo
nes nuo vietų, bet neleidžiame 
jiems liuosu noru pasišalinti.”

1923 m. Krasinas rašė iš 
Maskvos:

“Kaip paprastai, visi čia rei
kalai pilniausiame chaose, o 
valdžios rateliai daro visa, kad 
tą padėtį dar labiau pablogi
nus”.
Pergyveno mongolus, pergyvens 

ir bolševikas
Jis džiugina save mintimi, 

kad toki šalis, kaip Rusija, ku
ri pergyveno mongolų jungą, 
pergyvens' ir bolševikus —isto
rija permals visas klaidas. “Ne
matoma ranka pavers istorija 
pavers dagi pačius beprotiš- 
kiausius tų politikų darbus — 
viskas anksčiau ar vėliau bus 
pateisinta tuo, kas pasidarys 
istorija.”

Ant nelaimės, tos Krasino 
pažvalgos' pasidarė žinomos tik 
dabar, po jo mirties, kada jis 
pats (tapo įtrauktas į istoriją. 
Jeigu jam butų tekę dagyven- 
ti iki dabartinių laiku, tai nėra 
abejonės, kad jis Stalino dikta
tūrą bu'tų tipkamai įvertinęs. 
O Krasino nuomonė apie Sta
liną butų buvusi tikrai įdomi.

Pastabėlės
Jau kuris laikus “Tėvynėj” 

skaitau “brolis” toks tai, “bro
lis” toks lai. Ilgai negalėjau 
suprasti ką tas “'brolis” reiš
kia. Galų gale pastebėjau, kad 
čia vietoj “draugas”, vartoja
ma “brolis”.

Pastaruoju laiku žirniu ir 
“Sandara” vietoj draugas vai-

toj a brolis. Kaip aš suprantu, 
tai musų vidurinioji srovė kra
tosi žodžio draugas tik de] to, 
kad jj visur vartoja bolševi
kai. Nepriimt savo tarpe bol
ševikiškų metodų, papročių ir 
t.t. yra geras daiktas, bet kra
tytis žodžio draugas irgi vai
kiška. “Draugija, draugas”, 
tai vienos šaknies žodžiai ir 
visi draugijos nariai tarp sa
vęs yra draugai, o ne broliai. 
Bireliais viens kitų vadina tik 
zokoninkai .— vienuoliai. Jų 
pėdomis mums* eiti netinka.

Reforma visai nevykusi. 
>:« * *

“Vienybės” 7 num. skaitau 
tokias nesąmones: “Prezid. 
lloover gauna $75,000 algos 
per metus, gubernatorius $25,- 
000, mayoras $40,000, o Jack 
Sharkey nuo $100,000 iki pu
sės miliono per pusvalandį. Jei 
sveikas bus ir liks čampionu, 
jo alga pakils netoli iki milio
no dolerių per pusvalandį.”

Pamanykit!... Reiškia per 
valandą gaus $2,(XX),000, per 
dvi valandi 4 milijonus ir 1.1.; 
tai kiek jis gaus per dieną? 
O kiek per metus? Aš manau 
nei visas “Vienybes” štabas ne
pajėgs Sharkio metinės algos 
apskaitliuoti taip skaitliuojant.

— J. D.

1914-1918 metų karo 
klausimai mokykloje

Knygutėje “Russkaja skola 
za rubežom” S. Karcevskis su
pažindina, kokių davinių davė 
tyrinėjimas istorijos vadovėlių 
įvairiose šalyse. Tas tyrinėji
mas buvo padarytas pavedus 
Carnegie taikos propagandos 
fondui.

Tyrinėjimo uždavinys buvo 
išaiškniti, kokia dvasia vadovė
liai sudaryti ir kaip jais žiūrima 
į 1914—1918 met. karą. Yra iš
ėjęs tos auklėtos pirmas to
mas. Ankieta buvo skiriama 
kariavusioms valstybėms, bū
tent, Francijai, Belgijai, Vokie
tijai, Austrijai, Didžiajai Bri
tanijai, Italijai ir Bulgarijai. 
Manoma išleisti iš viso keturi 
tomai, kuriuose bus suteikta 
žinių beveik apie visas pasau
lio šalis, taip kariavusias, taip 
ir neitrališkas.

S. Karcevskis paduoda iš to 
įdomaus veikalo išrašų ir jų 
(turinys' labai liūdnų įspūdžių 
sužadina.

Vokietijoje, nežiūrint į Ver- 
mano konstitucijos reikalavi
mą, kad mokymas visose mo
kyklose vystytų pilietiškų jaus
mų vokiečių tautybės ir tautų 
susitaikymo dvasia, žymioj mo
kyklų dalyj vartojami seni va
dovėliai ir istorijos chrestoma
tijos, tyurie kupini Prūsų mili- 
itarizmo ir monarchizmo dvasios. 
Karo aprašymuose Vokietija 
vaizduojama (tiktai auka. Visos 
kitos valstybis kaltinamos bai
siais žiaurumais, tarptautiškos 
teisės nesilaikymu ir t.t. Šau
kiamasi keršto, šaukiama, kad 
Dievas žiauriu budu nubaus Vo
kietijos' priešus ir t.t. Tūli vai
kams skiriami eilėraščiai kupi
ni neįtikėtino žiaurumo: sve
timšalis visuomet vaizduojamas 
veikus žemiausiais motyvais. 
Kultūros klausimams palikta la
bai maža vietos.

Nedaug kuo geresni ir fran- 
euzų vadovėliai. Autorius cituo
ja populiariškus ponios Briuno, 
ponios Dcss ir kitų vadovėlius. 
Ten mokomi vaikai, kad vokie
tis buvęs visuomet nežmoniš
kas, neturėjęs garbės' jausmo.

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

tai priruošia jus tai 
tai i trumpa laiką. 
Šykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St., 

Randolph 2718

vie- 
Ra-

z

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE 1 raitu

Aspirin yra trade žymė Bayer fabriku Mouoacelicaeidcbler oi Sabcylieaad

kad jis kariavęs baisiu budu, 
kad netiktai kareiviai, bet ir 
civiliai darydavę baisių žiauru
mų ir t. t. “Neužmirškite apie 
tai, mažieji franeuzai”.

Toliau eina belgų vadovėliai. 
Vėl jie labai nedraugiški vo
kiečiams, ir karas aprašomas 
būtent tokiu atžvilgiu. Viename 
populiariškame belgų vadovėly j, 
tarp ko kita, kalbama: “Reikia 
pripažinti, kad vokiečiai pasili
ko toki pat, kokius juos apra
šinėjo Cezaris' prieš 20 šimtme
čių—mušeikų, plėšikų ir už- 
mušikų veislė”.

Daug geresni anglų vadovė
liai. Klasiškoje laisvės šalyje 
mokykla daugiau arba mažiau 
nepriklauso politikos ir turi ga
limumų, jeigu ne visai vengti, 
tai vis dėlto ne tokiu mastu 
skiepyti vaikams žmonių neapy
kantos jausmą, kaip kitose ša
lyse. Bet ir ten yra vadovėlių, 
kuriuose vokiečiai kaltinami už 
jų žiaurumus, bet šalia to, yrą 
ir kitų vaikams knygų, kuriose 
keliamos (teisės ir meilės žmo
nėms jausmas'.

Tačiau dabar netiktai Angli
joje, bet ir Vokietijoje ir Fran- 
cijoje atsirado srovių, kurios 
nutarė kovoti su šovinistiška 
linkme vadovėliuose. Be abejo
nės, Carnegie fondo tyrinėji
mas padės tam geram tikslui, 
ir kuo tas tyrinėjimas bus pa
statytas plačiau, tuo geriau.

A. Karcevskis. be ko kita, pa
stebi :

“Musų dienomis ypatingai pa
mokama butų ištirti Lenkijos, 
Suomijos, Pabaltijo valstybių, 
Rumunijos, Ukrainos ir Gudijos 
mokylkų literatūrą. Yra daug 
pagrindo bijoti, kad joje (tos 
rųšies literatūroje) ne visuomet 
viskas yra gera.

“Tas manymas nėra be pa
grindo,” teisingai baigia vienas 
A. Karcevskio knygos recenzen
tas iš vienos Pabaltijo valsty
bės.

Vokietijos, Anglijoj, Francu- 
zijoj ir kt. valstybėse taikos ir 
tautų bendravimo idėja mokyk
lose dabar daugiausia dirba mo
kytojų organizacijos, kurios yra 
ir susijungusios į Internaciona
linę Mokytojų Sąjungų Federa
ciją ne tik pedagoginiais, bet 
ir taikos bei tautų bendravimo 
propagandos tikslais. Į tų Fe
deraciją yra įstojusi ir Lietuvos 
Mokytojų profesinė sąjunga. 
Tos federacijos vykdomasis biu
ras vienam paskutinių š. m. sa
vo posėdžių nutarė griežtai ko- 

•voti su karingais mokyklų va
dovėliais, ir kviečia tam darbui 
visų šalių mokytojus. —L. V.

Bereikalingas
Kentėjimas!

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutarti —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

Šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar rhilionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinčtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo ncu-
ritis, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bile ki
tų kentėjimų kuriom Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotas.

Savc apsaugoti, pirk tikrą.
Bayer yra saugus. Visa-

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

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In- 
ikaro vaisbaženkliu. Išbandytas 
| dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
ūmai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90^

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
paskatinę dieną 

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

“Footlights and 
Fools”

Drama iš artistų gyvenimo

dalyvaujant 
COLLEEN MOORE 

Fredrick March, Raymond
Hackett

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

da tas pats. Niekad nespau
džia širdies, dėlto vartok taip 
tankiai kaip reikia; bet prie-
žastis bile skausmo Rali būti 
gydoma tik per daktarą.
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Bombos eksplioduoja
Sprogo bomba Bridgeporte, 

prie namų adresu 3300 Wall- 
ace st. Žalos padalyta apie $1,- 
000.

Sprogo bomba prie čevery- 
kams taisyti dirbtuvėlės, 1051 
Bryn Mawr avė.

Sprogo bomba prie garažo 
Louis E. Bower (aut omo Vile 
loans), 1210 So. Michigan avė.

Sprogo bomba prie Central 
Paper Co. plauto, 2455 Eis ton 
avė.

Dar sprogo bomba prie Wells 
ir Madison gatvių (vidurmies- 
ly).

Nuteistas visam am
žiui kalėti

James (irant prisipažino tei
sme, kad jis esąs kaltas tiž
iu tįsimu Boston storo mane- 
džerio, Douglas L. Bichard- 
son, gruodžio 18 d. (irant mė
gino kai ką pavogti iš krau
tuvės. Jis pagauta. Grant mė
ginęs pabėgti ir užmušęs Bich- 
ardsoną. Teismas paskyrė Gran
tui kalėti iki gyvos galvos.

apsaugoti kūdikius, idant prie 
jų neprisiartintų nepažįstami 
žmones gatvėje. Įspėkite juos 
dabotiš žmonių, kurių jie nepa
žįsta.

Neleiskite mažiems vaiku
čiams vaikštinėti vieniems gat
vėmis, kai sutemsta, šis įspėji
mas teikiama moterims taipjau. 
Neįsileiskite nežinomo asmens į 
namus nė dieną, nė vakarą, 
ypač kai esate vienos namie.

Įtaisykite durims užraktus 
su retežiais ar kitokiomis ap
saugai priemonėmis, idant galė
tumėt patirti, kas atlanko jus'ų 
namus, pirm negu įleisti vidun. 
Atidarymas namų durų buvo 
daugelį kartų priežastis pikta
darybės.

Moronas automobilyje yra vi
sų didžiausias pavojus. Jaunos 
merginos turėtų vengti flirtavu
sios gatvėje su t nepažįstamais 
vyrais automobilyje. Kada šie 
moronai kviečia jus važiuoti su 
jais, pasakydami “Aš važiuoju 
jūsų keliu”, pasižymėkite auto
mobilio numerį, pasidairykite 
policininko ir praneškite jam 
apie įvyki.

Susivienijimo labui, ačiu toms 
aplinkybėms ir tiems 11 na
rių, kurie susirašė ir pareika
lavo iš centro naujos kuopos.

Viso to pasėkos yra tokios, 
kad aštuntą dieną vasario švę
sime metines naujos kuopos su
kaktuves su 50 narių. Tai gra
ži vienų metų darbuotė.

šiandie musų nauja kuopa 
butų buvusi dąug tvirtesnė, jei
gu nebūtų ištikusi nelaimė ve
lionį Vladą Lukštą.

Na, kas buvo, tai praėjo ir 
daugiau neateis. Būdami gyvi 
turime juodėti, dirbti kas kaip 
išmanydami.

Geri lietuviai esate, kviečia
mi dalyvauti šiame vakarėly
je. Smagiai praleisite laiką ir 
įsigysite daugiau draugų, pa
žįstamų. O draugų daug turė
ti yra gerai.

“N.” Rašėjas.

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virglnia 0036 

Re.. Tel. Van Buren 6868

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

ną. Namų ofisas North Sido
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

|vfiirųs gydytojai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 241h STREET 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Lietuves Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvrife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8161

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicagd. III.
TeL Victory 1115

.. 1

Graboriai

Kėsinąs ant detektyvų 
viršininko gyvasties
Pa t riek Roehe tarnauja val- 

styl^ėp gynėjo policijoj 'kaip 
viršininkas. Jis tur būt yra 
vienas įkiriatįsių Čikagos poli- 
cininkų kriminalistams. Antra
dienio vakare, kaip policija nu
žiūri, piktadariai mėginę padė
ti nitroglicerino bombų i jo 
automobilį ir sujungti su auto 
starteriu. Starteriui pradėjus 
veikti, policija mano, bomba 
butų ekspliodavusi ir šipuliais 
išblaškiusi ir patį Roehe ir au
tomobilį.

Garažo darbininkas negras 
pamatė du vyrus besidarbuo
jančius prie automobilio. Vy
rai parmušė negrų ir pabėgo. 
Policijos nuožiūra, Roehe esąs 
kriminalistų nutartas mirčiai.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Įdomi paskaita,
Vasario 1 d., 8 vai. vakaro, 

kliube “Znanie” (1902 W. Di- 
vision st.) įvyks įdomi paskai
ta tema “Visuomenės klasės”.

Paskaitoj bus gvildenama 
šie dalykai: 1. Socialė klasi
fikuoto augalų jr gyvunų pa
saulyj; 2. Visuomeninis žmo
gaus gyvenimas įvairiuose pe
reituose; 3. Socialis visuome
nes pasiskirstymas pagaj eko
nominę būklę, politiką ir už- 

ėmimą; 4. Šeimos, mokyklos, 
bažnyčios, politinių partijų ir 
kitų organizacijų role visuome
niniame gyvenime; 5. Fiziškas, 
'protiškas ir psichiškas klasių 
išsivystymas; 6. Dabartinė 
draugija, jos organizacijos ir 
progresas. ,

Prelegentu bus inž. V. Ki
šimas. Kalbės rusiškai.

— N.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

AGNIEŠKA ŠUKIENĖ

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali 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 Asbiand Ave- 

Phone Boulevard 7589 —1 ■ -O' ■

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 praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6G59 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

GYDO ♦
Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

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

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

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirwr<aa

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. Nedėliomia 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Dailės institutas 
Čikagoje

Dailės instituto nariai sumo
kėjo duoklių 1929 metais $122,- 
457.86. Institutas turėjo 19,017 
narių, 't. y. 910 daugiau, ne kad 
1928 m.

Institutų metų bėgiu atlankė 
1,006,122 žmonės.

120,492 ypatų naudojosi in
stituto knygynu, kuris turi 31,- 
430 knygų.

Dailės institutui priklauso 
Goodman teatras. Deliai šio te
atro Čikagos universiteto prof. 
Milet pareiškė: Aš manau, kad 
šis teatras yra žymiausias dra
matinis reiškinys Čikagoje nuo 
didžiojo gaisro laikų. Jo didžiau
sias nuopelnas yra vaidinimas 
veikalų, kurių jokiš komercinis 
menedžeris, nG't iš Theatre 
Guild, neturės drąsos pasiūlyti 
Čikagos publikai. Goodman te
atras. matote, dažnai vaidina 
veikalus aukštos meno vertės, 
kurie tečiau abelnai publikai pa
sirodo neįdomus ir biznio iš ku
rių nepadarysi.

Cicero

po tėvais Davnaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 2 dieną, 3 valandą ry
to 1930 m., sulaukusi 58 me
tų amžiaus, gimusi Lietuvoje, 
Beržėnų kaime, Papilės para
pijoj, Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nuliudime, 
Lietuvoje du sunu — Stasį ir 
Alfonsą Šukius, Amerikoje 
dukterį Zofiją ir žentą Petrą 
Alimus su dviem anūkėms —- 
Veronika ir Valerija, dukterį 
Julijona sukaitę ir sūnų Joną 
šūki.

Gedulingos mišios atsibus 
vasario 4 dieną, 6 vai. ryte 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioj.

Visi A. A. Agnieškos Šukie
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti pamaldose.

Nubudę liekame,

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto jas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

ign.Tzolp
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Lietuviai Gydytoj ai

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

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

—------o ——-

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.

Advokatai

----------o------ —

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

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

Tel. Brunswic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

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

----------- O------ —

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

Tel. Kenwood 5117
VALANDOS: i

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Jūsų saugumui
Šios savaites biuletene polici- 

jos komisionierius, William F. 
Russell, įspėja čikagiečius:

Didžiausias atsargumas mo
teriai, kuri yra pasilikusi namie 
viena su kūdikiais niekuomet 
nekenks. Bėgiu paskutinių trijų 
savaičių Čikagai grūmojo more
nai. pusiau-pamišėliai ir kitokie 
iškraipytais jausmais asmenys. 
Policijai raportuota daug rimtų 
piktadarysčių, kurias papildė 
šios rūšies piktadariai, ir nuken
tėjusieji daugumoje buvo maži 
kūdikiai ir merginos.

štai keletas patarimų kaip 
kovoti prieš šį pavojų.

Dėkite visas pastangas, kad

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
rikoje 301-ji kuopa rengia va
karėlį vasario 8 dieną p. Luk- 
štienės svetainėje, prie 15 gat
vės ir 49 avė.

Vakarėlis bus linksmas. Tai 
l ūs narių susipažinimas vienų 
su kitais ir užmezgimas tamp
resnių ryšių savo tarpe. Pagei
dautina, kad dalyvautų visi iki 
vienam" senieji iš S.L.A. 194 
kuopos nariai.

Pamenu tuos laikus, kada vi
si smagiai linksmindavomės, 
kol mus neužpludo iš vakarų 
ir iš rylų raudoni gaivalai, pa
sivadinę “progresyviais”. Su jų 
užpludimu išnyko visas drau^ 
giškumas ir keletą metų tęsė
si plovinės, neapykanta vienų 
prieš kitus.

Seniemsiems nariams tatai 
buvo labai sunku kęsti. Bet ką 
darysi: visko atsižadėti negali
ma. Taigi linksma, kad atsi
rado galimybių išvengti tų ki
virčų ir galima liuosai veikti

Dukterys, Sūnūs, Žentas 
ir Anūkės.

STANISLAVA ŽALIMAS 
po tėvais Radavičaitė

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

CEUB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai pražomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 28 dieną, 10:30 valan
dą naktį, 1930 m., sulaukus 37 
metų amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Kaltinėnų parap., Rū
diškės kaime. Amerikoj išgy
veno 22 metus. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Kazimierą, 
dvi dukteris — Emiliją ir Ro
zalija, broli Hipolitą, brolienę 
Rozaliją Radavičienę ir gimi
nes, o Lietuvoj seserį ir broli. 
Kūnas pašarvotas randasi 
1410 South 49 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės ivkys subatoj, va
sario 1 dieną, ^8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios i šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Stanislavos Ža
limas giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliurlę- liekame .
Vyras, Dukterys, Brolis,
Broliene ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel.Yards 1741

Chas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Syrewicze Co.
Graboriai ir
Balzamuotoj ai ■^■1

1344 S. 50 Ave.HHH|
CICERO, ILL.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitagro Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakaro 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483DR. MAkGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

LOVBIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
.•.•.ir.-n afili -i-'-Į -TiT.-.  ■--y. -rori v

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo JO iki 8 vakare. Ncde- 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, ILL

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

2_______ CHICAGO. ILL._________

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1311
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio 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 vakarais

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Td. Franklin 4177

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., L8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS

* (Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tovver Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydyto j m 
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvraukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti 

dOerzman
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Cannl 3110 
Tfcezičlencnjos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
• Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland A ve., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 «ki 3 po niet, 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

t ~~~~ 

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Roosevelt <>"<10 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Chicagos

Cicero
Liuosybės Namo B-vės 

koncertas

Praeitą

skirtumo kas’ išpildys kaip, ge-l 
rai ar prastai, jiems vis vien 
bus negerai, jeigu ne bolševi
kai pildo.

Taip ir šiame koncerte buvo. 
Kada “Birutė” pildė programą, 
tai bolševikiškos davatkos ne
galėjo nieku budu krėsluose 
pasėdėti ramiai. Atrodė, kad 
jie ant. žarijų sėdėtų. Mat, bol-

■ ševikni mėgino programo klau- 
i sytojų dėmesį nukreipti, kad į 
sceną nežiūrėtų, o lai tėmija ge-

šventadieni Cicero riau, kaip jie, bolševikai, kedėse 
lietuviu svetainės bendrovė, kaip raitosi.
ir visados, turėjo metinį kon
certą. Koncertas, galima saky
ti, pavyko iš programo pusės ię 
medžiagiškai. Publikos buvo 
kupina svetainė.

Rengimo komitetas išpildyti užgirti savo dainininkus) ir plo- 
programą pakvietė iš Chicagos jimas. 
du choru—“Birutės” chorą ir 
komunistinį Kanklių chorą ir gui žiūrint,
reikalavo, kad tie du choru iš- nistai labai 
pildytų visą programą, ėmusi aš norėčiau 
dvi valandas laiko. j tams’, idant

“Birutės’
. te jauno ir gabaus muziko K. 

Steponavičiaus, atidarė progra
mą, sudainuodamas “Op, op, 
Nemunėli”, “Pavasaris” ir iš 
aperetės “Birutės” — “Lietuvos 
Dievaičiai”. Turiu pasakyti, kad 
“Birutės” choras gražiai dai
nuoja ir gerai atrodo scenoj.

O kada išėjo komunistų “pa
tentas”, tai jau jiems nedarė 
skirtumo ką jis darys—vis vien 
bus daužymas grindžių kojomis 
(tai, mat, bolševikiškas badas

Bešališkai į šitokį elgėsi žmo- 
atrodo, kad komu- 
kvailai elgiasi. Bet 
pasakyti komunis- 
jie nemanytų, jo-

choras, po vadovys-l gei visi taip sudurnėję. kaip jie,

NAUJIENOS, Chicago, 01.

Bbmbii padare žalos trobe
siui apie $1,000. Bet ne tik 
šiam trobesiui padaryta nuo
stolių.

i Skersai gatvę, pavyzdžiui, 
yra trobėsis p. Simbolio, kuris 
seniau tudėjo duonos kepyk
lą, vėliau gasolino stotį Justice 
parke, o dabar operuoja Če- 
kerių ta>ksikebą. Ir p. J>imhe
lio trobesio* langai išbyrėjo nuo 
trenksmo, 
kurių kitų 
čiau tos 
bomba.

Spėjama, kad, rasi, italus tu
rėjęs kokių reikalų su butle- 
geriais. Bet tai yra lik spėji
mas. Kiti vėl mano, kad va
dinami rakętieriai keršiję ita
lui už nepildymą jų, raketie- 
rių, reikalavimų. Bet ir tai 
yra tik spėjimas.

Išbyrėjo langai kai 
trobesių, buvusių ar- 
vielos, kur sprogo

Ketvirtadienis, smis. 30' '30

Financial
Finansai-Paskolos

Real Esiate hor ftaie 
Nam*i-žemė Pardavimu i

ŽYMIAUSIOS
VERTES

Personai
Asmenų Ieško

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300' IEŠKAU savo sunaus Ksavero 
už 2 h nuošimčio ir lengvais išmo- Lopotto iš Panevėžio. Pirmiau gy- 
kėjimais. 
valandas.

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

Telephone Armitage 1199

2231

24 veno adresu 3029 W. 41 PI., Chica
go, bet virš dviejų metų neturiu 
apie ji 
gu, tad norėčiau su juo susižinoti. 
Jj patj, ar apie jj ka nors žinanti 
prašau atsiliepti.

Elzbieta Lopotienė, Respublikos 
gatvė No. 83, Panevėžys, Lithuania.

jokios žinios. Sunkiai ser
STOLTZNER STATYTI NAMAI

MIESTE

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičių* 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

ii

PA1ESKAU brolio Kazimiero Son
gailos, paeina iš Lietuvos čiekiškes 
parapijos, šlekečių vienkiemio. Be
niaus gyveno po num. 710 W. 31 
St. Mielas brolau malonėkit atsi
šaukti arba žinantieji malonėkit 
pranešti šiuo antrašu:

VLADAS ŽONGAILA,
4429 S. Talman Avė. 2 lubos, 

Chicago, 111.

5 kambarių 
low; furnaso 
$500 cash.

mūrinė bunga- 
šiluma; $6,500;

6 kambarių
low; karštu vandeniu šildoma; 
1 karo garažas; $9,000; $1,000 
cash.

mūrinė bunga-

Help VVanted—Femaie 
Darbininkių Keikia

. REIKALINGA moteris ar mergi
na prižiūrėti vaikus kai motina dir
ba. Kambarys ir pragyvenimas.
Atsišaukite vakarais. 6733 S. Rock- 
well St., te). Hemlock 5933.

Business Chancen
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučemė ir gro- 
sernė, biznis daromas gerai. Atsi
šaukit greitai, nupirksit pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą, 4605 South 
Paulina St.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui greitai ir pigiai bu- 
čemė ir grosernė. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus, labai 
geroj visokių tautų apgyven
to] vietoj. Pirmas teisingas pa
siūlymas bus priimtas. Prie
žastis—persikeliu į biznį savo 
name. 5801 So. Carpenter st.

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

PARDAVIMUI grosernė, gerai 
išdirbtas biznis, priešais mokyklą. 
Greitam pardavimui arba mainysiu 
i automobiliu, važiuoju Lietuvon. 
4642 So. Wood St. e.

PARDAVIMUI bučeme ir gro
sernė, parduosiu pigiai iš priežas
ties ligos. 4552 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI lunchruimis ir 
bording house su forničiais, yra 12 
kambarių moderniškai Įrengta. 8106 
So. Vincennes Avė. Tel. Radcliffe 
8018.

Ėxchange—Mainai
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, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Yards 6751

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

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, j 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
,QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

5 kambarių mūrinė bunga- 
low; karštu vandeniu šildoma; 
$8,500; $500 cash.PRANEŠIMAI Miscelianeous for Sale

Įvairus Pardavimai
UŽSISAKYKIT DABAR

Garsus r ridi u m mine' run anglys;
akmenų; kaina $6.50 su pristatymu.

GOVALIS,
Boulevard 1035

IPacitlc 'and Atliinue Puotoj

Portland, Ore. į- Ralph J. 
Blake, 22 metų amžiaus, kuris 
tapo paskirtas Amerikos, vice- 

, , .konsulu Meksikoj. Tai jauniau-kad negalėtų jų elges.o moty-|s{as Amerikos konsulas. 
vų suprasti.

Toliau. Kur tik komunistai 
gali, >ten jie neužmirš savo ki
šenes papildyti. Taip buvo ir 
šiame vakare. Matyti, komite
tas nesuprato ar nenorėjo su
prasti, kad mainieriai iš komu
nistų surinktų aukų nieko nė
ra gavę, negauna ir negaus. O 
betgi jisai pavelijo komunis
tams publiką išnaudoti. Matote, 
skelbta buk tie renkami pinigai 
eis mainieriams, o tuo tarpu yra 
aišku, kaip diena, kad tos au
kos eina į komunistų 
Gi patys komunistai 
nieko naudingo ir tik 
žmones.—Buvęs.

buvo Kačanaus- 
išpildyti lavinto 
buvo p. J. Ro
jo dainavimo 

Beje,

kišenes, 
nedirba 
mulkina

At-
Mo-

Kepurinį balių rengia Dr-stė 
Rimties Liet. Tautos Vyrų ir 
terų subatoj, vasario 1 d., Tautiškos 
parap. svet., 3501 Union Avė. Bus 
duodamos dovanos už gražiausias 
kepures. Pradažia 7 v. v. Visus 
kviečia. Komitetas.

nfira
7 kambarių medinė reziden

cija; 2 karų garažas; $8,500; 
$1,300 cash.

Bridgeportas
Ir Bridgeporte bomba.

Naktį, iš antradienio į tre
čiadienį, tiksliau pasakyti, 
Padienio rytmetį, apie 3 
’andą, sprogo juodo parako
omba padėta prie namų, ku

rie randasi adresu 3300 Wall-

t rė
va-

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

5 kambarių mūrinė bungalovv; 
furnaso • šiluma; $7,000; $500 
cash.

Toliau, dainavo solo J. Roma
nas. Reikia pasakyti, kad p-as 
Romanas yra Chicagoj geriau
sias tenoras iš lietuvių.

Kadangi vardo nebuvo pro- 
grame padėta, tai ir nepasaky
siu kokias dainas jis dainavo 
Rodosi, viena 
ko, kur reikia 
balso. Tai ir 
manui daina,
buvo malonu klausytis, 
dar reikia pasakyti, kad komi
tetas, spausdindamas progra
mą. buvo išmetęs J. Romaną ir 
neva “aiškinosi” tuo, kad pro
gramas bus’ per ilgas.

Dainavo trys “Birutės” pane
les—V. Stradomskaitė, O. Ber- 
kiutė ir O. Skeveriutė. Jų trijo 
skamba gerai, balsai liejasi švel
niai. Jas iššaukė publika po ke
lis kartus į sceną.

Paskui dainavo chicagiečių 
mylima dainininkė, Ona Biežis. 
P-nia Biežis visados gerai dai
nuoja, ale šį kartą jos “Morn- 
ing” ir “Ilgėjimas” stebėtinai 
gerai buvo sudainuota. Po to, 
p-nios Biežis ir p. J. Romano / 
duetai atlikta gerai.

“Birutės” Vyrų Kvartetas — 
A. Ažukas, J. Balanda, D. Ke- 
zis ir F. Jakavičius. Publika ne
norėjo paleisti jų nuo scenos, 
nes visi jauni, gražiai atrodantys 
ir moka gerai dainuoti.

Užbaigai “Birutės” choras su
dainavo iš operos “Cavaleria 
Rusticana”, su J. Romanu solo, 
ir “Torreodor”, iš operos Car- 
men. “Torreodor” dainavo F. 
Jakavičius. šiuomi ir užsibaigė 
“birutiečių” dalis programo.

Reikia atiduoti kreditas mo
kytojui K. Steponavičiui už jo 
gerą sumokinimą. ‘.‘Birutė” 
praeitą šventadienį ciceriečiams 
tikrai davė gerą programą. Tą 
gali paliudyti pati publika, ku
ri nėra vienpusiška.

Antrą dalį programo pildė 
bolševikai. Jų choras vadovau
jamas A. Kvedero, gana skait
lingas’. Dainuoja šiurkščiai, 
nėra jokio švelnumo. Ale gar
siai rėkti gali.

Apie jų solistus palieku pa
čiai publikai spręsti, išskiriant 
tik vieną, p-nelę A. Janulevi- 
čiutę, kuri scenai, matyti, turi 
gabumo ir gana gerai valdo 
balsą.

Cicero Namo bendrovei pir
mininkauja bolševikai, tai ir 
šiame vakare bolševikiškų da
vatkų buvo gana daug. O pas 
bolševikus yra taip: nedaro

lYohėsis priklauso italui— 
Benjamin Scdllaci. Taip pats 
Scillaci, kaip rendavotojas gro- 
sernės iš Scillaci, Jesutis, pa
reiškė, kad jie nežinantys, ko
dėl bomba išsprogdinta.

Kosulys išnyko!
Koks komfortas atsikratyt 
to Mitinančio kutenimo 
gerklčs. Nestebėtina, kad 
vaikai ir suaugę niogs- 
ta Severn’s Cough BaK 
mini. Mėgiami Kosuliu 
vaistai per 50 metų. 
Saugus, veikmingi. 
Justi aptieklninkas 
turi jų. Dviejų 
dydžių, 25 cen
tų ir 50 centų, 

Vartokit Severa’s Cold
Tablete

cough balsam

CLASSIFIED ADS
Cicero

Sekmadienį po pietų Lietu
vių Liuosybės svetainėje susi
rinkimas Vakarinės žvaigždės 
Pašalpos Kliubo. Tai bus svar
bus susirinkimas pirm metinio 
parengimo, kuris įvyks vasa
rio 16 dieną toje pačioje sve
tainėje.

Kliubo nariai turi visi po 
keletą tikėtų parduoti. Tikėtai 
iš anksto parduodami yra 25 
centais pigiau. Tad visi pir
kite.

Nariai, visi gerai prisireng- 
kite metinei savo iškilmei. Jei
gu visi dirbsime, tad ir geros 
pasėkos bus užtikrintos.

Nepamirškite taipgi sumokė
ti mėnesines duokles. Jau ant
ras šių metų mėnuo čia pat; 
dar vieną nesumokėsite, ir tap
site suspenduoti. Jei susirgsi- 
te, pašalpos nebus. O kas dėl 
to kaltas? Rašt.

Naujasis Essex yra žy 
miai pagerintas

Didesnės jėgos, daug greitesnis, rui
mingas, patogus ir gražesnis yra 

šių metų Essex Challenger.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghts — išradimai , vi 
sokioa rųSlea, '

B. PELECHOWICZ
2800 W. Chicago Avė.

Bruu8Wlek 7187

Miscellaneous
Įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto 
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
Čiakas, Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonio? 
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 A^e 

Tel. Victory 8486

WESTMONT, ILL.
5 kambarių mūrinė bungalow; 

furnaso šiluma; 60 pėdų lotas; 
$7,500; $500 cash.

MOUNT PROSPECT, ILL.
5 kambarių murinę bunga- 

low; ispaniška; presuotų plytų 
4 puses; furnaso šiluma; tile 
stogas; 2 karų garažas; 50 pė
dų lotas; $7,500; $800 cash.

D0WNERS GROVE, ILL.

Automobiles
’28
•26
’20 - ---------------------------------------
’27 Nash Coach spccial
'20 Ford Coupe ___________________
'28 Chrysler Sedan
'29 — “400" Nash Sedan

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St.. Triangle 9330

Buick 5 pas. Sedan 
Paige Sedan 6 ratai 
Essex Sedan _____

, ..1
Ford Coupe _____

9800 
9275 
$500 
$260 
$400
9475 
9695

5 kambarių mūrinė bunga- 
low ir pusryčių kambarys; fur
naso šiluma; didelis lotas; 
$9,000; $1.000 cash.

BERWYN, ILL.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge ir Pėtnyčioj 
Sausio 30 ir 31

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Half Way to 
Heaven”

gražus veikalas

dalyvaujant 
BUDDY ROGERS 

Jean Arthur
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančio* kinio*.

PILDOME INCOME TAX BLANKAS

Pereitų metų Esex pavardintas 
karingu vardu “Challenger” — iš- 

[ šaukiančiu palyginimui visusf\ tos 
kainos automobilius ir neradęs \ sau 
lyyaus tos kainos ir rųšies automo
biliu srity, šiemet dar labiau tapo 
pagerintas. ’ ' „

Pagerinimai yra tokie žymus, to
kie skaitlingi ir taip viską apiman
tys, kad ištikrųjų šiųmetinis Essex 
yra ne pagerintas 
naujas karas, nuo 
rio iki užpakalinės 

Jis yra 
mingesnis, 
turi daug 
pradėjimą 
bėgimą, 
yra puikiausia subalansuotas, leng
viausia valdomas automobilius, koki 
jie yra pagaminę. Kainos pasilie
ka veik tos pačios — kiekvienam 
prieinamos, taip kad kas gali pirk
ti ir užlaikyti pigiausi automobilių, 
gali pirkti ir užlakyti Essex.

Essex ir šiemet pasilaiko savo ka
ringąjį vardą “Challenger” ir iš
šaukia palyginimui visus automobi
lius netik veikime, jėgoje ir greitu
me, bet taipjau gražume ir patogu
me.

Savo išvaizda Esex yra modernis
tinio motivo. Ir prie to motivo yra 
pritaikinta kiekviena smulkmena, 
taip kad viskas yra vieninga ir su
harmonizuota; gražu iš lauko, pato
gu ir jauku viduje.

Yra išdirbama astuonios rūšys: 
coach, sedanas, coupe, touring seda
nas, brougham, phaeton, roadster ir 
sun sedanas. Pasirinkimas spalvų 
kuoplačiau.sias, o prie spalvos pri
taikoma ir vidaus išmušimas.

karas, bet visai 
priekinio bumpe- 
lemputės.

ilgesnis, platesnis, 
patogesnis, 

didesnę jėgą, 
ir vienodesni,
Išdirbėjai sako, kad tai

rui- 
gražesnis, 

greitesni 
Švelnesni

PLUMBINGAS. Geriausis darbas 
; žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN 
6807 So. Ashland Avė. 

Tel. Republic 0061,
__________________________ r . ■ -

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co.,
* HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

už

J.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bite kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 Šmotų 
$17.50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
t’itas — lova, dreseris, skrynia, 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9 y 12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 

vak,
Nedėliomis iki 5 vai. po 

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 W. Lake St. 

Tel. Columbus 0467

riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas

10 vai.

piet.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDUODU 4 kambarių furni- 
čius, viskas kas reikia dėl namų, 
gražus rakandai. Nebrangiai. 2336 
So. Leavitt St., 1 lubos.

Sewing Machines
SIUVAMOS MAŠINOS

5 kambarių kampine murino 
bungalow; $8,000; $500 cash.

STOLZNER CONSTR 
COMPANY

7403 S. Halsted St.

itel. Triangle 8704
3825 N. Cicero Avė.

tel. Palisade 62704-2.

GRAŽI 6 kambarių cottage; furn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatvfi ir elfi ištaisy
tos: Portage Park, arti mokyklų ir balny
čių: % bloko iki gatvekariu. $7.500, įmo
kėti 91.000.

Supkit
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, 8 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

Nors naujojo Essex motoro jėga 
yra daug didesnė ir išvysto jis 60 
arklių jėgą, bet jis yra ekonomiš
kesnis ir suvartoja daug mažiau 
gasolino. Be to delei ypatingos 
karburatoriaus konstrukcijos, leng
vas pradėti ir sušildyti šlapiame 
ore, lygiai eina lėčiausiame bėgime, 
mažiausia kaitina prie didžiausio 
greitumo ir galima vartoti papras
čiausi gasoliną.

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai. Knygos, 

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

THE LITERARY WORKSHOP, 
Suite 608, 

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

SKALBIAMOS MAŠINOS 
10% nuolaidos už cash

iš-

Financial
Finansai-Paskolo*

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

arti Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038

Išdirbejų sausio išvalymo 
pardavimas sempelių ir perbu- 
davotų mašinų; kiekviena ma
šina yra garantuota; mums rei
kia vietos musų sandely, todėl 
pasiūlome šį pastebėtiną, su- 
itaupimą ant Standard išdirbys- 
čių mašinų.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI, 
jei pageidaujama.

Atsineškit Su savim šį apgar
sinimą.

Dykai demonstravimas ir 
tarnavimas.

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,
82 Kenvood St., 

Palatine, III.

ap-

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

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

Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nevvs

1739 So. Halsted St

^pncialiatM gydyme chronlAkų u aaują il
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti atailaa 
kvktt paa mane. Mano pilnas itegaaminavi- 
maa atidengė Jūsų tikrą ligą ir Jei ai apsl 
imalu jus gydyti, sveikata Jums augry*. Ei 
kit paa tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Ifiegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto ki 1 no Dietų.

IH)

Paskolos suteikiama 
į vien* dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

NATIONAL SEWING 
MACHINE CO., 

308 W. Randolph St., 6 augštas

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo prie namų, 
esu patyrus, nesena moteris. 3948 
So. Rockwell St. Tel. Lafayette 
2812.

$5,250
Nauja 5 kambarių mūrinė bun- 

galow, moderniška, furnasu apšil
doma. Lotas 40x126. Randasi 
naujame ir restriktuotame distrik- 
te, pietuose. Kainavo pastatyti 
$7,850. Turiu paaukoti. $500 
cash. Likusi suma lengvais išmo
kėjimais. Aš noriu tiktai atsako- 
mingų žmonių.

Rašykite: Naujienos, Box 1170, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

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 bučemes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
riarnė 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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Personai
Asmenų Ieško

BERWYN — 2828 Wenonah — 5 
kambarių mūrinis, 2 karų garažas, 
lotas 35x140. Taipgi 3833 Kennil- 
worth Avė., 5 kambarių mūrinė bun- 
galovv, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas. Mes esame morgi
čių bizny, o ne real estate. Išmokė
jimais jūsų pačių sąlygoms.

FRECH, te!. Central 4804

PAIEŠKAU Antano Daračiuno, 
paeina iš Žilvičiupės kaimo, Taujė
nų vals., Ukmergės ap. Išvažiavo i 
Ameriką apie 1909 m., bet dėl ko
kios nors priežasties pasiliko Ode
soj, Rusijoj, su vilČia vėliaus at
vykti i Ameriką, žinantieji malonė
site pranešti, skiriu $10 dovanų, iuuna». 

iJ. Daračiunas, 5610 S. Sawyer Avė.,f $2,700.
Chicago, IIL šaukite Hinsdale 410-W*

PARDAVIMUI mūrinis 2 flatų 
namas, 2 karų garažas. Kaina

PRIVERSTAS parduoti bizniavą 
lotą ant 71-os greitu laiku. Parduo
siu už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Visi improvementai sudėti. Kas 
norėtų gauti gerą bargeną, tuojaus 
atsišaukit.

5604 So. Paulina St.
2 lubos

Vakarais arba nedėlioj.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūri nis 
namas, Storas ir 6 rūmų fletas. 

Prie Ruble ir 21 gatvių. Kaina pardavimo, pagal paties nuo- 
1?? t žiūrą. 4075 Archer Avė,


