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Gen. Berenguer su- Sovietai meta lauk iš 
darė naują Ispanijos namų visus beteisius 

vyriausybę - Į gyventojus
Diktatūros griuvimą kraštas 

priėmė ramiai; studentų de
monstracijos tebesitęsia

Maskvoje iš namų išmesta jau 
5,326 gyventojai, o jų butus 
užėmė bolševikai

MADRIDAS, Ispanija, sau
sio 30. — šiandie oficialiai 
buvo pranešta, kad naujas Is
panijos minis t erių kabinetas 
jau sudarytas. Jo sudėtis to
kia :

Premjeras ir karo minis to
ris — gen. Damaso Berenguer; 
finansų ir krašto ūkio — Ma
li nei Aguelles; viešųjų darbų
— Leopoldo Matos; teisingu
mo — Jose Estrada; švietimo
— kunigaikštis Alba; darbo
— Sa ngro y Ros de Olano; 
laivyno — admirolas Salvador 
Carvia; vidaus reikalų — En- 
riquo Marzo.

Kabinete nėrrf portfelio už
sienio reikalams, kadangi Is
panijoj premjeras automatiš
kai eina ir užsienio reikalų mi- 
nisterio pareigas.

Visame krašte viešpatauja 
ramumas, išskiriant demon
stracijas studentų, kurie strei
kuoja iš užuojautos Madrido 
studentams.

Studentų rateliuose pareiš
kiama vilties, kad kilę tarp 
jų ir de Riveros diktatūros ki
virčai bus greitai likviduoti ir 
universitetuose atsteigtos nor
malios sąlygos, kai tik naujo
ji valdžia ims funkcionuoti.

Vokietijos spauda 
susirupinus badau

jančiais kinais
BERLYNAS, sausio 30. — 

Vokietijos spauda daro pastan
gų atkreipti pasaulio dėmesį 
badaujančius žmones viduri
nių Kinų provincijose šensi, 
Kaušu, llonane ir šansi, kur, 
pasak pranešimų, jau du mi- 
lionai žmonių išmirė badu ir 
dar kitiem dviem milionam 
gresia bado mirtis, jei jiems 
nebus suteikta ūmi pagalba. 
Frankfurter Zeitung pirmas 
atsišaukė į Tautų Sąjungą, pra
šydamas, kad jį imtų rūpintis 
badaujančiais kinais.

Gaisras sunaikino ga
ražą ir 100 automobilių

HALIFAK, Nova Scotia, sau
sio 30. — Didelis gaisras ank
sti šį lytą sunaikino čia Ar- 
c hitai d Motor kompanijos tro
besį, kuriame buvo šimtas au
tomobilių. Du žmonės buvo su
žaloti. Nuostoliai siekia apie 
$300,000.

BANKO BANKROTAVIMAS

DOTHAM, Ala., sausio 30. 
— čia bankrotavo Dotliam Na
tional bankas, turėjęs pagrin
dinio kapitalo $100,000.

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

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; žiemių 
vakarų vėjai. 4

Vakar temperatūros buvo 
minimum 80, maksimum 2Q0 
F.

Šiandie saulė teka 7:05, lei
džiasi 5:02. Mėnuo leidžiasi 
6:17 vakaro.

MASKVA, sausio 30. — Bol
ševikai mėto laukan iš namų 
visus gyventojus, kurie neturi 
balso teisės (t. y. nekomunis- 
tus) ir tas mėtymo darbas ei
na sparčiai. Ligšiol Maskvoj 
iš butų tapo išmesti 5,326 as
menys, o jų butai atiduoti ko
munistų darbininkams.

Sovietai netrukus išleis nau
ją įstatymą, kuriuo einant iš 
butų bus metami laukan visi 
neturintieji balso teisės, dagi 
toki, kurie ligšiol galėjo kreip
tis j teismą ir ten ginti savo 
teisę butui. Dabar jiems bus 
atimta ir ta paskutinė, apsau
ga: jie bus metami gatvėn be 
jokios aložvalgos. Sovietų val
džia dabar konfiskuoja ir tuos 
namus, kuriuos ji pirmiau lei
do “nepmanams” (privatiniams 
prekininkams) pasistatyti sau 
savo lėšomis.

Užgynė varpus
Maskvos sovietas išleido uka- 

zą, kuriuo bažnyčioms nuo šio 
laiko užgina varpus skam
binti.

Kaip darbininkai 
Rusijoje gėrisi sa

vo “rojų”
Taip jiems ten gera, kad iš tos 
gerovės savo fabrikus degina

Rusų profsojuzo laikraštis 
Gudok rašo:

Simbirsko apygardoj fabrikų 
darbininkai pastaruoju metu 
•padegė keletą fabrikų. Vasaros 
pabaigoj jie sudegino gelum
bių fabriką. Spalių mėnesį su 
dideliu vargu pavyko išgelbėti 
darbininkų padegtą Melekesko 
malūną, didžiausį visame kra
šte. Spalių pabaigoj buvo pa
degtas Melekesko linų verpia
mas fabrikas. 'Lapkričio vidu
ry tą fabriką vėl bandė padeg
ti. Lapkričio 29 diena žlugo 
padegtas Promzino popieriaus 
fabrikas.

Ketina įvesti “penkių” 
darbo dienų savaitę 

verpyklose
NIEW YORKAS, sausio <V>. 

— Daniels & Co. tekstilės kom
panija, turinti savo įmones 
New Yorko, Pennsylvanijos, 
North Carolinos ir Georgijos 
valstijose, paskelbė, kad nuo 
vasario 1 dienos jos įmonėse 
bus įvesta penkių dienų darbo 
savaitė, bendrai 46 valandos 
darbo.

Amtorgo galva Bron 
perkeliamas j Angliją

NEW YORKAS, sausio 30. 
— Oficialiai pranešta, kad so
vietų Amtorgo (Amerikos pre
kybos agentūros) pirmininkas 
Bron perkeliamas torgpredu į 
Angliją. Brono vietą čia užima 
inžinierius P. A. Bogdanovas.

Rado negyvai sušalusį 
pašliaužininką

TRFNARY, Mieli., sausio 30 
— Nevažinėjamame kely miš
ke, netoli nuo čia, rado negy
vai sušalusį Androw Savolą, 
25 metų amžiaus, kuris buvo 
išvykęs pabėgioti su pašliau
žomi®. Ant kojų tebebuvo pa- 
šliaužos.

- ■
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Riverton, Ind. — Potvynio vaizdas. Vanduo baigia apsemti tiltą.

Kerenskis apie tero
rą sovietų Rusijoj

Kalbėdamas francuzams pra
nešė, kad per du mėnesiu 
sovietai sušaudė 583 žmones

PARYŽIUS, sausio 30. -r- 
Francuos parlamento socialis
tų frakcijos pakviestas, Alek
sandras Kerenskis, buvęs lai
kinosios revoliucinės valdžios 
Rūdijoje galvai, kallbėjo apie 
terorą sovietu Rusijoje.

Kerenskis pareiškė, kad 
Francija. gerai padarius, pri
pažindama sovietų Rusiją. Bol
ševikai valdą Rusiją, ir su tuo 
faktų reikia skaitytis. Kartu 
betgi jis karštai graudeno 
Franci jos socialistus vesti en
ergingą idėjinę kovą su komu
nistų diktatūra, paskandinusia 
kraujuose visą Rusiją.

(Kalbėtojo priverstais skait
menimis, nuo 1929 m. spalių 
1 iki lapkričio 29 dienos, va
dinas mažiau kaip per du mė
nesiu, sovietų valdžia sušaudė 
Rusijoj 583 žmones. Faktiškai, 
Rusija yra pi lietinio karo pa
dėly: valstiečiai atkakliai ko
voja su valdžia, ir už tai bran
giai pasimoka.

ISusirin kimo pi rmi n i nkas, 
Grunbach, atsakydamas j Ke
renskio kalbą, pareiškė, kad 
francuzų socialistai, visados 
vedę idėjinę kovą su bolševi
kais, su ne mažesne energija 
ves ją ir toliau, demaskuodami 
“proletariato” diktatūrą.

Sovietijoje uždaryta 
648 žydų sinagogos

MASKVA, sausio 30. — So
vietų spaudos pranešimais, iš 
'bendro 1,400 žydų sinagogų 
skaičiaus sovietų Rusijoje iki 
šiol tapo uždarytos 648. Jų 
506 sinagogos uždarytos sovie
tų Ukrainoje ir 140 — Balt- 
gudijoje.

Dinamito sprogimas už
mušė tris darbininkus

•J L

ASHLAND, Kjr., sausio 30. 
— Dinamito sprogimo čia bu
vo užmušti trys darbininkai, 
nariai darbininkų kuopos, dir
busios Chesapeake & Obio ge
ležinkelio linijoj.

SlUfiMĖ MOTERIŠKĘ DEL
SAVO VYRO NUŽUDYMO

BENTON, Ark., sausio 30.
Cip. tspo areštuota Mrs.1 

Viole! Dwyer, 11, kaltinama dėl 
nušovimo savo vyro, turtingo 
vietos kontraktoriaus. Nušovus 
vyrą, moteriškė pati bandė nu
sinuodyti, bet ji lapo atgai
vinta.

Siuto suteikti MacDo- 
naldui Nobelio dovaną 

—i--------
STOKHOLMAS, Švedija, sau

sio 30. — švedų socialistų par
tijos vadai, Peralbin, Hansson 
ir Moeller, pasiūlė Norvęgijos 
stortihingui, kad Nobelio taikos 
dovana butų suteikta Ramsay 
MacDonaldui, Anglijos darbie- 
čių premjerui.

Lenkų premjeras už 
suteikimą žydams 

pilnų teisių
VARŠUVA, sausio 30. — 

Premjeras Bartel pasiuntė laiš
ką teisingumo ministerijai, r&* 
gindamas tuojau prirengti vi
suotinę Įstatymų reviziją ir pa
naikinimą visų provizijų, ne
leidžiančių žydams pilnų pilie
tybės teisių.

Sugavo komunistą,ban
džiusi apiplėšti uni

jos kasą
■* ■■■■■■r...... 1 — ■

VARŠUVA, sausio 30. — 
Lvove tapo suimtas komunis
tų vadas Šymčyk, kai jis ban
dė sudaužyti profesinės stalių 
sąjungos (unijos) kasą apiplė
šimo tikslu.

šymčyk per pastarus rinki
mus i Lenkijos seimą buvo ko
munistų kandidatas.

Kunigas už $50,000 va
gystę nuteistas kalėti

MUNCIE, Ind., sausio 30.
United Brethren bažnyčios 

kunigas William Noffsinger, 
kuris taip pat buvo Tri-County 
Mutual Protective Insurance 
draugijos šekretorius-iždinin- 
kas, apkaltintas dėl pasiglem- 
žimo tos draugijos $50,000, 
prisipažino kaltas ir tapo teis
mo nuteistas kalėti nuo 2 iki 
14 metų.

Didelis gaisras Indiana 
Harbor mieste

INDIANA HARBOR, Ind., 
sausio 30. — Šį rytą siautęs 
čia didelis gaisras sunaikino 
Grand Kotelį, rūbų sankrovą 
ir Temple vaistinę. Nuostoliai 
siekia 100 tūkstančių dolerių.

$125,000,000 valstybėm 
vieškeliu statybai

■ I, .-■« ■ «» f
WASHINGiTONAS, sausio 30 

— Senatas šiandie priėmė bi- 
lių, kuriuo valstybės vieškelių 
statytes darbams 'ateinantiems 
trejiems metams skiriama 125 
miliniai dolerių.

Sovietuos darbinin
kai kelia maištą

Miškų kirtėjai šovė čekistus, 
bandžiusius maišto vadus su
imti; sudegino barakus

BERLYNAS, sausio 30. — 
Maskviškis Koclnischė Zeitung 
korespondentas praneša:

Stengdamos padidinti miško 
eksportą, sovietų vyriausybė 
pastaruoju laiku mobilizavo j 
žiemių rajonus dideles darbi
ninkų partijas miško kirtimo 
darbams.

Darbininkų artelėj, suver- 
buotoj Jaroslavly skaičium. 360 
žmonių, kilo maištas. Darbi* 
įlinkai metė darbą, išplėšė mai
sto krautuvę, sulaikė krovinių 
traukinį ir [parąikalavo, kad 
juos pargabentų atgal į Jaro- 
slavlį.

Čekistai bandė maištininkų 
vadus areštuoti, bet artelė at
sakė į tai šaudymu. Vienas vie
tos sovieto narys buvo sumuš
tas, barakai padegti.

Žiniomis iš kitų rajonų, ir 
ten ne viskas gera, kadangi 
naujai atgabenamiems darbi
ninkams neprirengta nei mai
sto, nei reikalingų įrankių.

Ispanijos studentai “pa
laidojo” diktatūrą

'SEVILIJA, Ispanija, sausio 
30. — Džiūgaudami dėl gen. 
Primo de Riveros diktatūros 
griuvimo, universiteto studen
tai čia surengė demonstratin- 
gas diktatūros laidotuves. “ly
dėtojų” procesija prasidėjo nuo 
.universiteto kiemo ir, perėjus 
svarbiausiomis miesto gatvės 

mis, pasibaigė ties Patriotinės 
Sąjungos (nuversto diktato
riaus partijos) trobesiu, kame 
įvyko triukšmingos diktatūros 
“laidotuvės.”

Trys žvejai žuvo jų 
škuneriui apvirtus

BILOXJ, Miss., sausio 30.— 
Juroj, ties Mississippi pakraš
čiais, per stiprią audrą apvirto 
žvejų škuneris, kurio trys įgu
los žmonės turbūt prigėrė. Ap- 
virtusį škunerį rado išplautą 
krantan netoli nuo Pass Mary 
Ann.

Katastrofinga auto ir 
traukinio kolizija ■

ROCKFORD. III., sausio 3'1. ‘ 
- Vieškely iš Beloito į Rock- 

forda vakar vakarų automobi
lis Įlėkė j krovinių traukinį ir 
susikūlė. Automobiliu važiavo 
penki žmonės, kurių vienas, 
Eugene Flarity. buvo užmuš
tas, o keturi kiti rimtai su
žaloti.

Bandė pabėgti apsi
vogęs “sovehozo” 

vedėjas
Minsko Ge-Pe-iU [slaptoji 

sovietų žvalgyba] praneša apie 
suėmimą Zeėrengo, vieno di
džiausių Baltgudijoj “soveho- 
zų” [sovietų ūkių] vedėjo. Pa
sak pranešimo, Zeerengas buvo 
suimtas rusų-lenkų sienoj tuo 
metu, kai jis bandė paspruk
ti į Lenkiją. Pas suimtąjį rado 
daugiau kaip 30 tūkstančių 
rublių pasigrobtų valdžios pi
nigų.

Zeerengas buvo 'komunistų 
partijos narys nucr 1919 metų 
ir bolšcvikuosę laikė užėmęs 
■aukštas tarnybos vietas.

Kunigas šovė savo 
parapijietį ir jo 

žmoną
fMENDOTA, III., sausio 30. 

— Vietos metodistų episkopa- 
lų kunigas J. Wilson, atvykęs 
pas savo parapijietį Amosą EI- 
liottą, pašovė jį ir jo žmoną. 
Po to, parėjęs namo, kai po
liciją atvyko jo areštuoti, ku
nigas pats bandė nusišauti.

Kunigas ir jo pašautieji pa
rapijiečiai tapo nugabenti į li
goninę.

šaudymo priežastis, sako, 
buvus ta, kad parapijietis Ei
lioti turėjęs vieną kunigo laiš
ką, kurį pastarasis norėjęs iš 
jo išgauti. 1

Keletas žmonių žuvo 
per audrą Argentinoj

CORDOBA, Argentina, sau
sio 30. — Praeitą naktį Cor- 
dofoos apygardoje siautė baisi 
audra, per kurią keletas žmo
nių buvo užmušti ir nemaža 
kitu sužaloti, v

Banko plėšikai nušovė 
deputy šerifą

O AK LAN I), Cal., sausio 30.
— Du ginkluoti banditai puo
lė čia American Trust kompa
nijos banko skyrių, nušovė de
puty šerifą ir pabėgo su dau
giau kaip $1,060.

WASHINGTONAS, sausio 30
— Amerikos ambasadorium 
Peru vi j ai tapo paskirtas F re d 
Morris Dearing iš Columbia, 
Mo.

OIL CITY, Pa., sausio 30. 
— Sprogus čia. 50 kvortų ni
troglicerino buvo vienas vyras 
užmuštas, o dvi moterys suža
lotos.

PINIGAI 
LIETUVON

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

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

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
)

Emigracija iš Lietuvos 
gruodžio mėnesį

K AU N A S.—Em i graci j os bi li
rų žiniomis, per pereitų metų 
gruodžio mėnesį iš Lietuvos 
emigravo 1,612 asmenų. Emi
grantai išvažiavo į šias valsty
bes:

Į Argentiną — 692 asmens, 
Braziliją — 441, Afriką — III, 
Kanadą — 50, Urugvajų — 
134, Amerikos Jungtines Val
stybes— 123, Meksiką — 6, 
Kubą — 10, Palestiną — 8 ir 
į Australiją — 4 žmones.
Pernai iš Lietuvos emigravo 

16,437 žmonės.
Vidaus reikalų ministerijos 

per emigracijos biurus surink
tomis žiniomis, pernai per vi
sus mėnesius išvažiavo iš Lie
tuvos 16,437 žmonės.

Atskiromis valstybėmis emi
grantai skirstomi taip: į Ar
gentiną — 6,304 žmonės, Bra
ziliją — 4,521, Afriką — 1,- 
283, Kanadą — 1,279, Urugva
jų - 1,365, Amerikos Jungti-- 
nes Valstybes — 1,355, Mek
siką — 48, Kubą — 82, Pa
lestiną —- 178 ir Australiją — 
22 žmonės.

Kaip matyti iš paduotų skai
čių daugiausia išvažiuoti į Ar
gentiną; antroj vietoj Brazili
ja, tačiau į ją emigracija, pa
lyginus su kitais metais, labai 
sumažėjo.

Šiauliuose sugavo pini
gų dirbėjus

Kriminrt rnč policija Šiau
liuose }>as pilietį Pauliuką Pra
ną ir jo sugyvenloją Grigaity* 
tę, Ežero g-vėj 32 nr. Ici’atos 
metu rado tris padirbtus po 
10 litų banknotus. Be to, rado 
ir Įrankius, kuriais banknotai 
buvo spausdinami.

Nustatyta, kad pinigus dir
bo Pauliukas su savo sugyven- 
toja, o netikrus 10 litų bank
notus platino Šiaulių miesto 
gyventojos Buividicnė, Lukšie
nė ir Jurgaitienė.

Visi šie asmenyp yra sulai
kyti, e* «

Nušovė dukterį
Šiomis dienomis Butrimonių 

valsč., Dusėnų kaimo gyvento
jas, Butrimonių valsčiaus ta
rybos narys, Karolis Arbaėiau- 
skas per neatsargu elgimosi su 
ginklu nuŠovlė. savo 6 metų 
dukterį Oną ir nieko apie ne
laimę nepranešęs policijai, mer
gaitę palaidojo. Kalbamas įvy
kis atsitiktinai iškilo viešumon 
ir policija veda tardymą.
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KORESPONDENCIJOS
I ką iš paveikslų buvo galima la
bai gerai suprasti. Būtent: kas 

SLA 364 kuopos vakarėlis ^ien valdo Lietuvą Pasiro- 
: do, kad tautininkai su kunigais 
' eina ranka už rankos, nors dėl 
svieto akių ir pešasi. Kur tik 
kokis kariuomenės paradas, ten, 

i žiūrėk, ir kunigėlis' kartu su 
Smetona drožia spyčių. Vadina- 
i, važiuoja viename vežime.

Darbininkas.

Detroit, Mich

Sausio 25 d. Lietuvių Svotai-1 
nė j įvyko jaunuolių kuopos pa
rengimas. ši kuopa tebėra visai 
jaunute ir turėjo pirmą savo' 
parengimą. Visu prirengiamuo
ju darbu rūpinosi patys jaunuo
liai.

Turiu pasakyti, kad pradžia 
padaryta labai graži. Kuopa vi
sai gerai gyvuoja. Turi apie 50 
narių. Iždas irgi nėra tuščias. 
Patartina čia augusiam jauni
mui prisirašyti prie tos kuopos, i 
Tėvai turėtų paraginti savo vai-! 
kus stoti į Susivienijimą.

Bet dabar apie patį parengi 
mą. Atvykus į svetainę, tuoj; 
buvo galima pastebėti, kad tarp Į 
Detroito lietuvių atsiranda nau-, 
jų darbuotojų. Prie tikietų par
davinėjimo stovėjo A. Andriu-Į 
liūnas', finansų raštininkas; .užĮ 
baro S. Žukauskaitė, kuopos pir-į 
mininkė. Svečius priiminėjo V. 
Naujokas, kuopos raštininkas, j 
Visi kiti nariai irgi dirba, kiek 
kas gali. Publikos pilna svetai
nė. Jaunimas viduryj svetainės' 

lietuviškus' šokius ir žai- 
lietuviškus žaislus. Pasie- i 
susėdę tėvai linksmai tė- 
savo vaikus.

Į parengimą atvyko ir musų 
profesionalai, kaip tai: Dr. Jo- 
nikaitis, komp. Al. Petrauskas, 
advokatas J. Uvickas ir kiti.

Cleveland, O

SLA. 14 kuopos vakaras

šoka 
džia 
niais 
mija

mų kalbą, ragindamas čia gi 
musį jaunimą stoti į Susivieni 
j imą. M. Petrauskas pamokė lie

Sausio 26 d. SLA. kuopa tu- 
I rpjo puikų vakarą. Buvo vaidi
namas veikalas “Birutė ir Kup
relis“. Tai istoriška tragedija 
iš trylikto šimtmečio, kur vaiz- 

) duojama, kaip lietuviai buvo 
! verčiami prie krikščioniškos ti
kybos.

Clevelando lietuviai nėra pa
silikę nuo kitų lietuviškų kolo- 

; nijų. Randasi visai neblogų 
vaidintojų. Ir šį kartą veika- 

* las buvo visai gerai suvaidintas.
Visi dalyviai savo roles atliko 
gana gerai ir užsitarnauja pa
gyrimo. Ypač reikia pažymėti 
draugę Banionienę. Nors ji yra 
pusėtinai užversta namų darbu, 
bet vis suranda laiko ir daž- 

i nai dalyvauja vaidinimuose. Ir 
, kiekvieną kartą ji gerai atlie- 
j ka savo rolę.

Po vaidinimo buvo šokiai ir 
visi linksminosi iki vėlumai. 
Publikos buvo pilna svetainė.

—J. S. Jarus.

mas ir juokingas, bet tuo pa
čiu laiku ir pamokinantis. Jis 
tinkami atvaizduoja, kaip ame
rikiečiai yra išnaudojami Lietu
voj.

Veikalas bus statomas vasa
rio 9 d. Lietuvių svetainėj. 
Kuopos susirinkimas įvyks va
sario 2 d. Kiekvieno nario pa
reiga yra atvykti į šį susirin
kimą. Iki to laiko bus paruoš
ti vakarui bilietai ir apgarsini
mai, tad nariai turės progos 
tuos bilietus praplatinti. Bilietų 
kainos tik 65 centai. Jie bus 
geri ir šokiams', kurie įvyks 
abiejose svetainėse.

Taipgi turės būti išrinkti dar
bininkai, n$s viena komisija ne
galės apsidirbti. Tuo labiau, kad 
du iš trijų jos narių turės da
lyvauti vaidinime. Viso darbi
ninkų bus reikalinga apie de
šimtis. Tad nariai būtinai atvy
kite į susirinkimą, išrinkti vaka
rui darbininkus.

J. Ambrose, pirm.

Windsor, Ont
Komunisto išsišokimas

Giraites žentas.

NEI JAUČIŲ, NEI
PINIG Ų

Reikia vesti Palšis jo-
Mar- 
juod-

Andriau, juk
— pritarė žmona, 
jomarko, Andrius,

žiliai,

Visa publika buvo labai pa-| 
tenkinta parengimu ir pageida- i 
vo, kad jų butų ir daugiau.

Beje, toj svetainėj 
yra mokomi lietuvių 
rašy bos. Mok y toj a u j a 
kaitis. J mokyklą yra 
ne tik
ir pašaliniai. Mokorifa 
niais nuo 2 valandos po pietų.) 
Patartina, kad tėvai leistų sa-i 
vo vaikučius pasimokyti lietu-1

Scranton, Pa
Mirė Jonas Grybas

s u ii-
kalbos ii
Dr. Joni-: sirgo jis metus suviršum 
priimami išgydoma vėžio liga.

>usivienijimox nariai, bet
itadie-1

Sausio 12 d. po ilgos ir 
kios ligos mirė Jonas Grybas, 

ne- 
Visą lai

kų velionis sirgo savo namuose. 
Geraširde jo žmona gražiai jį 
prižiūrėjo, už ką verta didelės 
pagarbos.

Jonas' Grybas paėjo iš Suval-
i kų, šakių apskričio, Gelgaudiš- 

ta-1 kės parapijos, Stanaičių 
f ai Amerikoj išgyveno 32 

komedija. Veikalas, Amžiaus turėjo 62 m.
Lietuvių svetai-! vieną sūnų, dukterį ir 

, 5 vai. po pietų.) dideliame nubudime.
Jonas buvo doras ir geras 

Mėgo skaityti laik- 
Su savo kaimynais 

sugyveno, už tat didelė 
minia palydėjo jį į ka- 
Tapo palaidotas be baž- 
a peig ų ameriko iškošė

SI. A 352 kuopa rengiasi

yra graži 
bus statomas 
nėj vasario 9 d, 
Tikietai gana pigus, — tik 651 j___
centai. Tad kiekvienam'vakaras žmogus, 
bus prieinamas. Tikietai bus ge- raščius. 
ri ir šokiams, kurie įvyks abie- Į gražiai 
jose svetainėse. —J. Am-se.

kaimo, 
metus. 
Patiko 
moterį

ilarvey, III

) žmonių
! pilies.
nytiių
kapinėse. Paliko jis ir vienų bro
lį, kuris gyvena Wilkes Barre, 
Pa.I Jei u va k r u ta m uose 

paveiksluose —Kačių Juozas.

Sausio 21 d. buvo rodoma? 
Lietuvos dabartinis gyvenimas 
krunamuose paveiksluose. Pa
veikslus pagamino J. K. Milius. 
Kiek teko patirti, vakarų rengė 
Susivienijimo Rymo Katalikų 
Amerikoj kuopa. Matyti, p. Mi
lius padėjo nemažai vargo ii 
darbe, kol tiek paveikslų nuėmė. 
Manau, kad ne vienas žiūrėda
mas į juos prisiminė savo jau
nas dienas, praleistas Lietuvoj.

Parodė svarbiausias Lietuvos 
vietas, kaip tai: Katulą, Palan 
gą ir daug kitų miestų. Bažny
čių. žinoma, daugiausia. Atrodo, 
kad bažnyčiomis Lietuva yra 
turtingiausi sali 
nas geras katalikas net

Detroit, Mieli

SLA 352 kuopos narių domei

Kaip žinoma, yra rengiamas 
vakaras, kuriame bus perstaty
tas veikalas vDivorsas”. Tai la
bai juokingas veikalas. Aš ma
nau, kad turės juoktis ir tie, 
kurie per ilgą laiką jau nesi
juokė. Veikalas yra ne lik links-

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

Lietuva 
pasaulyj. Vie

nut

daug bažnyčių. Matomai, labai 
apsidžiaugė.

Bendrai imant, paveikslai bu
vo visai neblogi. Matėtne, .kaip 
Lietuvos ūkininkai rugius plau
na, linus rauna, javus kula ir 
t. t. Pamatėme taip pat ir Lie
tuvos kareivius marguojant. bei 
visus keturis prezidentus: A. 
Smetona, Stulginskis, Grinius 
ir vėl Smetona. Parodė Lietuvos
universitetą ir studentus. Iš vi- dieglius, 
so Lietuva atrodo neblogai. duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi-

Bet koks yra ekonomirtis dar--J žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
bininkų gyvenimas, to paveiks-j Castoria bonkutėj, ant kurios 
luose nesimatė. Tik vieną daly- yra Fletcher parašas.

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir .sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. Šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų ftiintis, kad pagelbėti 
kūdikių ii’ vaikų ligas, kaip 

gasą, konstipaciją, vi-

Sausio 25 d. pas mus įvyko 
nepaprastas atsitikimas. Pas 
p. Lipskį susirinko keletas vie
tos jaunų lietuvių ir lietuvaičių, 
kad drauge linksmiau praleisti 
vakarą. Tuo pat metu atvyko 
p. L. Svirplys. Windsor*o Lie
tuvių Komunistų kuopos narys, 
su savo drauge p. J. Jurkštaite. 
Kadangi visi susirinkusieji bu
vo “naujieniečiai”, ‘tai p. L. S. 
akupavo liuosą kambarį, ku
riame leido laiką besikalbėda
mas su savo meiluže. P. L. S. 
netoliese pamatė kieno tai ra-i 
žančių ir skubiai matant savo | 
meilužei Įmetė tą rąžančių į 
degantį pečių, gal norėdamas į- 
rodyti savo draugei kaip komu
nistai kovoja su Dievu, o gal 
norėjo sunaikinti Dievo pavei
kslą, kad jo draugė nesidrovėtų 
duoti saldų kišą. Mandro ko
munisto p. L. S. tą visą scenų 
matęs šešių metų berniukas 
pranešė savo motinai, kuri pa
sirodė buvo savininkė to ražan- 
čiaus. Tokiu būdu kilo rimtas 
skandalas ir ražančiaus savinin
kė visai teisingai ir rimtai į- 
rodė p. L. Svirplio kaipo ko-1 
munisto visai aklą ir niekšiškų I Nauji 
darbą, tiesiog kalbant, tiktai 
vagis gali tokiu budu naikinti 
jam nepatinkamą daiktų, kuris 
sąmoningai ar gal kaipo tradi
cinė liekana stovėjo savininkės 
namuose.

Dabar visiems yra aišku, 
kad komunistai remiasi vien 
teroru, kuriam aukštos civiliza
cijos šalyje nėra vietos, kartu 
nėra vietos ir to teroro inicia
toriams komunistams.

šių dienų sunkų ekonominį 
gyvenimą galima pagerinti tik
tai mokslu ir tarpusavio orga
nizacijomis demokratinio pobū
džio.—K. N.

— Žinaj ką motin? — sako 
stambus žemaitis savo pačiai

- Kalėdos netoli. Reikės šei
mynai algos mokėti, o pinigų 
nėra..
markam Dar mums liks 
gis, o pavasariui priaugs 
margis.

— Vesk, 
kad reikia 

Sulaukus
užnėrė mylimam Palšiui virvę 
už ragų ir veda parduoti. 
“Ankščiau nuvesiu — daugiau 
gausiu“ mano Andrius.

Vieškelėliu, per eglynų ve
dasi Andrius jautį ir linksmai 
švilpauja. Tik štai, žiuri, ant 
kelio čebatas tyso. Toki s ge
ras, naujutėlis. “Kad laime klo
jasi, tai klojasi“ — mąsto An
drius, ir priėjęs paima deba
tų. “Tfu, kad tave velniai!... 
visas pribiauriotas“... ir svie
dė čebatų žemėn, o pats su 
Palšiu nurymavo tolyn.

Porų gerų kilometrų nuėjęs, 
nugi žiuri 
tyso.

parduoti“ — “Ką veiksi — 
sako žmona — parduok.“

Jomarko dieną, per eglynų, 
per pušyną, Andrius veda ki
lų jautį Margį. Klauso: “mu, 
mu” — jo Palšis baubia. “Die
vas . niekad neapleidžia gero 
žmogaus misi i na Andrius. 
Mat, šelmis, jautis; atsirišo an
dai ir po miškelį rioglinėja.“

Greit pririšo Andrius Mar
gį, o pats leidosi Palšio ieško
ti. O tas “mu, mu“, rodos,1 čia 
pa.it — prieisi — nėr. Jaučio 
balsas toliau, ir Andrius to
liau. Jau geroka valanda ir 
Palšio nei akyse neteko mas
tyti. “Vardan Dievo tėvo... čia 
jau pikta dvasia vedžioja“ — 
vėl mąsto Andrius. Nusispiovė 
ir grįžta pas savo Margį. At
eina... o jargutėliau.... ir Mar
gio nėra!... Visai nėra... išny
ko... išgaravo... skradžiai že
mę nuėjo ar kas!...

Pastovėjo Andrius, pagram- 
žė pakaušį, pakuseno ir grį
žo namo.

“Motin!... nei jaučių, nei pi
nigų“ — tarė savo žmonai.

Augštam danguj, šviesios 
žvaigždės,

Didelės ir mažos,
Švieskit, švieskit man kelelį,
Joti pas mergelę.

Atpučia vėjas',
Atūžia lietus,

Ant manęs mergužėlės 
Vargdienės siratelės.

Nepūsk vėjeli,
Nelyk lietuli, 
Ant manęs mergužėlės 
Vargdienės siratėlės.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Seni Žmonės Sako, Kad
Daktaras Caldwell Neklydo

antras

* * 
f j iO

čebatas 
Švarus švarutėlis, naujas 
tėlis. “Negerai padariau

— mąsto Andrius — anų ga
lėjau išvalyti ir bučiau turėjęs 
porų čebatų kaip iš adatos. 
Ar negįžti?... Grįšiu...“ Skubiai 
pririšo jautį prie medelio šaly 
kelio, o pats dui, bėgte bėgt, 
'pirmojo čebato. Atrado. Balai
tėj išplovė, sunėrė abu į krū
vą, permėte per petį ir leido
si pas savo Palšį. Ateina, žiu
ri, nugi Palšio nėr!... Kaip že
mė prarijo, nei sliedo. Pagal- 
voj Andrius, pagalvoj — bus 

| vagys nuvedę — mano ir... su
grįžo namo.

Pasipasakojo viską pačiutei, 
ši verkia, keikia, pyksta bet 
Palšio nėr ir gana. Kaip vis
ką apmiršo, Andrius sako: “ką 
veiksi, Teikia dabar Margis

Liaudies dainų at
skiri kupletai

(Iš mano dainų rinkinio. J. 
Krukonis)

Ar tu matai mano Rože, 
Kaip Tadukas tancų drožia. 
O mudu ar eisim?
O mudu ar eisim?

<«
Šaltas' ruduo jau užšalo, 
Visi broliai žirgus savo.
Pasibalnojo ir jojo, 
Sau mergeles dabojo.

Pagrindinis gydimas ligų ne
persimainė nuo to laiko, kaip 
Dr. Caldwell apleido medikalę 
kolegiją 1875 m., negi nuo to 
laiko, kaip jis paleido marke- 
tan laxatyvo receptų, kurį jis 
vartojo savo praktikoje, žino
mų aptiekininkams ir publikai 
nuo 1892 m. kaipo Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin.

Tada gydymas konstipacijos, 
aitrumo, galvos skaudėjimo, 
protinio atbukimo, nevirškini
mo, sumigusių vidurių ir nega- 
liavimų, kurie pasidaro defei 
konstipacijos, susidėjo išimti
nai iš augalinių laxatyvių, žolių 
ir šaknų. Jie ir dabar tebėra 
pamatas Dr. CakhvelTs Syrup 
Pepsin, kuris susideda iš seimą 
ir kitų švelniai liuosuojančių 
žolių, sumaišytų su pepsinu.

Kuo paprastesni yra vaistai 
nuo konstipacijos, tuo jie yra 
saugesni dėl vaikų ir dėl jus ir 
geresni abelnai visų sveikatai. 
Ir kadangi jus galite gauti pa
sekmes švelniu ir saugiu budu 
vartodami Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin, tad kam rizikuoti su 
stipresniais vaistais?

Bonkos Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin išteks visai šeiminai ke
letu mėnesių ir visi gali jį var-

JUES IŠKOLEKTUOJAME VISUR
Mes duodame tikrų patarnavimų ■ 

ųnt nesumokėtu sųskaitu, bilų, ren-! 
dų, lysų, notų ir mes imame tiktai j 
žemų kainų už sukolektavimų.

ACME COMMERCIAL SERVICE l 
COMPANY,

127 North Dearborn Street

LJMIummOI

Naujo komforto akiniai
Speeiulio ifipurciavlmo kuinu tik (1Q

Populiarus visur »pZu»«/O
Garantuoti, kati nesuluš ir nenubluks.

akiniai 100 dienų 
išbandymui
lininis pasiųsti jums šiuos vč- 

st.vliaus Naujo Komforto Akinius su 
regėjimo stiklais 100 dienų išbąn- 

ttražiausi akiniai, kokiuos paga- 
per daugelį metų. Nešiojami dange- 

žmonių. Populiarus visur. Pasižymin- 
jšvaizdos. Nepalieka ženklų ant no- 

Lengvus. Leis jums skaityti Hinul- 
raštą. Įverti ploniausią adatą, matyti 
ar ARTI. Pridedant DYKAI gražią 

Patenkinimas garantuotus. Jeigu 
nemanysite, kad musų akiniai už TIK- 

negti tie, kurio ki
tur pardavinėjanti po $15.00, jus galite juos 
sugrąžinti. JUS NERIZIKUOJATE Ne VIE
NU CENTU.

Nesiųskite pinigų!
NESIŲSKITE PINIGŲ! PrisiiĮskito tik ku
poną. Pasinaudokite šiuo bargenu. Atsimin
kite — nė vieno cento iš kalno dabar. Lai
kykit pinigus namie.
------ PASIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE---------  
S. T. OPT1CAL CO„ Dept. H. G.-11O, 1447 

Jaekson Blvd., Chieago, 111.
Aš noriu išbandyti jūsų Naujo Komforto 

Akinius per 100 dienų.

Vardus ..........................   Amžius .........

Galvė ir ne, .................. R. F. J)........ Box ....

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

Leiskite 
liausi© 
aiškio 
dyniui. 
mintu 
lio 
<'ios 
aice. 
kiaušį 
TOLI 
dėžutę, 
jus i____ .
TAI yra geresni

im*-

Hamburg American linijos Naujas 
greitas patarnavimas į Europą

Turbut didžiausias perdirbimo dar
bas kas kada buvo dirbamas, dabar
tiniu laiku atliekamas Blohm and 
Voss kompanijoj, Hamburge. Ham- 
burg American linijos 4 dideli už- 
atlantiniai garlaiviai vienu laiku 
yra daug taisomi. Tos mainos ap
ima ir jdėjimą naujos mašinerijos, 
kad laivas greičiau plauktų. Taip 
pat ir pagerina laivo patogumus.

Manoma įtaisyti reguliari savaiti
ni išplaukimą kas trečiadienio va
karą, kuomet 4 garlaiviai, “ALBERT 
BALL1N”, “DEUTSCH L.AND”
“HAMBURG” ir “NEW YORK”, 
vėl pradės plaukt. S. S. Hamburg 
beveik paruoštas ir išplauks iš

Hamburg’o vasario 14-tą, ir iš New 
Yorko vasario 27-tą. Kiti laivai 
pradės šį pavasarį išplaukt. Page
rinti šie laivai perplauks juras per 
7 dienas.

Žiūrint, 
nauji ir 
Hamburg 
kelt jos patarnavimą iki aukščiau
siam laipsniui.

Šie laivai yra vieninteliai laivai, 
kurie turi įtaisymus .sulaikyti laivą 
nuo supimo. Nepaprastas lygumas 
gaunamas dėl šių įtaisymu, padaro 
Hamburg sAmerican linijos laivus 
labai populiariškus.

kad šio laivai yra beveik 
dar taisomi parodo, kad 
American linija nori pa-

toti. Jis yra geras kūdikiui, 
kadangi jis yra malonus, švel
niai veikia ir neturi narkotikų. 
Tinkamoj dozoj, duodamoj su
lig nurodymais, jis yra lygiai 
veikmingas dėl jjvisokio am
žiaus. Senesni žmonės ras jį 
ypač idealį. Visos aptiekos tu
ri dideles bonkas.

Išbandykite jį, kad pamatyti 
kaip daug Dr. CaldweH’s Syrup 
Pepsin gali reikšti jums ir jū
siškiams.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

|Tel. Kedzie 8902

8514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louis Avė, 

CHICAGO. ILL, 
rmrnrTiriifnm m hibi i w

imi

Gaisro Išpardavimas
$100,000 Stakas

Rakandų ir Kaurt.|
Biskį pagadintas dumy musy dirbtuvėje sausio 22 d., bus paau
kotas už mažiau kaip 25c ant dolerio. Tikrai sensacingiausias 
rakandy išpardavimas kokis kada yra įvykęs Chicagoje. Ar 
jums reikia rakandy dabar, ar reikės jy vėliau, ateikite ir pasi
naudokite šiuo milžinišku išpardavimu.

Niekad pirmiau nebuvo ir niekad'vėl nebus tokiy bargeny.

Išpardavimas Prasideda Subatoj, Vasario 1,
9 vai. ryte

ŠTAI YRA KELI IŠ ŠIMTŲ BARGENŲ:

$75.00 Seklyčių setai $19.00
$150.00 Seklyčių setai $39.00
$75.00 Valgomojo kambario setai $29.00
$50.00 Pusryčių setai $19.00
$125.00 Miegamojo kambario setai $49.00
$50.00 Coxwell kėdės $15.00
$175.00 Victor Fonografai $12.50
$10.00 Telefonų setai $4.95
$30.00 Lempos ir Šeidai $10.75
$12.00 Lovos, visokio didumo $3.98

DYKAI PRISTATOME VISUR

Ogden-RooseveltFurnitureMfg.Co.
2300-2302 Roosevelt Road
Kampas Oakley ir Ogden

Atdara vakarais iki 10 vai. Nedėlioj visą dieną 
laike šio išpardavimo
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Brighton Park
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Naujienų Ekskursų
LIETUVON

Mary Makosky, 
l’lis, Sopinę Velicko, 

Wisinski, Helen Zgo-

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Taupimas pinigų yra lengvas darbas, kai įgau
ni tą įprotį. Jeigu jus depozituosite reguliariai 
per dešimtį savaičių, jus norėsite ir toliau tęsti 
iki tūkstantis dolerių ar daugiau bus sutaupinta. 
Pabandykite šį pieną ir jus nusistebėsite kaip 
greitai banke jus turėsite nemažą pinigų sumą.

Kada jus nusispresite pradėti taupimo sąskaitą 
ateikite į šį stiprų banką. Jis yra apsaugotas 
daugiau kaip $13,000,000.00 ir yra Valstijinis 
Bankas ir Clearing House Bankas.

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną isipio- 
mą, žaizdą ar įsibrėžiiuą 
su Šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.
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kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės į Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.
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Žmogus, turintis tūkstantį dolerių banke, yra 
ant kelio į pasisekimą. Tai yra ypač tikra, jei 
pinigai buvo taupomi per daugelį mėnesių regu
liariais depozitais iš kiekvienos savaites uždarbio.
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For COLDS, COUGHS 
Sore tliroat, museular 
rheumatic aches & patus 

AT ALL DRUGGISTS

65 East Garfield Blvd.
Normai 3266.

HOT SPRINGS YRA ČIA, 
CHICAGOJ

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Lii.elu.vTu Keistučio 
nio Kliubo mėnesinis 
k imąs įvyks sekmadieni 
rio 2 dietai. lygiai t 
po pietų, McKinley parko 
tainėje. 
sirašvli

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, Šalčio i? 
taip tqjiaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

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

Phone Boulevard 4552

žaus pelno, bet kitos draugy 
sies pralaimėjo, nes jų veiki 
mus yra dar silpnesnis.

Hyde 
\Valter 
Lewandow.sk i.

Lane Technical High School: 
Peter Choporis, Walter l)uda, 
Joseph Turkiewiez, Alexander 
Matuszkiewicz, Frank Urban, 
Clarence Kaminski, Philip Sta- 
novich, George Stungis, An
thony Valente, John Wasilexv- 
ski, William Willis.

Lindblom High School: Al- 
tphonse Aleknų, Joseph Beroun- 
sky, Anthony Dargis, Anna 
Krasanckus, Olia.rl«?s NIa.tnx, 
Vytautas M išeik a, Laura Sh i in

kus, Marcelin Spingis, Stanley 
Vasil, Maj’ion Mūsai lis, Sophiė 
Panavich, Victor Rimsha, Wal- 
ter Bupcka, Bernice VVysocki, 
Bessie Paulauskas, Stanley 
Evaskus, Bernice Jakawich, 
Agnės Janulis, Milly Kazlaus
kas, Antoinette Stanaitis, Ev
angelinę Szalkus, Anthony Ul
bas, Sophie Vaičius, Mary Va-

Be to, dar turiu pranešti, 
kad kliubo 1930 metų kalen
doriai jau gatavi ir viršminė- 
tam susirinkime, vasario 2rą. 
bus dalinami visiems nariams 
veltui. Kalendorius gražus ir 
labai naudingas tuo, kad tarp 
kitko jame telpa ir visos kliu
bo valdybos adresai. Nariams, 
turintiems kalendorių, ištikus 
bent kokiam reikalui prie kliu- 

nereikės kur nors po 
kitų klausti

Geg'užio-May 26 d., 1930 
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Boksininkas Primo Carnera, kuris sveria 
dėvi No. 16 čeverykus. Jis yra 6 pėdų 7 colių milži 

Šiandien vakare Chicago Stadiume Įvyksta jo rungtynės 
boksuosis su Elzear Rioux.

Park High School:
Rakauskas, Florence
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ner- 
nemiegą ir bendro nusilp- 

dalys 
žolės, 
kalba 

Visose aptiekose. Sempeliai 
Triner Co„ 1333 So. Ash

land Avė., Chicago, III.
NEMOKAMAS SEMPELIO 

KUPONAS Dept. 24
Vardas ...................................................

JŪSŲ LIEŽUVIS 
PASAKO

Jei jūsų viduriai susierzinę arba 
užsidegę, tai tą ir liežuvis parodys ir 
reikalaus vaisto pavojui pašalinti.

TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra kaip sykis vaistas, kurio jums 
reikia. Jis atitaisys jūsų vidurių ne
tvarką ir jo kitus simptomus, kaip 
va: menkų apetitą, nevirškinimu, su
kietėjimą, galvos skaudėjimą 
vingumą 
nėjimo jausmą. Jo sudėtinės 
(kaskara ir kitos medikalės 
Kalifornijos raudonas vynas) 
už save.

Žemiau paduodama surašąs 
ipavardžių tų mokinių, kurie 
dabar baigia aukštesniąją mo
kyklą; pavardės atrodo lietu
viškos.

Harrison Technical High 
School: Alphonse Balchumus, 
Albert Chaipis, Gertrude Mu- 
rayvski, Paul Prokąa, Ben. 
Slnolsky, Helen Wiktor, S. 
Batkevicli, AVilliarn Dūda, 
George Krukones, Anne Lash-

ERI dantys padaro labai didelį skirtu
mą jūsų vaiko sveikatoje, Cod liver oil 
pagelbsti augimui gerų, sveikų dantų. 

\x Daktarai ir dentistai rekomenduoja jį. Duo- 
x kitę jo reguliariai visą vaikystės laiką.

- Lengvas būdas yra Scott’s
V Emulsįon. Malonaus skonio. Vai- 

kai mėgsta jį. Lengvai virški- 
narnas. Pradėkite šiandie^-kie.k- 
viena diena pagelbsti. Kiekvie- 
nas aptiekininkas turi įų. UryjiT

SCOTTS EMULSION H
DEL GERESNIŲ DANTŲ IR KaL’LŲJJJįį

Bcott A B«wm. Bloomfleld, N. J. 2»-<3

George Matejovsky, 
yajerski, James Ven- 
Buth Vesely, Bernice 

Adeline Galinskas, 
Bessie Kne- 

Kulbaitis, Bu-

į sekantį susirinkimą (kovo mė
nesį) negalėsite atsilankyti. 0 
kaip žinoma, pagal kliubo kon
stituciją, narys neužsiniokėjęs 
bėgiu trijų mėnesių tampa su
spenduotas nuo gavimo pašel- 
pos ligoje. Taigi nėra ko. lauk-

CENTRArtS^BANK
ATRUSTCOMPANY 

1110 West3Sth Street 
AStateBank • • • • ACleariiigHouseBaiik

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausiu; Iš priežas- 

apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 Pietų, mirties

Sausio 26 dieną Vakarinės 
Žvaigždės Pašalpos Kliubas 
rengė metinį balių T. Pefroko 
svetainėje, 8162 Vincennes axe.

Publikos susirinko ne dau
giausia, nes oras buvo pras
tas. Bet teko nugirsti iš ko
miteto nario, kad kliubui pa
liks pelno. Apie patį balių ne
kalbėsiu, nes balius rengta be 
jokių ceremonijų, ir buvo tik 
šokiai.

Tolinus. Man teko pasikal
bėti su vienu, matyti, šios ko
lonijos veikėju. Jisai nusiskun
dė, kad Englewoodo kolonija 
pradėjusi smarkiai pulti že
myn. Veikimas liko kaip ir už
mirštas. Nežinąs dėl kokių 
priežasčių.

Seniau tai surengdavę balių 
su vaidinimais arba koncertų, 
tūloję socialistų kuopą, turė
ję knygyną, tai laikraščiuose 
matydavosi daugiau žinių apie 
šios kolonijos veikimą.

Kad veikimas čia nyksta, tai 
galima spręsti iš kalbamo ba
liaus. Visados i šio kliubo pa
rengimus susirinkdavo pilnute 
svetainė, o dabar buvo vos 
na kapa.

O kaip kitos draugijos 
vuoja? Rodosi jų čia yra 
pora. Reikia pasakyti, kad pra
stai, išskiriant kliubą. Kliubas 
praėjusiais metais padare gra-

Didžiausias N u pi
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių 

Philco geriausias Radio 
$119.00
Atwater Kent 
$107.00

R. C. A. Radiola special i 
Brunswick special sale 

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

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesį.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už gerumą visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt kokį 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE 

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockvvell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

lasatipi- 
susirin-

vasa- 
valandą 

sve- 
Nariai ir norintys pri- 
prie kliubo prašomi 

pribūti paskirtu laiku.
Nariai, kurie dar nėra už

simokėję savo duoklių kliubui 
už šiuos 1930 metus, privalo 
būti šiame susirinkime ir už
simokėti. Nors dar ir yra lai
ko. bet juo anksčiau juo sto
riau. Mat, kartais Rali p>asitai-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Ir a Farnoui Vivani Sėt and tn- 
rann nowd«r. 11.00: RoUKe. 7O<-. Croam ,x.oo.
AHtrlnKOtit *1.70. Bath Salt 1.00. 

Tollet VVater JI.26, Perfume >2.76, Hril- 
Hantlne 76c, Sktn Whltener 75c. Totai 
Valuo 112.00. 
ten pieceti to

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SU Chicago, III

Priežastis merdėjimo 
gijinio veikimo nužiūrima: 
mc, kad žmonės pasidalinę, 
sutinka.

Turiu pasakyti, kad man 
dosi, jogei1 mano draugas 
flybę sakė. Keletas metų atgal 
man teko atlankyti So. Engle- 
xvoodą. Tai buvo tiesiog gy
va kolonija ir neatsiliknsi 
musų didžiulių kolonijų, 
tart i na engle\voodiečiams 
snausti, o veikti.

Rapartėris

kOCKtTt! ID \ 
To ae HlM 

t BET THEOtč 
COPS'OFIMOOUT 
VATUtMC o(* /

V 1-------į MT NEVV
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Galvą Skauda?
Periodiniai, Nerviniai ar nuo vydurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai grei
tai palengvinami su OKĄNGEINE.

NETURI NARKOTIKŲ
JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA
1 Op ORANGEINE 9^pIUC MILTELIUS

OęaNgeiNe 
(ROWDEHS»)

Lewandow.sk
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Subscription Katėsi
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VILNIUS PO LENKIJOS JUNGU
apskaičiavimais per 1928-9 metus kiekvienam Rusijos 
gyventojui buvo užauginta duonos 13% mažiau, negu 
1927 m. \ !

Taigi pramonė plečiasi — taip sparčiai plečiasi, kad 
Stalino klapčiukai jau drąsiai šūkauja apie Amerikos 
industrijos “pralenkimų”, o tuo tarpu pinigų verte puola 
ir maistas mažėja.

Šitoks krašto ūkio plėtojimąsi nieko gero nelemia. 
Iš pirmųjų “penkmečio” metų matyt, kad sovietų valdžia 
stumia Rusiją į baisų ekonominį krizį.

Vienas Lietuvos korespondentas piešia dabartinio 
Vilniaus vaizdų. Vaizdas labai liūdnas. Anot korespon
dento, Vilnius per lenkų okupacijos metus pavirto “tre
čiaeiliu nusususiu provincijos miestu”.

“Dabartinis Vilnius — ne tas, kurs buvo prieš 
karų ar pora metų po karo”, skaitome to korespon
dento pranešime. “Jis jau keleri metai kaip miršta; 
jis jau agonijoj... Gyventojus slegia didžiausias 
skurdas, begalė mokesčių juos kankinte kankina, 
jų tiek daug, kad juos surašyti maža čia vietos. Ga
na pasakyti, kad vargšai žmonės net negali susi
gaudyti. O miesto išvaizda? Verta pasigailėjimo. 
Gatvių grindimai — horrendum! Juos lenkai popu
liariai vadina ‘kačių snukiais’. Priemiesčiai beveik 
neturi grindimų ir neapšviesti. Jų gyventojai per 
ištisus metus braido tamsumoje po purvų ir keikia, 
kiek galėdami, nelemtąjį magistratų.”
Vilnius kiek atsigaunųs tik per iškilmes, kurias daž

nai rengia Vilniuje Lenkijos vyriausybė.
To skurdo priežastis, be abejonės, ta, kad Vilnius 

yra .atkirstas nuo Lietuvos, kurios dalis jisai yra. Kol 
nesusijungs su Lietuva, Vilnius vargiai atgis.

Bet yra taip pat neužginčijamas dalykas, kad Vil
nių negali atgauti Lietuvos diktatūra. Per diktatūros 
metus Lietuvos pozicija Vilniaus klausime nuolatos vis 
ėjo silpnyn ir silpnyn. Tik demokratija gali prirengti 
dirvų Vilniaus susijungimui su Lietuva.

PAVOJUS MONARCHIJAI

Diktatoriaus de Riveros puolimas pastatė į pavojų 
Ispanijos monarchijų. Iš Madrido Chicagos “Tribūne” 
korespondentas telegrafuoja, kad po diktatoriaus atsi
statydinimo Ispanijoje smarkiai sujudo respublikos ša
lininkai, ir jeigu naujasis premjeras, gen. Damaso Be- 
renguer, nesugebėsiąs šitų judėjimų urnai nuslopinti, tai 
ir karaliaus sostas galįs sugriūti.

Dabar aišku kiekvienam, kodėl karalius Alfonsas 
taip ilgai nenorėjo skirtis su Primo de Rivera, nors 
spaudoje dažnai pasirodydavo žinių apie nesutikimus 
tarpe Alfonso ir diktatoriaus. Nabagas “Dievo patepti- 
nis” bijojo, kad be diktatoriaus pagelbos jisai nepajėgs 
numalšinti savo “mylimuosius valdinius”.

Kitas Amerikos korespondentas pažymi, kad prie 
de Riveros nuvertimo daug prisidėjo pesetos kurso smu
kimas. Peseta tai Ispanijos piniginis vienetas (kaip, sa
kysim, litas Lietuvoje arba doleris Amerikoje). Po dik
tatoriaus atsistatydinimo pesetos kursas pakilęs trims 
punktais.
9 Beje, pastebėtina, kad paskutiniai įvykiai Ispanijoje 
įvare kinkų drebėjimų ir Italijos diktatūrai. Vienas fa
šistų organas Romoje skubinasi užtikrinti publikų, kad 
Primo de Rivera visai nebuvęs fašistas, todėl jo puoli
mas neturįs jokios reikšmės juodmarškinių valdžiai. Te- 
čiaus, Italijos lira yra beveik tokioje pat keblioje padė
tyje, kaip Ispanijos peseta...
t ■

“PENKMEČIO” NEPASISEKIMAI

Sovietų valdžia, kaip žinoma, nori pravesti vadina
mų “penkerių metų planų” Rusijos industrializacijai ir 
kolektyvizacijai. Jau daugiau, kaip metai laiko tas pla
nas buvo vykinamas, ir dabar galima daug-maž spręsti, 
ar jisai duoda pageidaujamų rezultatų, ar ne.

Skaitlinės, kurias surinko sovietų ekonomistai, ro
do, kad daugelyje pramonės šakų per pirmuosius “penk
mečio” metus pasiekta ne tik užbriežtas tikslas, bet ir 
daugiau. Bendrai pramonė tapo pakelta (arba išplėsta) 
ne 17'r. kaip buvo numatoma plane, bet 21%. Tečiaus 
ar dėl to pagerėjo ekonominė krašto padėtis?

Deja, ne. Jau tas faktas, kad beveik visur Rusijos 
miestuose per paskutinius metus valdžia turėjo įvesti 
kortų sistemų maisto pardavinėjimui, liudija, jogei 
“penkmečio”' vykinimas ne palengvino, bet apsunkino 
Rusijos žmonių gyvenimų.

Ypatingai blogų įspūdį daro skaitlinės apie popie
rinių pinigų spausdinimų ir apie žemės ūkio plėtojimąsi. 
Penkerių metų plano autoriai tikėjosi, kad, plečiant 
pramonę, bus sustabdyta pinigų infliacija. Jie numatė 
per visus penkerius metus išleisti popierinių pinigų tik

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............. -.................. $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams .... .............. 2.00
Dviem mėnesiam ...............  1.50
Vienam mėnesiui  ..................... 75

Chicagoj per išnešiotojus: <
Viena kopija .....---------    8c
Savaitei  18c 
Mėnesiui ------------------- _-------75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
.paltu:

Metams ..............   $7.00
Pusei metu ------- ------------- - 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams  ............ - 1.25
Vienam mėnesiui ..... 75

♦ Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu. 
»

1,250 milionų rublių sumoje; pirmais metais — tik 200 
milionų. Bet išėjo kitaip. Per dvylika “penkmečio” mė
nesių buvo išleista 670 milionai popierinių rublių, t. y. 
daugiau kaip pus© tos sumos, kuri buvo skirta visam 
“penkmečiui”^ fr. su viršum tris! kartus didesnė suma, 
negu ta, kurį buvo numatyta pirmiems metams.

Vadinasi, infliacija progresuoja* rublio vertė vis la
biau puola. Sovietų valdžia finansuoja penkerių metų 
planų, ne sutaupytu turto perviršiu, bet auksu nepadeng
ta popiera.

Tai vienas labai pavojingas krašto ukiui dalykas. 
Tiesioginė infliacijos pasėka yra ta, kad brangsta gyve
nimas Rusijoje.

Antras blogas dalykas tai — žemės ūkio atsilikimas 
nuo industrijos. Prieš metus laiko Sovietų Sąjunga tu
rėjo 90,2 milionų galvijų, o dabar tas skaičius yra nu
puolęs iki 88,<5 milionų. Rugių ir kviečių sėjamos žemės 
plotas taip pat sumažėjo, ir kadangi gyventojų skaičius 
Rusijoje sparčiai auga, tai sulig pačių sovietų rašytojų

Apžvalga

PRAŠO SMETONOS 
MALONES

“L. žinios” rašo:
“Nuteistas mirti komunis

tas Kontantus padavė malo
nės prašymą.

“Pirmadienį (t. y. sausio 
m. 13 d.--“N.” Red.) Kontan- 
tas padavė malonūs’ prašymą 
Respublikos prezidentui. Ku
činskas (antras nuteistas.— 
“N.” Red.) dar nepadavė ir 
esąs nusistatęs neduoti.” 
Taigi ir komunistai elgiasi 

taip, kaip elgėsi Dr. Pajaujis ir 
daugelis kitų pasmerktų mirčiai 
žmonių. Skirtis su gyvybe nie
kas nenori, nežiūrint kokių ji
sai butų politinių įsitikinimų.

Tečaus labai negražiai daro 
mūsiškiai komunistų agitato
riai, visuomet šlykščiausiai už- 
puldinėdami kitų partijų asme
nis, kurie prašo Smetonos “ma
lones”, stengdamiesi išsisukti 
nuo mirt|es. Taip, pav. komu
nistų spauda purvais drapstė 
aukščiaus paminėtąjį liaudinin
ką Pajaujį dėl jo pasirašymo 
po dokumentu, kuris nuteista
jam buvo pakištas, kuomet ka
ro lauko “teismas” išnešė jam 
mirties nuosprendį.

DANAI STATYS LIETUVAI 
GELEŽINKELI

Lietuvos susisiekimo minis
terija paskelbė, kad geležinkelį 
tarp Telšių ir Kretingos paves
ta statyti vienai Danijos firmai 
už 17,684.490 litų ($1,768,449). 
Darbos turįs būt atliktas per 
trejus metus. Ministerijos pra
nešimas skamba:

“Remiantis ilgomis derybo
mis ir kainų konkurencija, 
sausio mėn. 11 dieną Susisie
kimo ministerio pasirašyta 
sutartis su danų firma ‘Hoj- 
gard ir Schulz’ geležinkeliui 
Telšiai-Kretinga pastatyti. 
Sutarties suma darbams at
liktiniems firmos sutartomis 
kainomis yra 17,684,490 litų. 
Geležinkelis su visais įrengi
mais' ir trobesiais pastato
mas per trejus metus, visus 
darbus galutinai užbaigiant 
ir ministerijai perduodant iki 
1932 m. spalių 1 d.” 
Lietuvos laikraščiai šitą kon

traktą aštriai kritikuoja, nuro
dydami, kad Lietuva, pati sta
tydama geležinkelį (tik užtrau
kus tam tikslui paskolą), butų 
sutaupius daug pinigo. Nuro
doma, kiek kainavo Lietuvai 
Amalių-Telšių linijos pastaty
mas, būtent: 8,570,000 litų ar
ba 153.000 litų už kilometrą. O 
danų firmai reikėsią mokėti už 
vieną kilometrą 255,000 litų. 
Jeigu net imti dėmesin, kad Tel- 
šių-Kretingos geležinkeliui teks 
išleisti daugiaus pinigų žemės 

darbams (nes žemė nelygi) ir 
tiltams, tai ir tuomet sutartoji 
su danais kaina viršija Amalių- 
Telšių išlaidas 45,000 litų už ki
lometrą arba 21% ! Ir danai dar 
gaus 6,8% už indėtą kapitalą.

Pagaliau, danų firma impor
tuos ne tik tokias medžiagas 
geležinkeliui, kurių Lietuva ne
turi, bet ir tokias, kurių Lietu
voje yra pakankamai (kokių 
10,000,000 litų vertės).

Kam gi tad Lietuvos valdžia 
sutiko permokėti danams už to 
geležinkelio statymą, užuot at
likusi detrbą pati ir pigiaus? Jei
gu Lietuvoje butų Seimas, tai 
šitokis valstybės pinigų eikvo
jimas butų sustabdytas.

DEL ARGENTINOS KOMU
NISTŲ ŠMEIŽTŲ

Argentinos maskvinių komu
nistų biauriais šmeižtais prieš 
kitų srovių žmones pasipiktino 
net ir komunistų-anarchistų or
ganas “Darbininkų Tiesa”. Ji 
be ko kita rašo:

“Jie (“rytojiečiai”) vęrkš- 
lena, kad jų Jeronimą, socia
listai nori ‘išprovokuoti’, kad 
policija jam ‘galvą nukirstų’... 
Nors socialistai nėra musų 
idėjoms prielankus, bet 
netikim, kad jiems reikalinga 
‘Jeromės galva’... ‘

“Argi gali K. Norkus’ tylė
ti, kuomet nei vieno ‘R.’ nu
merio nepasirodo be užsipul
dinėjimo ant jo. Koks visuo
menei gali būt įdomumas, jei
gu K. N. Kaune susibankru- 
tijo ir išvažiavo į užsienį. 
Lietuvoj\ 95% visų ameriko
nų susibankrutijo.”
Toliau “D. T.” reiškia pasi

piktinimą, kad “baltušninkai” 
(komunistai) šmeižia biznierių 
Jokūbaitį, kuritf neseniai įstei
gė- Buenos Aires’e laivakorčių 
agentūrą. Ji sako:

“Paskutiniu laiku jie pra
dėjo pulti komersantą J. Jo
kūbaitį, kam jis atidarė savo 
kontorą. J. Jokūbaitis niekam 
blogo nėra padaręs, priešin
gai, jis daugelį lietuvių yra 
sušelpęs darbais. (Jeigu Ar
gentinoj būt. bent trys' Jokū
baičiai, tai lietuviams imig
rantams nereiktų tokią dide
lę bedarbę kęsti, kaip šian
dien.) Iki šiol lietuviams pri
segdavo kreiptis į svetimtau
čių kontoras, kurios nei vie
nam lietuviui imigrantui nie
ko gero nėra padarę, apart 
apiplėšimų, tai kodėl gi lie
tuviams neturėt savo konto
ros, kuri galėtų daug pagel
bėti ? J.. Jokūbaičio Jtontora 
kaip tik pasistačiusi už tiks-, 
lą pagelbėti lietuviams prisi
taikyti prie gyvenimo.” 
Komunistų šmeižtai prieš at

skirus asmenis dažniausia yra 
niekas kita, kaip grynas “black- 
mail”. Terliodami kokį nors biz
nierių, jie nori priversti jį duo
ti jiems' aukų, arba kaip nors

kitaip jų kromelį remti, štai ta- 
pati “Darb. Tiesa” pastebi, kad 
Argentinos komunistai tyli apie 
vieną vokišką agentūrą, kuri 
esanti nuskriaudusi tukstan- 
čius žmonių. Jie, girdi, tyli dėl 
.to, kad iš tos vokiečių agentū
ros (“Deutsche Schiffsagen- 
tur”) jie gauną “Judos' grašių”.

Gelbėkime Lietuvos 
Kovotojus už Laisvę!

Amerikos lietuviai dėjo daug 
pastangų, kad caro valdžia grą
žintų lietuviams spaudą. Kova 
tapo laimėta.

Amerikos lietuviai varė in
tensyvų darbą ir nesigailėjo au
kų, kad butų nuversta despotiš
ka Rusijos carų valdžia. Ir ga
lų gale revoliucija įvyko.

Amerikos lietuviai visomis iš
galėmis rėmė savo brolius Eu
ropoj kovoj už musų tautos ir 
šalies' nepriklauhomybę. Kada 
ji pasiskelbė savistove valstybe, 
ją puolė ir lenkai, ir rusai, ir 
bermontininkai. Ir vėl reikėjo 
amerikiečių paramos. Jie buvo 
dosnus ir jautrus.

Kovoj už f^teripėdos prijun
gimą prie Lietuvos Amerikos 
lietuviai stovėjo kaip mūras.

Lenkams užgriebus Vilnių, 
Amerikos lietuviai be srovių 
skirtumo kėlė ir protestus, dė
jo ir deda aukas Vilniaus va
davimui.

Dešimtis tūkstančių dolerių 
jie sudėjo gelbėjimui nuo karo 
nukentėjusių šavo brolių ir naš
laičiams.

Į ką gi daugiau gali kreiptis 
ir iš ko pagalbos tikėtis musų 
broliai ir sesers Lietuvoj bė
doj ir reikale, jei ne į trečdalį 
savo tautos žmonių Amerikoj, 
kurie yra daugiau apsišvietę, 
apsirūpinę ir susiorganizavę?

Nors daug nelaimių jau pra
šalinta, daug kovų laimėta, bet 
amerikiečiai ir vėl turės ateiti 
Lietuvai į pagelbą. Uzurpato
riams smurtu nuvertus teisėtą, 
žmonių išrinktą jos valdžią, da
bar siaučia ten teroras: karo 
stovis, cenzūra, masiniai areš
tai, kariuomenės' teismai, mir
ties bausmės, katorga, organi
zacijų ir veikėjų persekiojimas. 
Smaugiama viskas pikto žvėries 
įnirtimu, kas tik priešinasi dik
tatorių valdžios patvarkymams. 
Smetonos' valdžia, užsirioglinu
si ant sprando liaudžiai, vis da 
trokšta’ išsilaikyti savo vietoj. 
Liaudies, žmonių ji bijo. Todėl 
apsistatę kariuomene ir palei
do žvalgibininkų gaujas me
džioti visus tuos, kurie nori 
grąžinti Lietuvai demokratinę 
tvarką. Sumedžiotieji laikomi 
nešvariuose, prikimštuose kalė
jimuose, maitinami pusbadžiu, 
neretai kankinami ir tempiami 
į kariuomenes teismus, kur nč 
liudininkų, nč pasiaiškinimo nė
ra: užtenka žvalgybininkų žo
džio, kad žmogus butų nubaus
tas mirtim, katorga arba ka
lėjimu iki gyvos galvos. Musų 
draugai iš Lietuvos' rašo, kad 
tokios mongoliškai šuniškos 
priespaudos Lietuva da nebuvo 
mačiusi. Vienų tik socialdemo
kratų kalėjimuose randasi virš 
300.

Darydami viską, kas yra mu
sų galioj, kad Lietuvoj pasi-, 
keistų tvarka ir butų sugrą
žinta demokratija ir teisėtu
mas, mes negalime ramiai sė
dėti ir laukti, kada geriausi jos 
sūnus ir dukters kalėjimuose 
skursta ir pusbadžiu yra mari
nami. Jiems yra reikalinga už
uojauta. parama ir pagelba. 
Liet. Soc. Sąjunga jau yra tei
kusi jiems pagelbos keliais at
vejais. Prisidėjo kiek ir kitos 
organizacijos. Bet kalinių skai
čius yra tokis didelis ir da vis 
auga, kad menkų sumų neužten
ka. Todėl L. S. S. Pildomasis 
Komitetas nutarė kreiptis į 
plačiąją Amerikos lietuvių vi
suomenę, kad ji ateitų į pagelbą 
Lietuvos kovotojams. Aukų rin
kimo vajus tęsis per du mėne
siu—vasari ir kovą. Lai aukau

Matyt, kad visuose pasaulio 
kraštuose komunistų prigimtis 
yra vienoda. Jie yra visuome
nes parazitai, nes gyvena amži
nu ubagavimu ir tamsių žmone
lių mulkinimu. Kurie jiems duo
da almužną, tuos jie garbina; 
o kurie n£, tuos jie su dumblais 
maišo.

ja draugijos, kuopos', kliubai ir 
atskiri asmens. Aukų atskaitos 
tilps “Naujienose” ir “Kelevyj”. 
Siųsti jas reikia tiesiai minėtų 
laikraščių redakcijoms arba 
L. S. S. Sekretorei M. Jurgelio- 
nienei, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Aukokite patys, rinkite nuo 
kitų, raginkite organizacijas, 
kad aukotų. Lietuvos politiniai 
kaliniai kenčia už savo krašto 
laisvę, už liaudies teises, už 
viską tą, kas mums Amerikos 
lietuviams buvo ir yra brangu. 
L. SK S. Pildomasis Komitetas.

PASTABOS

Kas pirmiau buvo aukština
ma, dabar niekinama. Kai ko
munistai Illinoj aus valstijoj 
siautė su savo nacionale mai- 
nierių “unija”, tai nekurie mai- 
nieriai ir užkibo ant jų meške
rės. Bet kaip negarbingai jie 
ją apleido!

štai Valier (III.) miestelyj 
buvo net 22 mainieriai užkibę 
ant jų meškerės, kuriems komu
nistai su didžiausiu pasididžia
vimu išdavė savo “unijos” 
chaiterį. O šitie, žinoma, su 
tokiu pat pasididžiavimu jį pri
ėmė. Bet kai iš visur mainie
riai komunistus su šluotomis 
išvijo, kartu ir jų “uniją”, tai 
tiems charteriuotiems “komu
nistams” nieko daugiau nebeli
ko, kaip prašyti susimylėjimo 
pas buvusius savo draugus, 
žinoma, jų'prašymas buvo pri
imtas su ta išlyga, kad jie su
degins komunistų unijos char- 
terj. šitie vargšAi išgirdę, kad 
iš jų tik tiek tereikalauja, iš 
džiauksmo net apsiverkė. Tuoj 
charteris buvo atneštas. Kai 
tik lokalo susirinkimas prasidė
jo, tuoj įvyko ceremonijos — 
padegė ir sudegino savo buvu
sios “unijos” charterį akyvaiz- 
doje visų susirinkimo dalyvių. 
Taigi komunistai dabar turės 
giedoti neskad komunizmas gy
vuoja, o kad komunizmas dega.

>;< :;s *

Vienas tabako gaminimo į- 
monės viršininkas sako, kad 
Anglijos moterys daugiau su
ruko cigaretų, negu kitų šalių 
moterys.

Jis nurodo, kad 1,000 cigare
tų tenka kiekvienai Anglijos 
moteriąi. Be to, jis žinąs mo
teris, kurios perka po tūkstan
tį cigaretų ant syk, ir žinąs 
moterų, kurios suruko po 50 ci
garetų per dieną, ir kad jos 
rūkančios geriausios rųšies ci- 
garetus ir turinčios daugiau su
pratimo apie tabaką nei vyrai.

Taigi kas manė, kad Amerika 
yra fleperkų žeme—klydo... 

* *
Jungtinių Valstijų Moterų 

Biuras tyrinėjo daygiau kaip 
6,000 moterų ir merginų būklę, 
dirbančių 5, 10 ir 25 centų krau
tuvėse 18 valstijose ir rado, 
kad 70 nuošimtis uždirba ma
žiau kaip $15.00 per saiaitę ir 
40 nuošimtis gauna mažiau nei 
$12.00 .per savaitę.

Biuras nurodo, kad atskirose 
valstijose mokama sekamos al
gos:, Californi joj aukščiausia — 
$16, Michigan—$15.00, Ken-
tucky—14, o šios šešios vai. 
Alabama, Georgia, Kansas Mis- 
sissippi, South Carolina ir Ten- 
ncssee—$9.00 ir kad Maryland 
vai. moka da mažiau kaip $9.00 
per savaitę, šiuose penkiuose 
miestuose vidutiniškai uždirba: 
$12.00 Bostone, $13.00 Indiana- 
polis, $11.00 New Yorke ir Mil- 

waukee ir $18.00 Chicagoje.
Mat, Chicago tai vis Chicago 

ir algos didesnės. 
♦ ♦ ♦

Lietuvos fašistai sumanė ap
vaikščioti 500 m. Vytauto mir
ties sukaktuves ir atsišaukė i 
Amerikos lietuvius. Musų fašis- 
teliai jų sumanymą remia vi
somis keturiomis. Tiek to su 
fašistais—jų idealas ir su lig 
juo jie veikia.

Bet kas galėjo manyti, kad 
tas jų balsas palies taip vadi
namos pažangiosios visuomenės 
ausis? Aš ne. Klydau.

“Patriotizmas”. Nors ir sa
kė, kad jie kovoja prieš fašiz
mą, bet... per aklą savo patrio
tizmą nei nepasijuto, kaip įlin
do j fašistų varžą! 

♦ ♦ ♦
Naujienų koncertas yra di

džiausias koncertas tarp Chica- 
gos lietuvių. Antras po “Nau
jienų” yra Chicagos Lietuvių 
Savitarpinės draugijos. Nors 
pastaroji ir davė gerą koncertą, 
bet nebuvo toks, kokis buvo 
“Naujienų”. “Naujienų” koncer
te dalyvavo ir dainininkė p-ia 
Biežienė—mėgiamiausia Chica
gos lietuvių dainininkė.

Aš jausčiaus laimingas, kad 
ji mane grabe apdainuotų!

—Laisvės Mylėtojas.

SAVIGARBA
Apšvietimas, susipratimas ir 

išsilavinimas. Trys skambus žo
džiai, kuriuos mums vertėtų su
prasti.

Apsišvietęs žmogus' ir ap
šviestas žmogus, žmogų galima 
apšviesti elektros lempute arba 
ir balana. Ir kambarį mes gali
me apšviesti, žmogus patsai ap- 
sišviečia — jei apšvietos jisai 
nori.

Mokykla — apšvietos įstaiga. 
Tai sena pasaka ir tiktai pasa
kos vertę teturi. Milionai žmo
nių kas metai baigia mokyklas, 
net universitetus, bet tie milio
nai pasilieka tamsus, prietarin
gi ir naivus... Tik pasidairykite 
aplinkui. t

Mokyklas baigiantiems trūks
ta savigarbos plačia prasme. Jie 
išmoksta algebrą, geometriją, 
istoriją (paviršutiniai), advoka
tūrą, dentisteriją, inžinierystę, 
agrikultūrą, mediciną ir kt.. bet 
neišmoksta savigarbos...

žmoniškumo neišmoksta. Jie 
gal būt gerbia save, savo kūną, 
bet neišmoksta gerbti žmogų. 
Nemato jie ir nejaučia skriau
dų ir priespaudos šiame sviete. 
Jie neišmoksta gerbti žmogaus 
teisių. O kas šito neišmoksta, 
tas tamsus žmogus, nors turėtų 
ir dešimts diplomų. —Mat.

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

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
........... .............. .. ...................................■■
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Komisarų choras.

Darbininkai (šiandie gyvena 
tokiose a pys lovose, kad įkalbė
ti jiems tuščių frazių ir išpra
šyti iš jų aukų yra sunku. Ko
misarai gi nepaiso, kaip skur
džiai darbininkai gyvena, ale 
jie paiso, kai darbininkai liau
jasi aukavę pinigu?.

.Ne taip seniai komisarai - ir 
pieškos laikė slaptus susirinki
mus, svarstė kų daryti, kad 
darbininkai liovėsi aukavę. Bu
vo duota visokių sumanymų, o 
dėl tų sumanymų daug disku- 
suota.

Vyriausias komisaras, An
driulis, pasiūlė organizuoti šio
je kolonijoje “proletarišką” 
chorą. Pats sumanytojas liepė 
susirinkusiems nesipriešinti. Ji
sai argumentavo taip: girdi, 
mes turime umiu laiku pakiš
ti darbininkams tokį sumany
mų, kuris sukeltų juose apeti
to aukauti: jei nesukelsime, tai 
mums grūmoja pavojus, 
komunistai nutarė tverti 
ševikišką chorą.

Kai komunistai pradėjo 
rų tverti, lai jiems buvo 
stebėta, kad jie tveria tą 
rą, idant pasipinigauti, 
buvo nurodyta
sta jų: Kuriems 
riale jus chorą, 
je tokių pat pažiūrų jau yra 
choras? Komunistai aiškino, 
kad to choro vardas netikęs ir 
todėl jis esąs ne “proletariš- 
kas”.

Pradžioje komunistų choras 
nudavė esąs prielankus darbi
ninkams. Choras laikė kiekvie-

Ir 
bol-

keblios padėties, 
nesužinotų ir s
kom isara i ir

lie

va-
tu-

ną savaitę pamokų; mokytoją 
buvo parsitraukęs iš Čikagos 
(nors galėjo ir Pusžemaičio už
tekti). Buvo nutaręs choras pa
statyti operetę. Komisarai ge
rai išgarsino choro sumanymus 
per savo gazietų ir ačiū tam 
komisarams pavyko pasigauti 
ant savo meškers keletu ypa
tų.

Bet pagautiesiems nusibodo 
duoti nuolat aukas. Tai komi
sarams ir vėl galvosūkis—kaip 
ištrukti iš 
idant žmonės 
sijuoktų?

Tuo tikslu
dinarai grynieji komunistai 
rėjo vėl slaptą susirinkimų, šia
me susirinkime nutarta komi
sarų chorą suvienyti su Aido 
choru, kurį patys komunistai 
šmeiždavo i>er komisarų gazie- 
tą.

Ir jau “Kalvis” komisarų ga- 
zietos No. 2-me patvirtina, jo- 
gei abudu chorai susivienysiu. 
“Kalvis” sako dabar, kad abu 
choru esantys" darbo žmonių, 
abu esantys vienokių pažiūrų 
ir nesą prasmės vienoje kolo
nijoje du choru turėti.

O kaip čia seniai “Kalvis” 
vaidino Aido chorų menševikiš- 
ku? Aš patarčiau “Kalviui” va
duotis savo, o ne komisarų 
protu. Jeigu ir choristai butų 
vadavęsi savo protu, tai nebū
tų reikėję
choras ir žvejoti pinigus i’š 
vargšų darbininkų, 
choro durys, kaip buvo atda
ros visiems, taip ir pasilieka.

Darbininkai jau pamatė šia 
komisarų kvailybę su tvėrimu 
'“•prolętaitiško” choro. Tiikiuo- 

*, kad neužilgo jie pamatys 
ir kitą komisarų kvailybę, bū
tent sugriovimą “Aušros” kny
gyno.

tas naujas

Svetys

cho-
pa-

cho-
Jiems

ir kartu klau- 
galams tve- 

kuomet vieto- si,

Gi Aido

MADOS

i?3305
praktiška ir elegantiška 

Gražiai atrodytu ir vienos 
materijos, šilko arba kito- 

apsiutos aksoma arba žiban
čiais kaspinais pritaikytais prie ma
terijos.

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 
38, 40 ir 12 coliu per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardą. pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti piniguj; 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1730 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

3305. 
suknelė, 
spalvos 
kios

NAUJIENOS Pattern Dept.
1731) S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centu ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...............
VIieros ..................... per krutinę

Vardas ir pavarde)

(Adresas)

i M

skelbė savo ga- 
“ Aušros” knygy- 

Kom-isarų 
“Aušros”

Komisarai 
zietoje, kad 
nas nereikalingas, 
planai buvo įvykinti: 
knygynas sugriauta.
“Aušros” knygyno komisarai 
atidarė savo knygynų garaže. 
Ir jau keletas mėnesių, kaip 
jie turi garažą, o knygyno ne

Manau, kad ilgai netrukę jie 
neteks ir garažo. Juk komisa
rai užlaiko garažą ne iš savo 
kišenės. Kol pieskos padaro 
biznio, sumoka už “sriubą”, 
tol komisarai garažų laiko, o 
jeigu “sriubos” biznis suma
žės, tai ir garažą paleis iš rau

Aš manau, kad gyvenimas 
yra geriausia mokykla. Jau se
niai reikėjo komisarus pasu 
sti šunims šėko plauti. Dabar 
betgi pats gyvenimas rodo, 
kad laš džiabas jau laukia jų.

šioje kolonijoje komisarai 
turi gerų “kalvį”. Jis gali ne 
tik kalti, bet ir šmeižti nepa
tinkamus jam
“kalvystę” jisai buvo iš bur-
dos išvytas, o už šmeižimų jam 
telfo paragauti keletą kartų 
šluotos. Tai “žymus” komisa
rų gazietos korespondentas.

žvalgas.

asmenis. Už

Roseland

to vakaro

A. Jocius 
viršminė-

Dar apie atbalsius iš L. S. M. 
Ratelio parengimo

Deliai Ratelio vakaro, įvyku
sio sausio 19 dieną, koks ten 
“Svetys” kažin kokiu išrokavi- 
mu pasistengė apjuodinti ne tik 
autorių veikalo “Daktaras viską 
žinantis”, bet ir visų 
komisija.

“Svetys” sako, kad 
ant greitųjų pasiūlęs
tą veikalą, kurio komisija visai 
nežiūrėjusi ir leidusi sulošti. 
Toks pasakymas visai nesutinka 
su teisybe. Minėtas veikalas 
buvo pas visiems žinomų akto
rių B. Liudkevičių apie keturius 
mėnesius su viršum; taipjau 
pas kitus komisijos narius, ku
rie turėjo pakankamai laiko stu
dijuoti, Ir kada komisija susi
rinko skirti tam vakarui veika
lą, visi vienu balsu užgyrė 
“Daktarą viską žinanti”, o pas
kui per du mėnesius ėjo repeti- 

'cijos. Tai kodėl nedavė patari
mo atmesti arba taisyti veika-

lų ? Tik po laiko 
dina visus.

Antra. “Svetys’ 
negalėjęs’ suprasti veikaįo turi
nio, tik matęs, kaip boba dakta
rą mušasi šluota — tai visi ir 
juokėsi. Aš pilnai pritariu “Sve
čiui”, kad jis nieko nesuprato.

Toliaus “Svetys” sako: girdi, 
rusų buvę daug ir nors tie ru
sai juokėsi, bet nesuprato vei
kalo. čia vėl nesąmonė pasaky
ta. Jau antrą kartą Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis duoda 
tokį vakarų, t. y. lietuvių jr ru
sų kalbomis — tai kaip gi, ar 
daug lietuvių supranta rusų kal
bą? O betgi buvo vaidinama 
rusų kalba, ir niekas neįs'ižeidė. 
Atpenč, visi buvo pilnai paten
kinti, nes programas buvo kuo 
geriausias, toks, kokio kitur pa
matyti nebūtų buvę galima bi- 
letų išsipirkti. Tuo gi tarpu L. 
S. M. Ratelis pasistengė sureng
ti vakarą su įžanga tiktai 65 
centų ypatai. O kad “Svetys” 
nesuprato, tai ne Ratelio kaltė.

Dar “Svetys”'sako, kad nie
kas negalėjęs suprasti veikalo 
minties’, nešvelni kalba "buvusi 
ir paties veikalo negalima va
dinti. komedija. Taigi aš pasi
stengsiu trumpai apibudinti vei
kalo mintį, štai ji:

Daktaras i 
gydo visokias ligas vienokiu bū
du pakamšo, pabrauko 
pinigus iš kišenių, tai ir v iškas. 
Kokie pacientai lanko daktarą 
neprapatų ? žinoma, tamsesni, 
bet ir tokie “daktarai” stovi ne 
aukščiau už savo pacientus. O 
kokie žmonės, tokią ir kalbą jie 
vartoja. Pavyzdžiui, 
veikale ateina grinorius7, 
apsivesti; ateina stokjardų dar
bininkas raudona nosimi, pasi
sako priklausąs gyvojo ražan- 
čiaus sosaidei ir republikonų 
partijai; sena, prietaringa .mo
terėlė. ką tik ištekėjusi ir bi
janti turėti vaikų, nes’ jau apie 
tuziną prigyvenusi jų su pir
muoju vyru; toliau — fliaper- 
ka norinti greitai gauti jaunų 
vaikiną. “Daktaras” juos visus 
vienokiu budu “gydo 
dolerius už “trytmentą” žeria ir 
juokiasi, kad pusgalvių (kvai
lių) dar pakankamai randasi, 
reiškia, dar pinigėlių bus.

Pats' neprapatas numano, kad

juo- pacientai tamsus, tai ir išjuo
kia juos tiesiai į akis: tamsta, 

’ sako, kad jis girdi, buvai republikonas, o da
bar galėsi būti kartu ir demo
kratas; arba vėl kvatojasi: mo
teris 60 metų ir bijanti turėti 
vaikų; ir dar: “Onute, mieloji, 
ženykis' su manim”...

* Na, tai ir visas nešvarumas. 
Spręskite patys, ar komediją 
arba farsų vaidinant galima iš
vengti panašių išsireiškimų? O 
gal “Svetys” pats republikonas? 
Jei taip, tai iš tikrųjų galėjo 
įsižeisti. Tokiame atsitikime aš 
velyčiau “Svečiui” tylėti. O jei
gu “Svetys” butų dar viršminė- 
to Ratelio narys, tai jis turėtų 
susilaikyti kalbėjęs tokias nesą
mones, ir ypatiškumų nevaru.ė- 
ti. Nereikėtų šmeižti taipjau 
nė Ratelio, nė jo darbuotojų, 
ba Bateliui ir jo darbuotojams 
simpatizuoja ne tik Roselando, 
bet ir visos Čikagos ir jo apie- 
linkės publika.

Ir aš veliju Rateliui geriau
sio pasisekimo dailės srytyje.

R. Rantomas.

them. The cold white stars 
seeming to glisten and twinkle 
with amusement, inspired Polly 
Andrews, to recite, “Twinkle 
itwinkle little star”, and some- 
one retaliated with a poem 
about, “Jack Frost”, which re,- 
minded everyone how cold they 
vvere, and some of the girls 
to get warm ran along s'ide 
of the sled, whereupon ithe 
driver sėt the horses at a elip 
giving the girls a merry race. 
The party ended at Annette 
Yuska’s home, where everyone 
appreciated ithe good hot cof- 
fee, and tasty sandwiches.

Midge—“Gee, after that lašt 
tumble I can’t hardly šit down”.

Billee-—“Well, I’m lucky, I fell 
on my head!”

Florence Belsky, erstwhile 
man-hater has commited her- 
self, she said, “no giri ever 
really means what she says.” 
Why Flo—and įo think you 
have decived us all these years I

Roy’s mamma said she would 
spank if dared to catch a cold, 
so Rby did’nt go to the tobog-

gan party. We suspect he re- 
rnembers' the time he sliped off 
the end the toboggan sled and 
come sliding down on his own.

Al Bagdon’s ear is ai) swelled 
up over the cold.

Midge of Universal is certainly 
giving the ladies of Marquet»to 
some competition. Well, well.

SEZ GAB.

Garsinkilės Naujienose

The English Columnj
nepiapatas kuris Marąuette Murmurs 
herna vionnkin nu- *

Sleigh Bells
. i

big husky gray horses, 
long sled filled with 

vvould be wonderful fun

jnėtame
norįs

Padarykite šį bandy
mą. Paberkit biskutį 
Old Dutch ant jūsų 
sinkos parcelianinės nu- 
sisunkimo lentos; pa
imkit švelnų pinigų, pa
dėkit jį ant miltelių ir 
švelniai trinkit. Jus ne
jausite ir negirdėsite 
braižimo kietų, smėli
nių dulkelių.

Two 
and a 
straw, 
if the weather vvere not so
bibterly cold. It was f ar belovv 
zero lašt Tuesday, ,when a group 
of Marąuette gi ris were guests 
at a sleigh party. The sled 
was hired for two hoųrs, būt 
because of the intense cold the 
girls vvere back i n fourty-five 
minutes. In spite of the cold 
those fourty-five minutes' were 
enjoyed. Out .in the open 
prairies around La G range the 
wind 
hour, 
girls 
red.
out nevertheless, with gay and 
mer/y 
“Over 
the 
house

going šixty miles an 
whiping the faces of the 
’till they Vvere all rosy 
Their younį voices rapg

song, “Jingle bells”, and 
the river and through 

.wood to grandmothers 
we go,” among some of

Nesubraižo, Apsaugo Paviršių 
ir Užtikrina

Sveika Svarumą
Miliūnai šeimininkių vartoja Old Dutch kiekviena diena, 
kadangi jos mėgsta šį lengvą, veikmingą būdą valymo. Old 
Dutch turi savy naturales valymo ypatybes, kurios leidžia 
išvalyti su moksliniu veiklumu ir saugumu.

Pastebėtinas veiklumas ir saugumas Old Dutch paeina nuo 
jo ypatingo charakterio. Del akių Old Dutch išrodo kaipo 
smulkiausi milteliai; per mikroskopą gi matyt, kad jo da
lelės yra pleskuotos ir plokščios. Tos dalelės neturi jokių 
kietų, braižančių smilčių, kas reiškia, kad Old Dutch valo 
be subraižimo.

Old Dutch išlaiko moderninę grožę namuose. Jis yra ge
riausias dėl sinkų ir maudynų visai baltų ar gražiai spal

vuoto parceliano ar ename- 
lio; malevotų sienų ar me
džio; puodų, skauradų ir ki
tokių kepimo įnagių. Tile; 
grindų; nikelio; langų ir 
veidrodžių; refrigerato r i ų; 
enainelifzotų ir malevotų ra
kandų ir tt. Tas faktas, kad 
Old Dutch nė kiek nekenkia 
rankoms, yra įtikinantis jro- 
dymas jo tyrumo ir saugu
mo.

Tobogganing

Two cars fall of Marąuette 
girls and boys', raced out to 
Palos Park to try out Johnny 
Maca’s and Bud Rusgis’s new 
toboggan sled, lašt Wednesday. 
The vveather was štili below 
zero. Flo Belsky, Tony Rusgis, 
Johnny Macas, and myself, 
were the first to arrive at 
Palos Park, so they elimbed 
the big hill for the first ride. 
Down they came—whoppee! It 
was Flo’s and my first tobog
gan ride, and they vvere certain
ly thrilled. We tried a second 
ride, būt this one ended in a 
glorious' špili. which made us 
look likę snovvmen, and made 
Flo see stars, “just likę, in the 
funny pappers”. The ręst of 
the party arrived an hour lato 
because of car trouble. ^Little 
Midge of Universal was our 
guest, and our boys s'aw to it 
that she enjoyed the ridės and 
tumbl.es with £he, ręst of us. 
We had a grand and 'glorious 
time. Whoppee! Only Chuck 
Rusgis had to go and kt a 
toboggan sled hit him in the 
knec, and nearly scare the wits 
out of us.

—Billeė.
* .$ >:« *

GAB SEZ—
Over heardeck at the toboggan j 

panty. ‘

pe-

neuralgia ar neuritu, jie pasi- 
jaustis sekantį rytą.
tarpu jie kenčia bereikalingą 
Bereikalingą dėlto, kad yra 

a visada greitai
kuriuos 

Jei skau-

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

įeitų”. /
Jei serga 

tiki geriau
Tuom gi 

skausmą, 
antidotas. Bayer Aspirin 
pagelbsti nuo visokių skausmų 
mes sykį turėdavom perkęsti. 
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As- 

Apsaugok save pirkdamas tikrus; 
yra saugus Visada tas pats, 
aptiekose.

Bereikalingas
Skausmas!

pirin. 
Bayer 
Visose

B11IR ISPIIIIY
Aepirin yra irade žymfi liayer Fabriko MonoaceUcacidestcr of Salicylicacid

Apdrauda
1   ~ H" , '/ 11 ■■ J" ■■ ■■■■ ■ ■ ............... ....
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Naujienose įvedama apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausiose 

Kompanijose:
»-» ♦ «♦ -♦>

NUO UGNIES
namus, automobilius, garadžids, rakandus ir viską, ką 
ugnis gali sunaikinti.

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo.

BONDS
užbonsuojame draugiją viršininkus, ofisų tarnautojus, 
agentus ir 1.1.

NUO UŽPUOLIMO, PAVOGIMO
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir 
kitokius vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, 
rendas, sėfus.

NUOSAVYBES APDRAUDA 
namus, krautuves ir t.t

GYVASTIES APDRAUDA
apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, 
prie darbo ir t.t.

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai

•*' *

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500

CHICAGO, ILL.

tumbl.es


Penktadienis, saus

Kiekvienas “Naujienų 
ker Club Sedan, 5 pasažierių. 
Midland Motor Sales, 4492

ELGIN

Valstija

*

r
%

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

Noriu būti kontestantu 4-ame NAUJIENŲ konteste. 
Malonėkite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas 
informacijas ir kontesto sąlygaš šiuo adresu:

Mano Vardas Pavardė

H 
i

DOVANOS

NAUJIENOS, Chicago, III

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

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

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

PONTIAC SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kon

testantas pasiekęs 5-tą laips
nį gauna Pontiac Sedan, 5 pa
sažierių. Kaina $875.00. Pon

tiac Sedan automobiliai yra 
imami iš Milda Auto Sales, 
806 W. 31st Street

ERSKINE-STUDEBAKER CLUB SEDAN
kontestantas, pasiekęs 5-tą laipsnį gauna Erskine-Studeba- 

Kaina $998. Erskine-Studebaker automobiliai imami iš 
Archer Avenue

FADA RADIO
Kiek vienas-* “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį gali 
gauti FADA RADIO arba kitų dovanų sulig pasirinkimo ver
tės $500. Visi muzikaliai daiktai kaip tai: radio, pianai, phono- 
grafai yra imami iš Bridgeport Furniture Co., 3224 So. Halsted 
Street.

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

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

VEIDRODIS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatin
kamą laipsnį gali gauti veidrodį arba kitų kurių do
vanų daiktais. Daiktai yra imami iš Bridgeport Fur
niture Co.

PARLOR SETAS
kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį 
Setą arba kitų dovanų sulig pasi- 
Visi namų rakandai kaip tai: se- 
karpetai-klineriai, elektriniai

Kiekvienas “Naujienų” 
gali gauti puikų Parlor 
rinkimo vertės $500.00. 
tai, veidrodžiai, lovos, 
baksiai, komodės, lempos, deskos, skalbimui mašinos, 
šiai, paveikslai ir tt. imami iš Bridgeport Furniture 
3224 So. Halsted Street.

KRĖSLAS

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

BAR PIN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti Bar Pin. 
Auksiniai ir deimantiniai daiktai yra ima
mi iš auksinių daiktų krautuvės John A. 
Kass, 2045 W. 35th St.

ice- 
krė- 
Co„

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

THE“TUDOR” 
De.ign 1963—in Twin Pair;

SIMMONS BEDS
J3ullt for Sleep 

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

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

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

• 'IIUitlJ.llll.il

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

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

Gatvė
Miestas
Telefonas

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

ŽIEDAS
Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tėtinkamą laipsnį gali 
gauti deimantinį žiedą. 
Auksiniai ir deimanti
niai daiktai yra imami 
iš auksinių daiktų krau
tuvės —John. A. Kass, 
2045 W. 35th St.
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Bomba sužeidė 13 
žmonių

Trylika žmonių sužeista spro
gus bombai prie italo, John 
Cullotta, krautuvės, 2154 South- 
port avė. Nuostolių turtui spro
gimas padarė $100,000. Sužei
sta 13 ypatų, bet lengvai. Tū
las laikas atgal Cullotta gavo 
juodrankių laiškų, kuriais rei
kalauta iš jo $5,000. Cullotta, 
ažuot duoti juodrankiams rei
kalaujamus pinigus, pranešė 
apie reikalavimų policijai. Pa
sėkoje — bomba. Sužeista yra 
šae: Frank Ritz (2151 South- 
port avė.); Patricia Morris 
(2153 Southport avė.); Wil- 

liam Petrasko (927 George st.); 
Henry Gadomoski (1409 Web- 
ster avė.); sužeista ir Gado- 
moskio pati Uršulė ir Walter; 
Martha Macudzinski (3187 
Claybourn avė.); sužeista ke
letas kitų.

Mirė žymus bažnyti
ninkas

Mirė Charles Palmerston 
Anderson, protestonų episkopa- 
lų bažnyčios vyskupas. Mirė 
savo namuose, 4512 l)rexel 
blvd.

Užmušta taksikebų 
kompanijos per- 

dėtinis
Kasta nužudyti Barney J. 

Mitchell (5010 North Kidge- 
way avė.), iždininkas Checker 
Taxicab kompanijos, ir taksi- 
kebo šoferis Glenn Jackson. Jų 
lavonai rasta taksikebe, palik
tame Ridgo bulvare, prie Far- 
\vell avė.

Naujasis Chevrolet Six 
* turi savy dauff pa

gerinimų
Pareikalavimas šio populiaraus ka

ro nuolatos didėja.

Chevrolet sausio ir vasario mene
siuose šiemet parduos daug daugiau 
karų, negu pardavė tuo laiku pernai, 
sako, H. J. Klinger, Chevrolet Motor 
Co. vice-prezidentas. Tai spren
džiama iš to. kokiuo entuziazmu pu
blika pasitiko naująjį Chevrolet Six. 
Iš visu pardavėjų gauta daug dides
ni užsakymai ir visi praneša, kad 
publikos susidomėjimais naujais 
gražiais Chevrolet Six yra labai di
delis.

Bet ir pereiti metai buvo nepa
prastai geri, — į devynius mėnesius 
parduota tiek karų, kiek tapo par
duota visais 1928 metais. Dabar 
vienas iš keturių šioje šalyje iš
dirbamų automobilių yra Chevrolet 
Six.

šių metų Chevrolet Six yra žy
miai pagerintas. Jis užveria savy 
apie 76 pagerinimus ir pataisymus. 
Pirm negu išstatyti j j pardavybai, 
karas buvo bandomas šimtus tūks
tančių myliu, dieną ir naktį, ant vi
sokiausių kelių, prie visokiausių ap
linkybių, prie tokių sąlygų, kokias 
vargiai paprastas važinėtojas kada 
susitiks. Jis buvo griežčiausia kvo
čiamas,^ taisomas ir vėl bandomas 
— iki jis buvo pripažintas tinkamas 
pasiūlyti publikai. Tokis rūpestin
gumas pagaminti geresnį karą suli- 
laukė ir tinkamo publikoje įvertini
mo: pereitais metais buvo pagamin
ta ir išparduota netoli pusantro mi- 
liono Chevrolet Six automobilių. 
Žinoma, daugiausia jų išėjo Ameri
koje, nes Amerika turi 80% viso pa
saulio automobilių, bet Chevrolet 
beveik tokiu pat pasisekimu yra 
pardavinėjami ir veik visose šalyse 
(jų tarpe ir Lietuvoje, kur jie yra 
labai populiarus).

Didelis parankamas Chevrolet pir
kėjams v ra ir tame, kad Chevrolet 
turi 20,000 aptarnavimo stočių, kur 
( lev rolet . savininkai visuomet gali 
gauti greitą ir atsakanti aptarnavi
mą. Chevrolet turi 16 didelių dirb
tuvių, kuriose dirba apie 100,000 
darbininkų.

Nauja Postai Tele
grafo buveinė 

Čikagai
Vienas moderniškiausių ofi

sų pasaulyje tapo oficialiai ati
darytas Čikagoje trečiadieni, 
sausio 29 dieną, kadi pulki
ninkas A. H. Griswold, ekze- 
kutyvis vice-prezidentas, pirmi
ninkavo iškilmėms, surištoms 
su perkelimu Postai Telegraph- 
Cable Kompanijos vyriausios 
buveinės iš senosios vietos, bū
tent Postai Telegraph Build- 
ing (140 West Van Buren 

Street) j naują vietą, adresu 
166 West Van Buren street.

Čikagos naujasis Postai Te
legraph ofisas yra dabar cen
tras susisiekimui šešių kitų 
centrų, kuriuos kompanija tu
ri įrengusi kaip atsargos vie
netas visoje vielų sistemoje, 
kad išvengti audrų kliūčių. 
Nauja sistema tapo įvesta šią 
žiemą pirmu 'kartu, idant pa
gerinti ir išplėsti platųjį Postai 
Telegraph vielų tinklą.

“Audrų išvengimas” yra pas- 
kutiniausioji priemonė susi
siekimui telegrafu. Postai Te
legraph dabar turi rezervų ke
lius, jungiančius New Yorką, 
Čikagą, Dalias, New Orleans, 
Birmingham ir Atlantą, šie gi 
miestai, savo keliu, pasidavė 
centrai komunikacijai visoje 
šalyje ir pagreitina telegramų 
pasiuntimą visa sistema.

Kai audros ar kitokios prie
žastys padaro žalos telegrafo 
vieloms, tai šie rezervo keliai 
panaudojama tam, kad pasių
sti telegramas aplinkiniais ke
liais. Tuo budu aplenkiama 
vietos, kur siaučia audra, be 
sutrukdymo ir be pertraukų. 
Galima nukirsti telegramą net 
viduryje žodžio, sujungti apa
ratus su atsargos linija ir už
baigti pradėtą siųsti telegra
mą.

“Mes tikimės, kad audros, 
tradicinis telegrafo priešas, ta
po pagalios pilnai įveiktas”, 
pareiškė pulkininkas Griswokl.

“Keliais atvejais šią žiemą, 
kur musų vielas vėjas nuver
tė, atsargos sistema panaudota 
tarnybai, ir pasirodė esanti 
stebėtinai veikli telegramų pa
vėlavimams pašalinti.

“Naujas (modernizuotas Či
kagos ofisas dar labiau išto
bulins Postai Telegraph kom
panijos patarnavimą. Ofisas yra 
įrengtas taip, kad galima sių
sti tuksiančius telegramų kas
dien visu Internationalė$ Siste
mos tinklu”, aiškino pulk. Gris- 
\vold.

S. H. Mudge, vakarų sry- 
ties generalis menedžeris su 

ofisais Čikagoje, prižiūrėjo per
kėlimą buveinės į naujus ofi
sus Insurance Exchange tro
besyje. Ir nauji ofisai pasižy
mi ypatingu parankamu. Pir
moje vietoje, kostumerių ofi
sas, kur telegramos yra siun
čiamos, skiriasi nuo tradicinės 
telegrafų ofisų sistemos, turė
jusios nejaukius barus ir me- 
kanišką senųjų Morse dienų iš
vaizdą.

Architektūra, padaryta sulig i 
planais F. D. Burke (Postai 
Telegraph architekto), yna mo
dernistinė, su švelniomis švie
somis viršuje baliustradų. Vi
sas kambarys greičiau atrodo 
kaip pasilsiu vieta kliube, o 
ne telegrafo ofisas, ir kompa
nija kviečia čikagiečius nau
dotis juo kaip vieta susitikti.

Kompanijos centraliniai ope- 
ravimui kambariai įrengti nau
jausiomis telegrafo mašinomis. 
Piostal Telegraph inžinieriai 
tvirtina, kad ši telegrafui ope
ruoti buveinė yra moderniš
kiausia pasaulyje. Suderinimas 
aparatų, naujausių ir tobu
liausių susisiekimo išradimuo
se, kartu su kitokiomis priemo
nėmis, pašalina rankų darbą ir 
pagreitina visą operavimą.

Kitos kambarių ypatybės pa
sižymi jaukumu ir parankamu 
taip publikai, kaip klerkams 
ir ofiso perdėtiniams.

28,000 gaus mokyklą 
diplomas

Baigiasi pirma šio sezono 
mokslo dalis. Daugiau kaip 
28,000 mokinių gaus diplomas 
šiomis dienomis. Aukštesnia- 
isias mokyklas (high schools) 
baigs 11,700 mokinių.

Pašautas gengsteris
Pašautas, gal būt mirtinai, 

Johnny Genaro, kuris buvo ži
nomas policijai kaip raketie- 
ris. Genaro pareiškė, kad James 
Bdcastro pašovęs jį. Policija 
areštavo Belcastrą. Bet šis sa
kosi nieko nežinąs apie pašo- 
V'imą.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, 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. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai no nietų

Kainos pigiau kaip kitur.
I7lz \whlar<i

Phone Boulevard 7589------ 0-------

PADĖKAVONĖ

Lie tu vėsAkušėr ės
MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy & Midwite

Naujo) vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9'252

ą&KĮaM Patarnauju dhp
• Balai gimdymo. duodu

massage. electru 
treatment ir tw

H. netic blanliPt* ir 
tt Moterim 
merginom nata 
rimai dovanai

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musu patarnavimai jjEa 
laidotuvėse ir kokia- 
me reikale visuomet 
esti jiažiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidy užtai- 
kymui styriu.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

MM

STANISLAVA ŽALIMAS 
po tėvais Radavičaitė

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 nuliūdima vyrą Kazimierą, 
dvi dukteris — Emiliją ir Ro
zalija, broli Hipolitą, brolienę 
Rozalija Radavičienę ir gimi
nes, o Lietuvoj seserį ir brolį. 
Kūnas pašarvotas randasi 
1410 South 49 Ct., Cicero, III.

Laidotuves jvkys subato j, va
sario 1 diena. 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į 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
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame ,
Vyras, Dukterys, Brolis, 
Brolienė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Graboriai ___
B U T K U S
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161

-o—--------

ŽMOGAUS
AKIS

__ Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virpinta 0086 

Res. Tei. 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 Nortb Slde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENT1STAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO. ILL. •

fvrirųs gydytojai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24lh STREET 
Tel. Cana) 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas meta)

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stute Banko

1800 So. Ashland Avė.

Ji. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

konlvč:a veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. I įj
Tel. Vicfery 1115

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 i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Di. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare ---- o-------

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir * 

Balzamucrtojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kainą prieinama.

3319 Auburn Avenur
CHICAGO. ILL.

--------o--------
A. MONTVID, M. D.
11579 Milwaukee Avenue, Room 209

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

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

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

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

Tel. Kenwood 51*7 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Ruulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 do piet
Telefoną? Canal 1464

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 1.2 A. M.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4366

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.
•— • ■■ v--------------------------------------------------------------------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny. 10—12 diena

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas »

Patarnavimas dieųą 
ir nakti

KOPLYČIA

ELENORA MAŠINAUSKAS
• 

kuri mirė Contagious Hospital 
15 dieną sausio ir palaidota 
tapo 17 d. sausio, 1980 m. su
laukus 7 metų ir 8 mėn., o 
dabar ilsis Tautiškose kapinė
se, amžinai nutilus ir negalė
dama atsidėkavot tiems, kurie, 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją j tą neiš
vengiamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams ir kaimy
nams; ir pagalios dėkavoja- 
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mu
sų mylima dukrelę sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Antanas ir Antanina 
Mašinauskai,

2412 W. 71 St., Chicago.

ANTANAI ZAPALSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 29 deiną, 10:10 valun- f 
dą vakare, 1930 m., sulaukęs | 
45 metų amžiaus, gimęs Lietu- i 
voje, šambalionių kaime, Kre
kenavos parap., Panevėžio ap. 
Amerikoje išgyveno apie 30 
metų. Paliko dideliame nuliu
dime pusesere Zopeliene, Sum- 
mit, III. ir gimines ir Lietuvo
je brolį Joną Zapalskį. Priklau
sė prie Šv. Kazimiero draugi
jos, Aurora, III. Kūnas pašar
votas, randasi 1437 Went- 
worth Avė., Chicago Heights, 
III.
Laidotuvės įvyks vasario-Feb. Į 

1 d., 8 vai. ryto iš namų į I 
Šv. Kazimiero parapijos baž- B 
nyčią, kurioje atsibus gedulin- K 
gos pamaldos už velionio šie- I 
lą. o iš ten bus nulydėtas į šv. B 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Zapalskio B 
giminės, draugai ir pažįstami B 
esat nuoširdžiai kviečiami da- B 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti R 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Giminės, Draugai ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Dzimn.

syrewicze Co.
Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė. 
CICERO, ILL.

J. E KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS > 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse pat a r 
nauju geriau ir pi
liau, negu kit: to
dėl, kad priklausau 
prie grabu l&dir 
byslfis.

OFISAS:
<68 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

<238 S. Halatad St. 
Tel Victory 40*8

Akių Gydytojai
Tel. Victory G279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė- 
lioj iąio 10 iki 1- po pietų

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 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

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

I •
TeL Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg.,.Room 309
1608 Mihvaukee Avė.

Cor. North *Ave.

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Boulevard 1989

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, HL

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS

x Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Qįlilwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti 

dTherzman
— IŠ RUSIJOŠ —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, motery 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 
4iuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: .
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1 
Rez. Telephone Plaza 3202

_____Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St.. Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

~a.~aTolTs"~
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise nagai sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAI

Ofisas vidunniestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. VVashington and Clark Stą 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jdnas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikdonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatai

134 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Av<\

Tel. Roos< velt 8710
Vai. nuo 6 iki D vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vilniaus Vadavimo ■ larity Contest,
K-to susirinkimas

nedėlioj
Vii.liaus Vadavimo Komile 

Irs, kuris rūpinasi šelpimu Vii- 
n';,us lietuvių ir jų darbuotė: 
rėmimu, laikys savo metinį su
sirinkimą atein ntj sekmadie
nį, vasario 2 <1., 2 vai. po piet, 
Lietuvių Auditorijoj.

Ne tik kad bus 
naujos valdybos šiems metams, 
bet yra ir kitu svarbių reika
lų. Taipgi reikia pasitarti ir 
<!ct Nepriklau mmy Bes dienoti

Vasario 16 d., apvaikščio- 
jimo. l:ul nariai ir < 
atstovai prašomi būtinai būti 
susirinkime. — Narys.

tenkinta baliumi, nes muzikan
tai grojo amerikoniškus ir lie
tuviškus šokius. Ir pasirodė,

1 kad lietuviški šokiai jaunuom?- 
' nei p:.lik >.
j. Be to, kai kurie laimėjo do
vanas. O iš atviručių arba, 
kaip angliškai sakoma, Popu- 

, laimėjo dova
nas Mis. Biurienė ir Miss Kai • 
nie Leskis. Balius nusitęsė iki
2 valandos ryto.

Bulius puikiai prasidėjo ir ne 
prastai užsibaigė. Tik pabaigoj 
atsilankė keli bomeliai, kurio 
mėgino .iškili argumentu su
rasti. P t viskas'gražiai užsi 
baigė.

Po baliaus draugystės pir
su keliais draugystės 

palydėjo tą komiteto 
prie kurio bomeliai kabi- 
, ir komiteto narys la;-

' mini n k 
rinkimcs i nariaisI 

narį, 
nėjosi 
mingai išvažiavo namo.

Kuomet komiteto narys arti
nosi prie, savo namų, tai bome-

<0augijŲ j iiaį jau įen j0> Kada ko-

Brighton Park
Apvogė lietuvių namus

Šioje kolonijoje, adresu 4513 
So. Washtenaw Avė., gyvena 
lietuviai Uksai.

Antradienį, sausio 28 dieną, 
apie 10 valandą ryto^ pats Uk
sas’ buvo darbe, o moteris, pa
likusi namus, išbėgo bažnyčion 
pažiūrėti laidotuvių žiedo, ku
ris rasta užmuštas.

Tuose pačiuose namuose, tik 
viršuje arba antrame aukšte 
gyvena airiai, kurie, dirba abu
du, o jų 7 ar 8 metų mergaitė 
lanko mokyklą.

Kada jau namai paliko be 
jokios priežiūros, tai gatvės 
vaikezai nužiūrėjo ir nusitarė, 
gad galintys’ užčiupti ką nors.

Taigi nieko nelaukdami jie 
griebėsi darbo. Pasiėmę įnagius, 
jie iškėlė langą, padalytą į por- 
čius, sulindo vidun ir ėmė šei
mininkauti.

žinoma, turėjo darbo, kol ati
darė Ceadar baksą. Bet vaike
zų butą meistrų savo amato, 
taigi ir apdirbo jie baksą. Bak- 
se rado $365 ir Lietuvos boną 
už $50. Be to, rado laikrodėlį 
ir žiedą. Radinius pasiėmė.

čia apsidirbę vaikėzai nepa
miršo nė antro fliato. Užlipę 
stepsais aukštyn, vaikėzai į- 
sipiršo į airių butą. Čia pa
grobė 20 dolerių cash ir ran
kinį (wrist) laikrodėlį, du dai- 
mantinius žiedus ir kitas brang- 
meniš. Po to, išdūmė savais ke
liais.

Uksas buvo susitaupinęs pi
nigus taksams užsimokėti. Bet 
ot kam teko sutaupimas.

Norisi įspėti kitus, kad ar ne 
geriau butų padėti pinigus ban
kam Apsisaugokite, ba mato
te kas dabar darosi. Neturi 
nieko—yra negerai. Jei turi do
lerį ar kitą—tai vėl prastai.

m i tetas’ išlipo iš karo, tai bo- 
meliai paleido šūvį —nežinia 
kur, ar j jį ar aukštyn—. ir su
šuko: “There he is. Blow out 
the tire”. Mat, bomeliai manė, 
kad kuomet komiteto narys iš
lips iš auto tairui apžiūrėti, tai 
jie gaus progai jį užpulti.

Komiteto narys tečiau iššoko 
iš auto ir įbėgo vidun. Viduje 
jisai patelefonavo “diedukams”. 
Gi bomeliai laukė komiteto na
rio išeinant karo apžiūrėti. Ka
da gi policininkai pribuvo, tai 
bomeliai išbėgiojo.

Jeigu bomeliai ir mėgintų šį 
komiteto narį dėl minėto vaka
ro užkabinti, tai “diedukai” 
velijo jam gerą siurprizą 
kirsti bomeliams.
. Jei neskaityti šio įvykio,
ris’ susirinkusios publikos neuž
gavo, tai reikia pasakyti, kad 
visa publika buvo vakaru pa- 
tenkimta ir pasakoja, jog tai 
buvęs didžiausias balius kokį 
draugystė yra kada nors turė
jusi, ypač kada daugiausia lie
tuviškos januomenės susirinko.

—Englewood repoteris.

pa-
• v 
1S-

ku-

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Be to, noriu pastebėti, kad 
sausio 27 dieną buvo paduota 
“Naujienose” žinia, jogei pasi
koręs Antanas’ žilis ir palikęs 
moterį ir vaiką. Reikia pasaky
ti, kad ne vieną cvaiką paliko, 
ale du sunu—Praną ir Stanis
lovą—ir dukterį Sofiją. Sūnūs 
yra vargonininkas Waukegane.

—Brightonparkietis.

Englewood
Draugija Dramos ir Dainos 

šviesa praėjusią subatą, t. y. 
sausio 25 d., turėjo vakarą. 
Publikos susirinko gražios. Net 
vietos stokavo šokti ir stovėti. 
Ypatingai jaunuomenės susirin
ko daug. Jaunuomene buvo pa-

Dar porą straipsnelių apie 
tamsiąją Čikagos pusę, o po to 
— opie šviesesniąją.

“Racketeering”
Nežinau koks lietuviškas žo

dis pilnai tiktų žodžiui “racke- 
teering” ta prasme, kuria “ra- 
cketeering” įgijo Čikagoje. La
bo žodyne “racket” (iš kurio 
padaryta “racketeering”) aiški
nama, kaip linksminimas!, uži
mąs, rėkavimas.

Čikagos dienraščių reporteriai 
ir teismai žodžiu “racketeering” 
vadina kriminalius grūmojimus, 
terorizavimą tikslu iškolefotuoti 
iš ko nors nelegaliai pinigų.

šios rūšies terorizavimas yra 
produktas’ paskutinių 6 ar 7 me: 
tų. Suprantama, panašus tero
rizavimas buvo praktikuojama 
jau seniai. Bet tik paskutinių 
šešių ar septynių metų bėgiu 
jis išbujojo taip gaiviai, kad 
net specialis teismas — “Ra- 
cketeers’ ‘ Court — tapo atida
ryta. kaip municipalio teismo 
šaka, Čikagoje. Tai pirmas toks 
teismas Amerikoje.

Čikagoje padaroma metų bė
giu apie 4,000 holdapų. Nema
žai. Bet mes galime ytin šaltai 
žiūrėti j juos, kol musų pačių 
kišenių neapkraustė. Raketierių 
darbuotė betgi paliečia kuone 
kiekvieną. Mes mokame duoklę 
raketieriams, kai duodame dra
bužius išvalyti, marškinius skal
byklai išplauti, kai perkame ga-

PILDOME INCOME TAX BLANKAS
Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
thk Lithuanian Daily News

1739 So. Halsted St

L 
\te, kad skaudžiai užmokės 
turtu, o gal ir gyvastimi.

Kiek raketų Čikagoj yra
Nužiūrima, kad Čikagoje esa

ma apie 90 įvairių rūšių rake
tų. Apie 25 jų šiuo laiku visai 
neveikiantys, kai kurie veikia 
priepuolamai. O apie 60 veikian
tys nuolat. Chicago Employers 
Association (Čikagos’ Samdyto
jų Asociacija) apskaičiuoja, kad 
raketierių darbuotė kaštuojan
ti miestui apie $136,000,000 me
tams. šiton sumoii įeina tiesio
ginės raketierių pajamos, o 
taipgi aukštesnės kainos’ už pro
duktus, kurias sumoka publika 
arba kostumeriai deliai to, kac 
raketeriai darbuojasi kalbamose 
musų gyvenimo srytyse.

(Bus daugiau), čikagietis.

Penktadienis, saus. 31, 1930

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

ŽYMIAUSIOS 
VERTĖS

Financial
FinanHai-PaskoloB

SK0L1NAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 8-Čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038 

----- O----

Personai 
Asmenų ieško

PAIEŠKAU brolio Kazimiero Žon- 
gailos, paeina iš Lietuvos čiekiškės 
parapijos, šlekečių vienkiemio. Be
niaus gyveno jJo num. 710 W. 31 
St. Mielas brolau malonėkit atsi
šaukti arba žinantieji malonėkit 
pranešti šiuo antrašu:

VLADAS ŽONGAILA,
4426 S. Tahnan Avė. 2 lubos, 

Chicago, 111.

STOLTZNER STATYTI NAMAI
MIESTE

o jie, dyleriai, turi

žolino savo autui arba baraukų 
pusryčiui.

Kaip raketieriai veikia
Kaip rak?ticriai veikia? Da- 

leiskime, kad aš arba kuris iš 
jūsų sumanėme lengvai pinigų 
“užsidirbti”. Daleiskime, kad 
mano arba jūsų raumenys kie
tos, ranka nedreba revolverį 
laikydama. Ir daleiskime, kad 
sumušti žmogų, sunaikiuti jo 
savastį arba ir užmušti žmogų 
jums širdis neskaudės. Daleiski
me, be to, kad aš ar jus turimo 
dar politikierių taipe draugų.

Aš ar jus atsilankome į žydų 
apgyventą apielinkę ir pamato
me tuos biznierius, kurie išve
žioja barankas. Aš arba jus pa
reiškiame dyleriams' barąnko- 
mis, kad jie turi Įsirašyti į mu-. 
sų organizuojamą asociaciją. 
Mes prižadame ginti jų, dylerių, 
interesus,
mokėti mums, sakysime, kiek
vienas po $50 mėnesiui.

Už šią mokestį prižadama dy- 
leriui apsaugą nuo kompeticijos. 
Išdaužoma konkurentų v krautu
vių langai, apverčiama konku
rentų vežimai su barankomis 
sumušama konkurentų barankų 
išvežiotojai. Galų gale konku
rentai išvejama, tuo ar kitu bil
du, iš biznio. O dyleriai, kad 
mokėti man arba jums “asocia
cijos” duoklių, gali pakelti kai
na barankoms.

Jeigu atsiranda koks’ nors 
užsispyręs dyleris, tai pirmą 
kartą lengvesnė, o paskiau tvir
tesnė bomba priverčia jį stoti 
mano asociacijon. O jeigu jis ir 
bombos nepabugs’, tai aš pada
rysiu jo bizniui tiesiog mizerną 
gyvenimą.

“Suorganizavęs” į asociaciją 
dylerius, aš išplečia savo dar
buotę. “Suorganizuoju” panašiu 
jau budu krautuvininkus ir, ra
si, barankų kepėjus, ii’ bosau- 
ju. Kiek suorganizuotieji turi 
pelno iš mano organizacijos’, aš 
tikrai nežinau, o ir nesvarbu 
man. Bet kiekvienas, kuris no
rės užsidėti barankų biznį, tu
rės mokėti mano “asociacijon” 
įstojimo duoklę, parduodamas 
biznį dalintis su manim pelnu, 
pirkdamas — mokėti komisą už 
suvedimą. Jei ne — tai žinoki-

PRANEŠIMAI
SLA. 226 kuopa laikys savo susi

rinkimą vasario 4 d 
Schoenhoffen 
Ashland Avės, 
mi atvykti.

7 vai. vakare, 
svet., Milwaukee ir 

Visi nariai prašo-
— Valdyba.

Vilniaus Vadavimo Komiteto me
tinis susirinkimas įvyks sekmadieny, 
vasario 2d., 2 vai. po piet., Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Bus 
rinkimas naujos valdybos ir šiaip 
yra daug svarbių reikalų. Todėl vi- 
sia nariai prašomi būtinai būti.

— Valdyba.

Lietuviu Moterų Draugijos Ap- 
Svietą mėnesinis susirinkimas įvyks 
2 d. vasario, 1930 m., 2 vai. po pie
tų, Mark White Square Parko Kny
gyne, prie Halsted it 30 gatvės. Vi
sos narės susirinkite laiku.

Bridgeportas. — Simano Daukan
to Draugijos mėnesinis susirinkimas 
i vyks sekmadieny, vasario 2 diena, 
šių metų, 12 vai. dienos, Chicagos 
Liet. Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Nariai būtinai malo
nėkite dalyvauti, nes turim naujų 
ir svarbių reikalų svarstymui.

Peter P. Kiltis, rašt.

garsinkite^
NAUJIENOSE

. .................... i .......................... ....................................

CLASSIHED ADSi’

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyęlghts — ifiradirual 
šokios rųšies.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Bruuswick 7187

gydyme chroniškų u uauju u 
gų Jei kiti negalėjo jumis tftgydyti. ateilan 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzamlnart 
tnas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei aš apsi 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugryš. Ei 
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 

galutino Išegzaminavimo—kas Jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS.
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 
oi etų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede 

•<ni nūn 10 rvtn ki 1 no olėtų

00

20 st.

po

vi-

PLUMBINGAS. Geriausia darbas 
už žemiausių kainų.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDVVARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausj darbų mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 21/j nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komiso. ' 
S. OSGOOD 
West Division St.
“Upstairs“ 

Telephone Armitajfe 1199
-------O-------

Partners VVanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas i ke
pyklų su mažu kapitalu. Kreipkitės 
laišku, 1739 S. Halsted St. Box 1171

5 kambarių 
low; fumaso 
$500 cash.

murino 
šiluma;

bunga-
$6,500;

2281

Skolinam Jums Pinigus 
. $100 iki $2,000

Jus atmokate- mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes_ taipjau perkame morgičius 
Real

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitorius. Gera 
vieta, geram žmogui. 4330 S. Cali- 
fornia Avė.

o

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

murinę

5 kambarių .mūrinė bunga- 
low; karštu vandeniu 
$8,500; $500 cash.

šildoma;

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647. W.-47th St.

Arti Marshfield Avė.

iVliscellaneous for dale 
įvairus 

UŽSISAKYKIT DABAR 
Garsus radium mine run anglys; 

akmenų; kaina $6.59 bu pristatymu. 
GOVALIS, 

Boulevard 1036

ii

/
JANI TORIUS nori išmainyti dar

bą. Geras uždarbis. Priežastį pa
tirsite ant vietos. , Pašaukite va
kare arba nedėlioj visą dieną. Tel. 
Boulevard 2527.

Help VVanied— Femak 
Darbininkių Reikia

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

nėra Furnished Rooms
RENDON kambarys vaikinui ar

ba merginai. 6750 So. Campbell 
Avė., 2nd fl. Hemlock 8924.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

7 kambarių medinė 
cija; 2 karų garažas; 
$1,300 cash.

reziden- 
$8,500;

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

WESTM0NT, ILI

5 kambarių murinę bungalow; 
fumaso šiluma; 60 pėdų lotas; 
$7,500; $500 cash.

MOUNT PROSPECT, 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
Taingi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančio* žinios.

Um

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

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

THE LITERARY W0RKSH0P, 
Suite 608, 

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
į vien* diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Ava

1 TeL Lafayette 6738-6716

Miscellaneous t 
įvairus -

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

s Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiak&s. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonis 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. 83rd St. prie Normai Avė. 

Tei. Victory 8486

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui greitai ir pigiai bu- 
černė ir grosemė. 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.

PARDAVIMUI grosemė, gerai 
išdirbtas biznis, priešais mokyklų. 
Greitam pardavimui arba mainysiu 
j automobiliu, važiuoju Lietuvon. 
4642 So. Wood St.

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

Automobiles
•28
•20
•29
’27
•29
'28 ___  _____
'29 — “400" Nash Sedan
7136^8'6^ Halsted- SU

Buick 6 pas. Sodan 
Paige Sedan 6 ratai 
Eesex Sedan --------
Nash Coach speeial 
Ford Coupe ______
Chrysler Sedan ___

$800 
$276 
$600 
$260 
$400 
$476 
$096

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
Triangle 9330

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas 
$17.50.

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

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

vak.
Nedčliomis iki 5 vai. po piet. 

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 W. Lake St.

Tel. Columbus 0467

OUSE

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

SKALBIAMOS MAŠINOS

10% nuolaidos už cash
iš-Išdirbėjų sausio išvalymo 

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

LENGVI IŠMOKĖJIMAI, 
jei pageidaujama.

Atsineskit su savim šj apgar
sinimą.

Dykai demonstravimas ir 
tarnavimas.

ap-

NATIONAL SEWING
, MACHINE CO., 

3f)8 W. Randolph St., 6 augštas

Situation Wanted
Darbe Ieško

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

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. Priežastis pardavimo, apleidžiu 
miestų. 3305 S. Halsted St.

PARSIDUODA delicatesen ir gro- 
seris, biznis išdirbtas, tirštai apgy
venta apielinkė, vienai persunku. 
2534 W. 45th Place.

Exchange—^Mainai
TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

MAINYSIU 7 kambarių cottage, 
su 48 pėdų lotu, geroj, augančioj 
vietoj, South Side, ant bučernės, ar
ba restauranto. Savininkas Yards 
2773.

Real Estate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui

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

Lotas 38x125. 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, ųžuolu 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 visokiom 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

FRECH, tel. Central 4804

MOTERIS, ieškau darbo j namus namas, 2 karų 
už gaspadine ir namų ruošos. Ba- $2,700. 
ran, 916 W. 55th St.

5 kambarių mūrinė bunga- 
low; ispaniška; presuotų plytų 
4 puses;
stogas; 2 karų garažas; 50 pė
dų lotas; $7,500; $800 cash.

fumaso šiluma; tile

D0WNERS GROVE, ILL.

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

BERWYN, ILL.
5 kambarių kampinė mūrinė 

bungalow; $8(000; $500 cash.

STOLZNER CONSTR 
’ COMPANY

7403 S. Halsted St.
(tel. Tr i angle 8704

3825 N. Cicero Avė.
tel. Palisade. 6270-1-2.

GRAŽI 6 kambarių cottage; furn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatvfi ir el6 ištaisy
tos; Portage Park, arti mokyklų ir bažny
čių; ’A bloko iki gatvekariu. $7,600, Įmo
kėti $1,000.

šaukit
INDEPENDENCE 1542

——o———

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgiČiaus $35,000. 
Nąmas geroj vietoj. 100% išrenduo- 
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parkų ir Kedzie bul
varų. Savininkas, 8 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražių didelę fran- 

cuzų styliaus bungalow; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 8 
extra rumus galima padaryti viršuj. 
Arti N. W. vieškelio ir geležinkelio 
stoties. Kaina sumažinta nuo $11,- 
500 iki $9,500 greitam pardavimui; 
išmokėjimais.

WITTL,
82 Kerwood St., 

Palatine, III.

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

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

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

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

ROSEN,
5933 S. Halsted St., 

Tel. Normai 3676

PRIVERSTAS parduoti bizniavų 
lotų ant 71-os greitu laiku. Parduo
siu už pirmų teisingų pasiūlymą. 
Visi improvementai sudėti. Kas 
norėtų gauti gerų bargeną, tuojaus 
atsišaukit.

5604 So. Paulina St. 
2 lubos

Vakarais arba nedėlioj.

! PARSIDUODA arba išsimaino i 
PARDAVIMUI mūrinis 2 flatų biznį arba maža cottage, mūrinis 3 

garažas. Kaina flatų do 4 kambarius, namas. Brigh- 
Prie Ruble ir 21 gatvių, ton Parke. Savininkas 6815 South 

Šaukite Hinsdale 410-W. Ashland Avė. Tel. Grovehill 0980.


