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Visur tie patys pyrdgai

Policija išvaikė komu Nubaustas “Rytas
Chicagoje

PINIGAI
LIETUVON

Banditai puolė lenkij 
mitingą, pasigrobė $300

Nukritęs meteoras 
užmušęs 130 koria- 
kų briedžių Sibire

Penki jurininkai pa
skendo laivui sudužus

Del meninjrito epidemi 
jos uždarė mokyklas

- pinigų stoka; tuk- 
darbininku liko be

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą

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

Minnesotoj šalčiai — 2 
laipsniai žemiau zero

Priežastis 
stančiai 
darbo

Baltstogėj užsidarė 
šešiolika fabrikų

Prezidentas Smetoną sako betgi, kad pir
ma dar turinti “subręsti” visuomenę ir 
gruodžio septynioliktos pervarto tiks
las Įgyvendintas

Ima Kalbėti Api< 
Seimo Rinkimus

Siūlo aštriai baust 
‘dry’ agentus už ne

teisėtas kratas

kuriame 
prezidentas 

su minisle- 
kariuomenės

VOL. XVII

Lietuvos Naujienos

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

nigas pabėgo iš 
valdybos

Armijos bedarbių 
fabrikų vartų

Erie geležinkeliečių 
streiko nebebus

Amerikos ir Lenkijos 
sutartis ratifikuota

darbininkė M. 
Ji besimokinda- 
liko motina, už 

išvijo iš namų, 
nenorėdama bastytis 
labai mažai uždirb- 

tiesiog badavo ir galop 
nuodų.

Sprogdino lenkų sukilę 
lių paminklą

Valdžios partijos 
ninku Sąjungos — 
kas Lapenas, 
“Sekmadienio 
pasakė, kad vyriausiuoju savo 
principu krašto valdyme tauti
ninkai esą pastatę bešališkumą 
ir objektyvumą.

paleido
, kurie bandė peš- 

kurių vienas 
buvo poli-

Šiauliuose neseniai nusinuo 
dija 21 metų 
Meškauskaitė. 
nia gimnazijoj 
ką tėvai 
Mergaitė, 
po gatves 
dama 
išgėrė

Nusižudė dėl sunkaus 
gyvenimo

— Tau t i- 
pirminiu- 

pasikalbėjime su 
” korespondentu 
vyriausiuoju 

valdyme

Islandija nori būt vi 
sai nepriklausoma 

respublika

Tautininkų vadas apie 
Seimo rinkimus

Daugybė lenki] miestų 
bankrotuoja

\ akar temperatūros 
vidutiniškai 390

Susidarius tam tikrai plat 
formai, pasak 'Lapėno, neirti

Klaipėdoje įvykęs Lietuvos 
tabako fabrikantų suvažiavimas 
galop susitarė sudaryti tabako 
sindikatą. Dabar bus nustato
ma, kiek kuris fabrikas turės 
pagaminti tabako ir papirosų 
ir kokia kaina turės pardavi
nėti. To fabrikantų susitarimo 
išdvaą gali būti ta, kad tabakas 
ir papirosai pabrangs, o jų rų- 
šis pablogės.

Lietuvos “Kamčatkoj

Iš visai patiki- 
kad 

Olšausko bylos moty- 
sprendimas apygardos 
jau paruoštas ir atei- 

savaitę tikrai, sako, bu-

sau-
Meningito epidemija 

čia taip rimta

dcmonširaciji 
dėl to Įvyko su 
policija, pasibai 
dvidešimt devyn 

buvo suimti 
šeši, 

būvi

Pabrangs tabakas ir 
papirosai

Kauno karo komendanto nu
tarimu už nesilaikymą spau
dos taisyklių “Ryto“ redakto
rius nubaustas 50 lt. arba 3 
parom arešto.

Sprendimas, sako 
ilgas 
pusi.)

amerikiečius nuolat 
tai Lillian Foster, 
artistė, kavinėj jam

t “sausi” sargybi 
niai kariuomenės 

teisme

Lenkijos už
sienių. reikalų ministeris Zales
kis vakar pasirašė konsiliaci- 
jos ir arbitražo sutarties rati
fikavimą, tarp abiejų kraštų 
padalytos dar 1928 metais.

Bažnyčių uždarymai 
Rusijoj stiprina žmo-

Į IMPERFECT IN ORIGINAL

ALEKSOTO (Minkauskio g.) 
lentpiuvej dirba nemažas skai
čius žmonių. Moteris gauna po 
3 lt., o vyrai po 1—6 lt. Kaip
gi žmogus su šeima gali išgy
venti už 120—150 lt. mėne
sį? Aišku, kad skurstame, pus
badžiai gyvename, ir tiek.

VARŠUVA, sausio 5. — Ne
žinia kieno padėtos bombos 
sprogimo luvo Kalovicunse su
naikintas 
tas lenkų 
metų. Lenkai Įtaria 
minklą sprogdino 
keršydami lenkams 
jos dalies a f plėšimą 
Liet i jos.

VARŠUVA, sausio 
pamink’as, pastaty- tinių Vaistytu 
sukilėliams po 1920 faires 

kad pa 
vokiečiai 
iž Silezi 
nuo Vo

. 1NDIANAPOLĮS 
šio 5. - 
pasidarė 
sveikatos vyriausybė vakar nu
tarti; uždaryti visas pradžios, 
vidurines ir aukštesnes moky
klas ir kolegijas Indianapolio 
rajone.

Chicago, III. Pirmadienis, Sausis-J anuaiy 6 d., 1930

Poznanės 
rajonuose. Daugelis 

miestelių jau per 
neturi pinigų savo 
algoms sumokėti.

29 komunistai suimti 
už triukšmavimą 

New Yorke

pasirodė, kad valš- 
skolų apie dešimts 
(10,000) lt., be to

Švedijos vyriausybė pranešė 
savo konsulatams Amerikoje, 
kad Jungtinių Valstybių pilie
čiai, norintieji atvykti į Šve
diją, nuo šio laiko nebereika- 
laujami savo pasus vizuoti.

mene.
motyvuotas 
skelbiamas:
mis
kad
slepiami
riais
skas kalinamas

VARŠUVA, sausio 5 d. — 
Lenkų vyriausybė ieško būdų, 
kaip galėtų padėti apie 50 mie
stų vakarinėj Lenkijoj, kurie 
visai bankrotuoja. Dauguma jų 
yra nedideli miestai 
ir Lodzės 
tų miestų 
mėnesius 
tarnautojų

VARŠUVA, sausio, 
sotgėj, viename 
monęs centrų Lenkijoje 
rinčiame apie 100 tūkstančių 
gyventojų, užsidarė vienu kar
tu šešiolika fabrikų Del to ke
lios dešimtys tūkstančių darbi
ninkų staiga neteko darbo.

Fabriku užsidarymo priežas- *■ • 
lis buvo finansinis krizis ir 
kreditu stoka.

esąs labai 
(bent šimtas spausdintų 
ir rimtas. Tik dabar vi- 
ir teisininkai ir visuo- 

susirupinę, kaip tas 
sprendimas bus 

viešai ar uždaro- 
dnrimis. Manoma, tačiau, 
nuo visuomenės nebusią 

argumentai, ku- 
remiantis pralotas Olšau-

Trys ginkluoti banditai va
kar puolė lenkų moterų drau
gijos susirinkimą Pulaskio sa
lėj, 1709 So. Ashland avė., ir, 
pasigrobę $300 narių ką tik 
sumokėtų mokesnių, automobi
liu pabėgo.

Banditams pasirodžius salėj 
ir sukomandojus mitinguoto
jas, kad visos urnai pasitrauk
tų Į vieną salės pasienį, kai 
kurios moterys gavo isterijų. 
Visos buvo taip išgąsdintos, 
kad, banditams su pinigais pa
sišalinus, nebegalėjo toliau mi
tingo, tęsti. Banditai buvo kau-

Švedija panaikino 
zas Amerikos kelei 

viams

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:33. Mėnuo leidžiasi 
10:17 vakaro.

EAST CHICAGO, Ind., 
šio 5. — Vakar vakarų t 
cija išvaikė čia komunistų 
tingą, surengtą lauke ties Mi- 
chigan ir Guthrie gatvėmis 
“protestui prieš Wall Strylo 
dominavimą Meksikoj ir poli
cijos terorą prieš darbininkus.“ 
Du mitingo vadai tapo suimti.

sausio o.— 
.geležinkelio kompanijos 

p u tojų alsto- 
įsirašė sutap

ti-' ji tarp- sain-
i ginčiai 
sutarimo 

padėjo Jungtinių Val- 
irbitr'ažo komisija. Su- 
pa.šalinta grėsęs 3,500

Zarasuose vargingas liaudies 
ir darbininkų gyvenimas.

Kadangi miestely nėra nei 
vienos dirbtuvės, tai darbinin
kai dirba įvairius darbus. Ir 
jei kitur dirbama 8 valandos, 
tai čia 10 ir daugiau. O atly
ginimas menkas.

Kraštui šviesti yra Aukšt. 
Kom. Mokykla, kurioje moko
si 200 mokinių. Taip pat yra 
ir sunkiųjų darbų kalėjimas, 
kuris neseniai atremontuotas.
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, kalbą paša 
pasakė, kad 

oo pervarto politinis Lie- 
gyvenimas

Komunistų vaikai kelia 
“revoliuciją” Wash- 

ingtone
WASIHNGTONAS, sausio 5. 

— Daugiau kaip trisdešimt 
jaunuolių vakar darė čia de
monstraciją ties Meksikos am
basada, reikalaudami, kad Mek
sika paleistų iš kalėjimų ko-, 
munistus.

Vaikai nešė plakatus su ant
rašais: “Šalin Orlez Bubio,“ 
[Rubio yra Meksikos išrinktas 
prezidentas, kuris dabar vieši 
Jungtinėse Valstybėse.] “šalin 
Hooverį,” “Rubio yra darbi
ninkų ir valstiečių skerdikas,“ 
“Šalin Amerikos imperializmą.“

Policija visus demonstran
tus, kurių tarpe buvo mergai
čių, suėmė, bet netrukus, Mek
sikos ambasadoriui Tellezui pa
prašius, vėl 
buvo lik trys 
tis su policija 
Joseph Rinkowski 
cininko skaudžiai sumuštas.

Demonstrantų buvo baltų i1 
negrų. Jie sakėsi esą iš Wash 
ingtono ir iš Baltimorės.

RYGA, sausio 5. 
vos laikraštis Trud 
oficialus profsojuzų 
praneša, kad nuo bolševikų re
voliucijos Rusijoje komunistai 
iki šiol uždarė 50,000 cerkvių, 
bažnyčių, sinagogų ir mečečių.

Laikraštis tačiau prisipažį
sta, kad bolševikų kampanija 
prieš tikėjimą dar labiau su
stiprino žmonėse tikybinį uolu
mą ir kad dvasiškai ima ak- 
ti ilgiau veikti prieš valdžią. To 
nežiūrint, Trud ragina fabrikų 
sovietus nepaliauti anti-religi- 
nių milingų ir bažnyčių užda
rinėjimo.

Uždarytos bažnyčios paver
čiamos klubais, teatrais, mo
kyklomis ir krutamu jų paveik
slu namais.

KAI 
mų šaltinių teko sužinoti 
praloto 
v notas 
teisino 
nančią 
siųs paskelbtas.

Motyvuotas sprendimas bus 
skaitomas Kauno apygardos 
teismo romuose, t. y. toj pa
čioj salėj, kur buvo nagrinė
jama byla.

— Mask 
(Darbas) 
organas

t y vinių 
dę dau 
maišo, buvę 
lio išklvdę, 
praėjus ir 
vyriausybę 
kelias vėl tapęs tikrų

REIKJAVIKAS, Islandija, sau
sio 5. — Nepriklausomybės ju
dėjimas Islandijoje ėmė labai 
stiprėti, šilam judėjimui vado
vauja pro f. .Turis Arnorssonas, 
buvęs ministeris pirmininkas 
ir dabartinis Nepriklausomy
bės partijos vadas, kuris rei
kalauja, kad Islandija visai at
simestų nuo Danijos ir pasi
skelbtų nepriklausoma savaran
kė respublika.

Islandų socialistai jau nebe 
šiandie reikalauja Islandijos 
nepriklausomybės. Nors socia
listų partija Islandijoje yra pa
lyginti dar jauna, bet ji kas
dien vis labiau stiprėja, tuo 
tarpu kai buržuazinės partijos 
savo jėgų nebetenka. Socialis
tai įsigyja didesnės įtakos Is
landijoje dar dėl to, kad so
cialistai jau yra valdžioj pa
čioje Danijoje.

Gruodžio 1 dieną, dalinės Is
landijos nepriklausomybės su
kaktuvėmis, islandų socialistų 
spauda rašjė:

“Ko negavome 1918 metais 
ir ko, turbūt, dar negausime 
1930 metais, turėsime pasiim
ti patys, kaip tik pasitaikys 
proga. Bukime tad prisiren-

Oficiozas krūpčioja 
prieš Seimo rinkimus
Valdžios organas, “Lietuvos 

Aidas,“ savo 288 numery rašo:
“Mes tikime, kad atatinka

mai bręstant musų visuomenės 
politinei nuotaikai, savo laiku 
ateis ir busimos tautos atsto
vybės sudarymas. Tik visuome
nė ir vyriausybė šioje srityje 
turi būti labai atsargi ir svar
bųjį žygį vykdyti pačiu pato
giausiu momentu. Paskubi n i- 
mas, musų manymu, butų pa
vojingesnis, negu pavėlinimas.”
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WASHINGTONAS, sausio 5. 
— Kongresmanas Schafer (rep., 
Wis.) rengiasi pasiūlyti bilių, 
kuriuo prohibicijos agentai bu
tų aštriai baudžiami už netei
sėtas kratas ir ieškojimą svai
giųjų gėrimų privačiuose pilie
čių namuose.

Schafer proponuoja, kad už 
darymą kratos be varanto, pro
hibicijos agentai butų baudžia
mi, kaip kriminalistai, f’edera- 
liniu kalėjimu nuo vienų iki 
dešimties metų.

[Pacific and Atlantic Photo]

Londonas. Hannen Swaf- 
fer, dramatiškas’ kritikas, kuris 
nemėgsta Amerikos artistų. Ka
dangi jis 
tarkuoja, 
Amerikos 
kirto per veidą

atsista- 
“šelfa- 
vartais 

žmonių, ieš- 
jų čia

ST. PAUL, Minu., sausio 5. 
— Po daugiau kaip savaitę lai
ko buvusio palyginti šilto oro, 
dabar Minnesotoj užėjo stipriis 
spe.gai, kurie* ypačiai šiauri
nėj valstijos da’y, siekia iki 
23 kepsnių žemiau zero.

Klaipėdoje sudegus 
fabrikui, visi čia dirbę 
ninkai atsidūrė gatvėje 
die nors tas fabrikas ir t 
lomas, bet nė 
busiu žmonių 
sau vietos. Iš 
300 gavo darbą.

Fabrikas eina per ištisą parą 
ir darbininkai dalijasi 
grupes, dirbdami po 8 
parą.

Žmnės laukia, kada 
tys faneros fabrikas 
brik”. Ties fabriko 
vaikščioja dau 
kančių darbo. Bet, deja 
nieks nepriima.
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1 kus esą manoma eiti prie 
mo rinkimų. Iš anksto dai

I negalima pasakyti, koks 
naujas Seimas busiąs, bei 

įtik reikią manyti, kad jo kon
strukcija busianti kitokia, pa
lyginus su buvusiu Seimu. Jo 
darbštumas turįs būt pakeltas 
tuo budu, kad jo darbas pa
reitų nuo sąžiningesnių ir la
biau pribrendusių valstybės kū
rybos darbui sluoksnių ir pi
liečių.

Taip pat neužilgo — tikino 
tautinikų vadas — busią įvyk
dyti ir respublikos prezidento 
rinkimai, einant nustatyta kon
stitucijos tvarka.

SEIRIJAI, Alyt. apskr. — 
Išrinkus naują valsčiaus savi
valdybe ir patikrinus senosios 
darbuotę, 
čius turi 
tuksiančių 
už mokyklos namą miestelyje 
nemokėta nuoma per 10 metų, 
už tai namo globėjas iškėlė 
valsčiaus valdybai bylą ir pa
tiekė ieškinį kelių tuksiančių 
litų, kurį teks - sumokėti.

Senosios valsčiaus tarybos 
pirmininkas, kropštus krikščio
nis' demokratas kunigas Gra
jauskas, matydamas, kad vals
čiaus reikalai blogai stovi, ne
laukdamas naujų rinkimų, pu
sę melų prieš rinkimus, iš ta
rybos pirmininko ir bendrai iš 
tarybos atsisakė.

Naujajai valsčiaus valdybai 
teks gerai pasidarbuoti iki bus 
sureguliuoti valsčiaus reikalai.

Kraus 
darbi- 
šian- 
atsla- 

pusė pirmą dir- 
negali čia rasti 
800 asmenų vos

l eisi ilgumas, pavyzdžiui, — 
tikino Lapenas — esąs beša
liškas ir lygus visiems. Esą pa
šalinami iš savo vietų -net ir 
ministeriai, o nusižengusių 
prieš įstatymus tautininkų esą 
ir kalėjime.

Prieš kuri laiką tautininkai, 
girdi, visada tiesiai ir aiškiai 
ėjusieji valstybės valdymo ke- 

ui Voldemaro subjek- 
planų, kuriuose atsira- 
g ultrafašistinio prie

is dalies iš to ke- 
xd valdžios krizei 
Tabeliui perėmus 
š Voldemare, šis 

t vir-

OSl.O, Norvegija, sausio 5. 
— Norvegijos vakarų pakraš
ty sudužo į uolas Olandų gar
laivis llofflein. 31 įguios žmo
nes luvo išgelbėti, Lot penki 
kiti prigėrė.

NEW LONiDON, Conn., sau
sio 5. — Vakar čia prasidėjo 
kariuomenės teismas dvide
šimt keturiems pakraščių sar
gybiniams, kurių pareiga buvo 
gaudyti svaigiųjų gėrimų kon
trabandą. Jie kaltinami dėl gir- 

degtinės 
iš suimto degtinės kontraban
dos laivo Flor dėl Mar.

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

Nenusistojęs oras; šalčiau 
mainąsis vėjai.

NEW YORiKAS, sausio 5. 
— Apie 300 komunistų( vakar 
bandė padaryt 
Fifth avė., ir 
sikirlimas su 
gęs tuo, kad 
demonstrantai 
nugabenti nuovadon 
tarpe trys moterys, buvo nu
bausti piniginėmis pabaudomis 
ir uždaryti kalėjime, visi kili 
paleisti.

Per susikirtimą vienas poli
cininkas buvo gerokai

NE\V YORKAIS.
Erie
ir t ra u Kinų t? r r 
vai vakar čia p: 
tį. kuria vi::i ėius 
dvtojų ir darbmnkų 
tapo i;
prieiti 
st vbiu 
tartimi 
geležinkeliečių streikas

PETROPAVI.OVSKAS, Kam- 
čatka, Sibiras, sausio 5. — At
vykus į Petropavlovską N<oria- 
kų kuopa išmainyti kailių į dra
bužius ir amuniciją, pasakoja, 
kad prieš keletą mėnesių šiau
rinėj Penžinsko 'krašto daly, 
palei Palo upę, nukrito, milži
niškas meteoras, pasak jų “ug
ninis velnias“, ir užmušė 130 
briedžių. Jis nugarmėjęs giliai 
į sušalusią žemę ir toje vietoj 
pasidaręs nedidelis ežeras.

Nukritusio “ugninio velnio“' 
koriakai buvo taip įbauginti, 
kad savo briedžių kaimenes jie 
ginė šalin 200 mylių per suša
lusias tundras, kol pagaliau iš
drįso apsistoti ir įsisteigti sto-

Kauno spaudos pranešimais 
gruodžio 17 dieną, vadinas tre
jų metų demokratinės Lietu
vos valdžios nuvertimo ir tau
tininkų viešpatavimo sukaktu
vių proga, F.amovėj įvyko ka
rininkų susirinkimas 
taipjau dalyvavo 
Antanas Smetona 
riu kabinetu ir 
vadovybe.

Susirinkime ilgt 
kė Smetona. Jis 
girdi 
tuvos gyvenimas galėjęs n nei-1 
Ii fašizmo keliais, tačiau tuoj 
keliu vyriausybė nėjusi, nes kas 
tinką Italijai ir Ispanijai, tas 
galįs būt nesveika Lietuvai. 
Dar esą negalima pareikšti, ka
da, būtent, įvyksią Seimo rin
kimai, bet “visuomenei su
brendus“ (sic!), rinkimai bu
sią Įvykdyti. Esą reikią paruo-1 
šti žmonių kadrai, kurie ga
lėsią reikiamu momentu pasi
imti valstybės vairą į savo ran
kas. Esą negalima pateisinti 
asmenų, kurie asmenines am
bicijas statą aukščiau už val
stybės reikalus.

Dabartinė vyriausybė, |Misak 
Smetonos, neketinanti perduo
ti valdžios, kol nebusiąs per
varto tikslas įgyvendintas.

Kai dėl kariuomenės, prezi
dentas Smetona pabrėžė, tai ka
riuomenė iš esmės esanti apo
litiška. Ret jei politika pakryp
stanti į netikrą kelią, tai ka
riuomenė turinti teisės tarti 

savo žodį.

Praskolino valsčių; ku-1 Praloto Olšausko bylos 
motyvuotas sprendimas
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kadt jo butą tikrai išmintingo 
žydo.

Aš atsisėdau ir atsidėjęs dir- 
sterėjau į Vainorų. Nesupratau, 
ką čia jis' išmintinga rado.

—Kas gi čia yra išmintinga?
— paklausė jo Kudris:
ma, žydas — nekenčia Viešpa
ties Kristaus.

—Ne, jis ne to norėjo, gal, 
pasakyti, — pakraipė galva se
nis, 
kad 
visi 
vau

žino-

— štai ir aš nūnai manau, 
dievas visai ne tokis, kaip 
ir aš pats pirma jį sau bu- 
įsivaizdavęs.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Vainorus, tuo grįžo, atsinešė 

dubenį, pilnų korių. Kitoj ran- 
koj nešė lėkštelę, išmargintą 
įvairių spalvų gėlėmis, kokių 
gamtoje dar nė nėra. Šalia jo 
ėjo sūnaitis ir nešė sėtuvėlėje 
agurkus ir peilius.

Senis* pastatė medų ant veje
lės priešais musų, o man pa
dėjo lėkštelę ir peili.

—Juk tu prijunkęs į lėkštelę. 
Pamėgink medaus su agurku. 
Gal dar nevalgei šiemet? Valgy
kit, vyručiai! paragino jisai 
kitus.

Senis išsitraukė iš sėtuvėlės 
patį didžiausią agurkų, perplovė 
jį išligai pusiau, uždėjo ant 
vienos pusės korį medaus, antra 
prispaudė ir padavę šunaičiui.

—še tau, vaikei. Dabar bėk 
sau.

Vaikas paėmė augurką, pa
bučiavo geram 
ir, prilaikydamas
kelnaites, nudūmė į gatvę.

Vyrų raginti nereikėjo. Vai
norus atsisėdo greta kelmelio, 
bet nevalgė.
i •—Kodėl gi, dėde, neragauji? 
•— paklausė Karpis: — Sėsk 
arčiau ant vejelės ir valgyk.

Ir jis pasitraukė 
padarytų vietos.

—Man, vyručiai, 
na. Antra, vėl aš 
■nevalgau. Mano amžius tokis,, • 
kad agurkų geriau visai nera-| ■ 
gauti.

Senis apsidairė.
vų, parodė pirštu kregždes, kur

lupų nepravėriau, kai visi, sto
vėdami užu kunigo pečių ranko
mis mosto, kad tylėčiau, o mo
terys tai tik dūsauja, kitos net 
ašaras šluosto. Na manau 
sau — aš tavęs, kunigėli, ne
perkalbėsiu, nes tu tam ir moks
lus išėjęs. O man kas! — pa
baigė jisai: — kaip kas nori, 
tepranta sau. Manęs nesupras... 

—Kodėl, dėde? Nejaugi visi 
šio laiko žmonės toki kvaili?

Kur tau, vaikei. Dabartinių 
laikų vaikai gudresni, nekaip 
kądaisia išaugę vyrai. Bet ko 
žmonės nenori prasti, ar dabar, 
ar seniau būdavo, jie to ir ne
pranta. Kai aš dar buVau jau
nas, 
Kai 
bus 
vas, 
kėši:
žmonės noragams neturi gele- 

seneliui ranką žies, o jie? kalba, kad geležinį 
smunkančias kelią tiesių. Ir sumano gi sume- 

| luoti!”
Ir mano tėvelis netikėjo. O 

kai teko jam Vilniun važiuoti 
ir pamate jisai traukinį, spiovė 
ir sako: “Velnias ją neša. Ma
tai, kaip gyvatė lenda. Nesu
lauktų jos galva, kad aš, senų 
metų sulaukęs, nusidėčiau. Ne
važiuosiu!” Nusispiovė senis ir 
nuėjo pėsčias Vilniun — papa
sakojo Karpis.

Net Vilniun? — pasistebė- 
—- Juk tai šimtas vers-

Garsinkitės Naujienose
Saugokitės Šalčio ir 

kosulio, kuris ilgai laikos

pradėjo geležinkelius tiesti, 
pasklydo šis gandas, kad 
geležiniai keliai, mano te- 
amžinų jam atilsį, tik juo

delių geležini tiesių.

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

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

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

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

CREOMULSION
NAUJOS KNYGOS

New York. — Krutamu jų paveikslų studijos, kur prieš kiek laiko įvyko gaisras ir žuvo 10 zm.

urnas, šluostydamas ususJ Ir Varšuvoj buvau ir Kieve. Ten žydo namuose. Kalbėjo kiti žy- 
pridurė Kudris ir padėjo peilį yra, vaikei, tokių lygumų, jog deliai, kad mūsiškis labai mo- 
sė'tuvėlėn.

— O tau, dėde 
važiuoti geležinkeliu? 
klausiau aš Vainoraus.

Abu vyru tik nusijuokė.
—Aš, vaikei, ne tik važinė-!

— -Į jau aš. — Juk tai šimtas vers-'jau, bet ir kelią tiesiau. Buda-j 
j tų. ’ i vo, tėvas širsta, kad kas apie.

—Na, šimtas. Pasižadėjo se- geležinkelį, traukinius pasako- 
Pakėlęs gal- uis Kalvarijon. — Dėkui už me-i ja, o man taip įdomu buvo visa

•|dų ir agurkus! — nusikreipė jisI savo akimi pamatyti, jog 'tary-| 
aukštai aukštai lakiojo, maudė- Į Vainorų, 
si mėlynose padangių gelmėse.

Ūlai kam ‘gyvenimas yra 
linksmas.

—Kokis gražus vakaras! — 
pasidžiaugiau aš — ir, atsigu
lęs aukštyninkas vejelėj, grožė
jausi kregžių vikrumu.

—Gažios dienos ! -L- pritarė Į 
Kudris. Jei toki orai pabusi 
nors savaite, nuplausim ir su-' 
imsim rugius, kaip auksą.

—O kaip Noreikų draugė?
— pasidomėjo senis.

—Daro, ką gali, — atsakė) 
jam Karpis. — Dievo ties’on ne- 
patrąuksi, kad darbymetėj ligą 
žmogui užsiuntė.

šalin, kad

ne naujie-
žaliaukių ir j

i Vainoru. » v
Ko dar 

klausė Vainorus. — Juk 
; daus neturi.

—Akis norėtų, bet siela 
nebeima.

—Medus tokis daiktas,

—Arba dievas kaltas. Tene- 
vaikščio.a šmėklų kalnan! — 
išreiškė savo nuomonę Kudris.

Aš irgi ten buvau, ir svei
kas. Dėdė Vainorus dar dažniau 
ten būna, -- atsiliepiau aš.

—-'Dėdė Vainorus ir tu — mo
kyti žmonės; jus daugel žinot. 
Ką galite jus, musų žmogui nie
kuomet tas' netinka.

Niekus kalbi! — susiraukė 
senis ir dar pakartojo: — nie
kus, žmogau, kalbi.

—Ne mano vieno tai nuomo
nė. Ir kunigėlis taip sako.

—Dovanok, tamsta! —* nusi
juokiau: — aš gerai žinau, kad 
kunigėlis 'to nesakė ir pasakyti 
negalėjo.

—Ne aš vienas girdėjau, — I 
nedrąsiai gynėsi dabar Kudris.

- štai gal ir Petraš girdėjo.
—Ne, aš to negirdėjau, kam 

tai sakyti! — ramiai atkirtoj 
Petras ir užkando geru kąsniui 
agurko su medumi.

—Dėde, — prakalbinau aš j I 
Vainorų: — kaip gi tu ginei-J 
naisi su kunigėliu?.

Su kunigėliu?
aš su juo ginčus kelsiu, 
aš su juo lygus?

—Ugikai pas Noreikas 
su švenčiausiu! Ar užmiršai?.— 
atminė Kudris.

—A, tada? Aš nė kiek neši-1 
ginčinau. Gal tavo draugas, —i 
atsigręžė jis į mane: — pasi
skundė kunigui?

—Nemanau; laiko juk jam' 
nebuvo.

O gal sodiškiai ką pripasa
kojo. Pasišaukė jisai mane j 
save, kaip ėmė, kaip ėmė kal
bėti, taip gražiai, lyg iš knygų j 
skaito, jog aš net jau nieko ne
supratau. Ir nesiginčinau. Dar j

Ne, kam;
Argi j

buvo

už šimto mylių nei kalnelio, nei 
ar teko jau j medelio nepamatysi; net nesu- 

— pasi- prantu ir-dabar, kaip ten žmo
nės galutinai nenuskursta be 
girių, be medžių... Na kas — 
manau aš sau — pasodinti nors 
šakelė! Bet ne... Na, sumojo

kytas ir išmintingas, visus jųjų 
mokslus išėjęs. Jisai jokio dar
bo nedirbęs, visa vedė jo žmo
na; krautuvėlę maža turėjo, 
tuo ir gyveno, tur būti... Del 
juoko ėmė kas ir pasiklausė jo, 
ar neišrado jisai naujo dievo? 

mėgome.senis ranka: — žmogus j visa — juoktis iš jo labai 
pripranta, net į mintį, kad ne “Išradau”, — atsakė jisai: — 
nūnai, tai ryt jisai turės mirti.

Kodėl gi tu, dėde, jų nepa- nėra”.
itum už šimto myliu eičiau, kad, mokei, nepatarei jiems, kad so- daugiau išjuokė jį, bet kiti net 

’ . ... . ‘ i...__ . .

kad dievo, kurį jus 
Vieni, išgirdę

gerbiate,
tai, tik

Gaunamos “Vienybės” Knygyne
VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .......................... $2.50

1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. l)r. J. Kvedaro ..... x$1.50

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...... ...... ................ ........ $3.00
.šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS .......................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIU KALBOS RAŠYBA ........................................ 50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..........  55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

nevalgai? — pa-Į tik pamatyčiau. Net sapne, bu- dintų medžius? 
me-'davo, Sapnuodavau. Prašau tė

vo — leisk, eisiu uždarbiauti.
jau Bet kur tau? Senis iš tolo nė 

klausyti nenorėjo. Tylomis <ta-

—Kadai nepatariau. Kai 
riems net sėjau nes kur tu 
medi gausi. Gal ten jau dabar 
yra sodų... Vienam miestely, —

ku- 
ten

1 mušti norėjo. Ir aš taip pat pa
sikarščiavau. O dabar aš matau,

193 Grand Street Brooklyn, N. N

jog da susiderėjau, iš namų išsivo- aš užmiršau dabar, kaip jisai 
daugel jo nesuvalgysi, ypač jeiigiau — ir kur tik aš nebuvau? vadinosi — mes apsigyvenome

Dovanos Jaunuoliams!

GADINI©
Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestarttas Raus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertes $13.50

KAIP LAIMĖTI DOVANAS

rogutes už dyką.
Stokite į Naujienų Kontestą, pranešdami 

savo vardą, pavardę ir antrašą šiandien.
Vakare parėjęs iš mokyklos nueik pas sa

vo kaifnynus, gimines ar pažystamus ir už
rašyk Naujienas. Naujienų prenumerata 
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00.

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED HOCKEY SKATES 

nikeliuotas su batais vertės $9.50.
Už 5 pusmetines naujas prenumeratas gaus ALFRED FLASH 

SKATES aluminum apdirbtas su batais vertės $7.50.
Už vieną metinę arba 3 pusmetines prenumeratas Kontestantas 

gaus gražias ROGUTES.
VAIKAI IR MERGAITĖS NESNAUSKITE. RAŠYKITE 

ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

KUPONAS

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Vardas:

Adresas:

Iškirpk šį kuponų ir prisiusk virš paduotu adresu
Už 4 naujas metines prenumeratas 

gaus ALFRED FLASH SKATES. 
Aluminum apdirbtos su batais pritai
kytais kojai,

Vertės $11.50

NAUJI E NO
1739 South Halsted Street Chicago, Illinois

k •

NAUJIENŲ METINIS

Sausio 19,1930
Lie tuviu Auditorijoj

3133 South Halsted Street

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy-

Visa scena bus prirengta kaip ir 
Radio Studio.

Šiame Koncerte ne tik girdėsite, bet 
ir matysite visus artistus daly

vavusius

Naujienų Rengtuose 
Radio Progiamuose



Pirmadienis, saus. 6, 1930 NAUJIENOS, Chieago, Iii

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
► Bolševikų teisine

Bolševikams kart kartimis 
primetama tai, kad jie perša ki
tiems Matuška Rasoja, o patys 
nevažiuoja ten gyventi. Pavely
kite tečiau man parodyti kitą 
medalio pusę.

Užtikrinu, kad bolševikai 
greitai visi išvažiuotų, jei ne
turėtų Amerikoje reikalų. O 
reikalų jie turi visokių—priva- 
tiškų ir, taip sakyti, valstybi
nių.

Matote, nors šičia yra Ame
rika, buržujų šalis, vienok bol
ševikai sugebėjo—ir čia sukur
ti sovietų respubliką. Jie dagi 
teismus savo turi. Ir, ot, šia
me rašinėlyje norėčau papasa
koti, kokios rūšies tie teismai 
yra ir kokios bylos juose nagri
nėjama. žemiau duodu pavyz
di:

Viename Brrdgeporto restora
ne dirbo, kaip dišių plovėja, 
karšta bolševike, tikra prole- 
tarka.

Vaduodamas! Lenino patari
mu “grab nagrablenoje”, ji, 
sakoma, ką sugriebusi nešdavo
si namo. Mat, restoranas pri
klauso “buržujui”, taigi musų 
bolševike jautėsi, kad ji elgiasi 
tikrai komunistiškai darydama 
ekspropriaciją buržujui.

Bet ištiko nelaimė bolševikę. 
Bosas sugavo ją su pilnomis 
kišenėmis kiaušinių. Bolševike 
tečiaus greitai susigriebė: ėmė 
šaukti, kad bosas pats pridėjęs 
jos kišenius kausimų, o pas
kui nutvėręs ją. Tt.i esanti tik
ra buržujų provokacija, kad 
diskredituoti komunizmą.

Šitokį puolimą ant komuniz
mo, žinoma, reikėjo būtinai at
remti. Tuoj komisarų lape bu
vo parašyta, kad buržujus ko
munizmui ir proletarkai keršy
damas taip padarė.

O kad dar aiškiau parodyti 
buržujo provokaciją, tai sušauk-

1 Pacific and Atlantic Photo]

Jan Paderevvski, kuris yra 
skaitomas žymiausias pasaulio 
pianistas, prieš kiek laiko ap
vaikščiojo 69 metų amžiaus su
kaktuves.

ta aukščiausias tribunolas 
teismo posėdžiui. Teismas juk 
turi pasakyt, kas’ kaltas, o kas 
ne. žinoma, ne buržujų teis
mas, bet komunistų.

Taigi atsidarė teismo posėdis. 
Teisėjų suole—visos gyvnašlės. 
Jos, mat, daugiausia gyvenimo 
patyrimų turi. Teismui pirmi
ninkauja komisaras.—' tas’ pats, 
kuris vadžiojusi juodus brolius 
po lietuviškus vakarus, o pas
kui užsikviečia vakarienei Brid- 
geporte.

Čia pat apkaltina proletarką 
Kaip liudininkė, buvo pašaukta 
dar viena moteris. Jos. pirmiau
sia ir pradėta klausinėti ar 
ji mačiusi, kaip proletarjp neš- 
davusi iš valgyklos kiaušinius 
ir kitokus dalykus? Ar pasa
kiusi bosui apie tai?

Liudininke atsako, kad ma
čiusi, bet kad bosui nepasako
jusi.

—Palauk, palauk— sustabdo 
moterį teismo pirmininkas', ko
misaras:—Ar tamsta priklausai 
komunistų partijai?

Moteris atsako, kad ne.
—Na, tai aišku, esi buržujė, 

todėl ir kalbi, kaip buržujai!

f NAUJI Iš LIETUVOS 
Pereitos Vasaros 1929 metų 

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI 
Pagaminti J. K. Miliaus

Kas nori būti Lietuvoje per 4 valandas laiko ir ten su savai
siais dalyvauti visose įžymesniose vietose ir savoje Tėvynėje 
prašomi visi kas tik ši kvietimą matysite. Beto matyste štai ką:

Visus Lietuvos prezidentus su jų Šeimomis, Lietuvos poetus, 
profesorius, ir kitus mokslo ir atsižymėjusius didvyrius. Lietuvos 
generolus, karininkus ir kariuomenę. Lietuvos orlaiviją, ir tautos 
šventės iškilmes. Rygos lietuvaites ir lietuvius sportlstus. Lietu
vos mokytojus, sporto įvairenybes. Lietuvos kurortus ir Nidos 
stebėtinus smėlių gyvuosius kalnus. . Apie 40 Lietuvos, miestų ir 
ukius su jų darbais. Lietuvos jaunimo, pradines, vidutines ir aukš
tąsias mokyklas. Lietuvos istorines vietas, pilis ir ežerus. Lietu
vos stebuklingą kryžių kalną, ir daug, daug kitų įvairenybių, kurių 
čia visų negaliu surašyti.

Šis musų tautai kultūringas darbas yra jungiamas suorgani
zuota veikėjų t. y. Amerikos Lietuviu Filmų ir Importo ir Eksporto 
kompanija, jos priekyj veikia Jonas K. Milius ir Lietuvių Išradėjų 
ir išdirbėjų Sąjunga Amerkoje.

Kas matėte visus iš Lietuvos paveikslus, tai dabar visi ateikite 
į antrus persitikrinti ar taipat naktį daryti ar dieną.

Tokių paveikslų iš Lietuvos dar niekas nematėt ir kas nematys, 
tas gailėsis. '

Bus demonstruojama sekančiose vietose:
Sausio 7 ir 8 dd., 7:30

LIET. AUDITORIJOJ, 3133 S. Halsted St., Chieago, III.
Sausio 9 dienų,

LIET. PARAPIJOS SALĖJE, NORTH SIDĖJE,
Sausio 11 ir 12 dd.,

G. KRENCIAUS SALĖJE, 46 ir Wood Sts. 
DEMONSTRUOS IR AIŠKINS JONAS K. MILIUS.
----------- -- ------------ ‘

LISTERINE
. THROAT
I TABLETS1

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą. Skau-

ČMad-t by

gaksinkitės
NAUJIENOSE

- -Nekalta, nekalta musų pro- 
letarka! - - sušuko visos teisė
jos' kartu.

—Ačiū, draugės! Aš žinojau, 
kad proletariškas jūsų teismas 
mane išteisins—prabilo kaltin- 
■toji proletarė... O liudininkė, 
bijodama, kad nepatektų i “če
ką”, skubiai išėjo lauk.

Tai, mat, lęokie svarbus daly
kai nagrinėjama bolševikų teis* 
me. Kitą kartą papasakosiu 
apie naują bylą, kuri gal būt 
atsidurs’ teisme artimoj ateityj.

—Proletaras.

Lietuvių bylos 
teismuose

54 0572, Superior crt., bill to 
enforce Irusi.

Aibei I Barški, adrnr., ir ki
li prieš Philip Levin, bylos No. 
510587, Superior crt., byla dėl 
$10,000.

Mary Jablonskį prieš Frank 
Jablonskį, \hyįps No. . 510622, 
Superior crt., divorsas.

Maggie Shimkus prieš Frank 
Shimkus, bylos No. 510631, 
Superior crt., divorsas.

Louis Zounis prieš Charles 
A. Kocpke ir kitus, bylos No. 
510669, Superior erl., byla už
daryti trust dydą sumoje $2,- 
000*.

Annic Kungis, minor, prieš 
Frank 'Mitelio!!, bylos No. B 
193994, Circuit crt., byla dėl 
$10,001).

Jauno veterinonaus receptas
Sugrįžęs namo atostogų ve

terinarijos' studentas peršalo ir 
būdamas tikras, kad pats moka 
gydytis’ parašė sau receptą ir 
nusiuntė berną su tuo receptu 
i vaistinę.

Vaistininkas ilgai žiurėjo Į 
rašteli ir pagaliau paklausė.

O kas gi yra su jūsų šu
nim ?

Vaiką kosulys! 
hiri būti KURlnbd.vlas pirm 
paniclnryn pavojinga*. Su 
Btulnlykit ta Hiundlnantl 
kutenimą *u Severa’a 
Cough Balsam, vaikų ir 
suaugusių favoritų per 
50 metų. MoIoiiiih, 
saugas, veikminga*. 
.Jusli aptiekiniiikas 
turi jų. !l5c. 
ir . 50 rentų.

Vartoki* Srvera’s Coli! 
r TubletH V

^EVERA’gĮ
COUOH BALSAM
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Jos. F. Budrik, Ine.
Muzikos Krautuvė

Mokyklos Nnrsė, Sako, 
Kad Visos Merginos 

Turėtų Žinoti šitą

Cb. Boksza prieš Bernice 
P?ksza, bylos No. 510191, Su
perior crt.,. divorsas.

John A. Schmidt prieš Mary 
A. VVillis, M. E. WoH'sotųi ir 
Ilorace (i. (Lindheiiper ir ki
tus, bylos No. 510500, Supe- 
rior crt., byla uždaryti Dust 
(lydą.

V. Harmatys prieš Stanley 
Harmatys, bylos No. 510505, 
Superior crt.

Lietuvos Vyčių Building and 
Loan Assn. prieš Kostantas ir 
Natalija Vilimas, Matos Shwoin- 
ski ir kilus, bylos No. 510538, 
Superior crt., byla uždaryti 
(rust (lydą sumoj $5,000.

Ursula Witkus prieš Charles 
Norbutas ir kitus, bylos No.

JUOKAI
Pavardės nežino

—Ko verki mažyti ? Ar pakly
dai? Kaip tu vadinies, kokia 
itavo pavardė?

—Nežžinauu... ponas.
- Kaip tai nežinau.
—Mano mama tik šiandien 

ištekėjo...

—Ponas advokate! Ką Tams
ta sakai? Jei taip, tai išsisky
rimas man dvigubai brangiau 
kainuos, kaip vestuvės.

—Na, bet užtat ir dalykai 
dvigubai geresnis.

Parduoda Radios, Pianus, Victrolas visų 
gerųjų išdirbysčių. Suteikiame lengvus 
išmokėjimus ir pilną garantiją.

Nauji lietuviški rekordai po 75 c. vie
nas. Siunčiame į kitus miestus. Perkanti 
mažiaus kaip 6 rekordus, prisiųskite ekst
ra 50 c. už supakavimą.
26106 Ar žinai kaip gerai, polka

Mano tėvelis, Valcas
Petro Sarpaliaus ork. Dainuoja J. Sarsevičius

26107 Kraic Polka
Džiaugsmo valandos, Mazurka 

Petro Sarpaliaus Orkestrą 
26103 Petro vestuvės, Komiška Scena 

Atliko Juozas Uktveris, Adelė Zavistaitė 
Senis Petras, Polka

Petro Sarpaliaus Orkestrą 
26100 Ant laivo, Komiška scena 

Atliko Juozas Uktveris
Adelė Zaviskaitė ir kiti, P. Sarpaliaus Ork.

Busiu Vyru, Komiška scena 
Atliko Juozas Uktveris

Adelė Zaviskaitė ir kiti P. Sarpaliaus Ork.
26071 Gaidys, Polka................. Kariškas Benas

Klaipėdos Valcas .......... Kariškas Benas
26099 Amatninkų Daina

Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp.
Obuolys

Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp.

KALBĖDAMA aukštesnės 
mokyklos merginoms apie 
asmeninę higieną, patyru
si distrikto nurse pasakė: 

“Viena pagrindinių tai
syklių dėl merginų svei
katos, reikia užlaikyti si
stemą normaliame stovyj. 
Normalis mankštinimas ir 
dieta turi būt vartojama. 
Esant reikalui yra nau
dinga vartot Nujol. Ypa
tingai merginoms yra 
momentu, kuomet Nujol 
turėtų būti vartojamas. 
Paimk šaukštą kiekvieną 
vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.”

Nujol galit vartoti ne
žiūrint kaip jus jaučiatės. 
Kiekviena moteris privalo 
turėti butelį namie.

Nereikalingas 

Skausmas!

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bite skausmą.

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitljn- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

BAYIII 1SPIBIIV
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko JJonoaceticacldcsler ot Salicylicacld

26097 Gaspadinė Rozalija 
Radio, 9 tūbų, 3 screen 
grid tūbos, Dynamic26098 
speakeris, kaina su tū
bomis, su kabi- <£Q O 
netu, su viskuo

Jonas Pas Rožę 
Barborytė Nosį Trina, 
Alutis ir žemės Rojus

16140F Linksmą dieną mums nušvito 
Pulkim ant kelių

Jonas Butėnas, Baritonas, su

Stasys Pilka

Portable, panešamas fonogra
fas, vertės $15, 
tiktai už ..............
(tik vienas dėl kiekvieno kos-
tumerio). Galima groti visus 
tuos naujus rekordus, kuriuos 
girdite per radio.

$6.95

Vargonų Akompan.
16148 Senelio Polka

Jaunas Senis
A. Vanagaitis ir Akiras, 

Pasikalbėjimas su Armonika 
16132F Atvažiavo Meška 

(A. Vanagaitis) 
O. Jus Kriaučiai

Antanas Vanagaitis ir M. Žemaitė 
(A. Vanagaitis) 

Girtuoklio Daina
3 6041F1 Mes be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio daina
16133F Žideli-Judeli, Polka

F. Stankūnas 
Kariška Polka 

16112F Magdės Polka 
Medžiotojo Valcas

26022 Sveikas Jėzau Gimusis 
Linksmą Giesmę Mes

Užtrauksim
Brooklyno Mišras Kvartetas

26023 Gul šiandieną 
Atsiskubino Betlėjun

• Brooklyno Mišras Kvartetas 
16145F Pragėriau Žirgeli 

A. Vanagaitis 
Eisim laukan 

A. Vanagaitis 
16141F Gul Šiandieną 

Sveikas Jėzau Mažiausias 
16146F šalčiai ir Merginos 

Linksmas Amerikietis 
16142F Paprieniokų Polka 

Prano Polka 
16144F Mergyte Jaunoji 

Motušaitė Mielą 
16136F Piršlybos Amerikoj 

Neišpildomas Prašymas 
16137F Žalia Girele 

Lik su Dievu Panitėlia 
16139F Oi. Skauda, Skauda 

Aš žirgeli Balnosiu
16143F Petro Polka

Vestuvių
26070 Dzūkų Kraštas 

Kudlis, su Kanklėmis 
26087 Bernužėlį, Nevesk Pačios 

Sibiro Tremtinys 
26073 Saulelė Raudona 

Aš BijauPasakyt

Ttelicious
ood

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health

found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Lietuviški Radio Programai per W. C. F. L. kiekvieną nedėldienį nuo 
1 iki 2 p(o pietų. Per W. H. F. C. kas ketvergę, nuo 7 iki 8 vai. vak., 

duodami lėšomis Jos. F. Budriko korporacijos.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

— yra tinkama 
kaina mokėti 

už gerą 
dantų 

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

[THEM DAYS ARE GONE FOREVER> 4A New Tune Each Day'
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KARALIAUS MALONĖ

Del Italijos sosto įpėdinio vestuvių karalius dova
nojo bausmę 40,000 nusikaltėlių, tarpe kurių daugelis 
tai vagišiai ir kitokį sipuiKųs piktadariai.

Bet amnestijosjj^gavo nė vienas asmuo, nuteistas 
už politinius nusikaltimus.

Karalius Viktoras Emanuelis pasielgė, žinoma, taip, 
kaij^jam padiktavo Mussolini. Iš tos amnestijos matyt, 
kam fašistų diktatorius simpatizuoja.

VIEŠAS PROTESTAS PRIEŠ PROHIBICININKUS

Bostone įvyko didelis protesto mitingas prieš žiau
rią valdžios politikų vykinant prohibicijos įstatymų. Pi
liečių pasipiktinimų iššaukė ypatingai tas faktas, kad 
prieš savaite laiko pakraščiu sargyba nukovė Rhode 
Island vandenyse tris tariamus degtinės kontrabandi
ninkus.

Protesto mitingas kaip vienu balsu priėmė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama, kad prezidentas Hooveris pa
darytų bešališkų tos skerdynės tardymų. Vėliau mitin
go dalyviai surengė viešų demonstracijų.

Amerikos žmonių nepasitenkinimas prohibicija, 
tuo budu, ima pasireikšti vis aiškiau. Kai šis judėjimas 
sustiprės, tai ir politikieriai, kurie iki šiol stoja už “sau
sumą”, pradės reikalauti prohibicijos panaikinimo.

Apžvalga
ŪKININKŲ GALABIJIMAS 

RUSIJOJE

Vokiečiu žinių agentūra “Ost- 
Express” praneša iš Maskvos 
tokių gruodžio 15 d. datuotą ži
nią :

“Didžioje Astrachanės pa
pirkimo ir korupcijos byloje 
15 vyriausiųjų kaltinamųjų, 
pasmerktų mirčiai, įteikė su- 
simylėjimo prašymus’. Cent- 
ralinis Vykdomasis Komite
tas pakeitė tik vieną mirties 
bausmę kalėjimu iki gyvos 
galvos, o visus kitus prašy
mus atmetė. Keturiolika pa
smerktųjų tapo sušaudyti.

“šiauriniame Kaukaze, kur 
pastaruoju laiku buvo suim
ta nepaprastai daug ‘kulokų’ 
(pasiturinčių ūkininkų.
“N.” Red.), tapo išnešta visa 

' eilė mirties sprendimų. Pen
ki ‘kulokai’ jau yra sušaudy
ti; kitų nugalabijimas netru
kus įvyks.”
Tai taip diktatorius Stalinas 

vykina Rusijoje sodžiaus “sof 
cializaciją” ir “kolektyvizaciją”.

'SOCIALISTINĖ. DAUGUMA 
BERNE

Šveicarijos federalinės val
džios sostinėje, Berne, miesto 
tarybon tapo išrinkta dauguma 
socialdemokratų.

Iki šiol buržuazinės partijos, 
visos kartu, turėjo tiek pat at
stovų taryboje, kaip socialde
mokratai. Bet gruodžio mėnesy
je, renkant pusę tarybos na
rių (t. y. 40 iš 80), tapo išrink
ta 21 socialdemokratas ir 19 
buržuazinių partijų atstovų. 
Tuo budu dabar socialdemokra
tai turi 41 atstovą, o jų opo
nentai tik 39.

Bernas nėra pramonės mies
tas'. Labai žymią dali jo gyven
tojų sudaro valstybės tarnauto
jai. Bet, matyt, ir valdininkai 
krypsta j socializmą.

BOLŠEVIKIšKI~i<rEBUKLAI ’

Lietuvos komunistų “Balse” 
V. Kapsukas pasakoja apie mil

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija ............................... 3c
Savaitei ..................  18c
Mėnesiui ............... .......... -—....... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ....... ;.......................... $7.00
Pusei metų ..........    8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ................  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .................................. $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

žinišką “penkmetinio plano” pa
sisekimą :*• „

“Stambioji pramonė, vietoj 
numatyto 21 procento užau
go 24 procentais; buvo pa
statyta daug naujų fabrikų. 
Pramonėje per šiuos (pir
muosius “penkmečio”.— “N.” 
Red.) metus padidėjo darbi
ninkų skaičius 150 tūkstan
čių. Ateinančiais metais pa
gal penkmetinį planų turi būt 
pakelta socialistine pramonė 
33 procentais.”
Kapsukas, matyt, drūčiai tiki 

| i stebuklus. Bet pas jį, kaip pas 
I kiekvienų aklai tikinčių davat
kėlę, nėra nė trupinio kritiško 
senso. Tik pagalvokite: Rusijos 
pramonė pakilo 24 nuošimčiais, 
o darbininkų skaičius užaugo 
tik 150 tūkstančių! Imant šitą 
proporciją, išeina, kad Rusijo
je tebuvo iki šiol tik apie 
600,000 pramonės darbininkų.

Sakysime, kad didinant stam
biąją pramonę darbininkų skai
čius auga proporcionaliai lėčiau, 
negu pramonė, kadangi prie di
delių mašinų nereikia tiek daug 
darbininkų, kaip prie mažų ar
ba pasenusių mašinų. Bet jei
gu darbininkų skaičiaus augi
mas bus net dvigubai lėtesnis, 
negu mechaniškos pajėgos, tai 
ir tuomet darbininkų skaičiaus 
padidėjimas 150,000 prie ket
virtadaliu pramonės padidėjimo 
reikštų, kad Rusijos pramonėje 
iki šiol tebuvo ne ką daugiau, 
kaip vienas’ milionas darbinin
ku. Ant 150 milionų gyventojų!

Palyginkite dabar šitas skait
lines su tuo, kas yra Anglijoje, 
Vokietijoje arba Amerikoje. 
Juk Rusijos pramonė, pasirodo, 
yra liliputas, pastačius ją gre
ta su šitų šalių pramone. O bet
gi Kapsukas s'avo straipsnyje 
švokščia:

“Dabar jau visiškai realiai 
išrodo d. Stalino mestasis ir 
visos komunistų partijos pri
imtasis obalsis: ‘Pasivyt ir 
pralenkt kapitalistines ša
lis!’”
Kas nėra “palaimintas” da

vatkos aklumu, tas pasakys, 
' kad šita Kapsuko ir “draugo” 
i Stalino pasaka apie “pasiviji- 
! mą ir pralenkimą kapitalistinių 
šalių” tai žioplas plepalas.

Apie bolševikų politikos ste

buklus žemės ūkyje lietuvių ko
misaras gieda ištaip:

“Valstiečių kolektyviai u- 
kiai, tai yra tie ūkiai, kur 
valstiečiai perėjo prie bend
ro žemės dirbimo, padidėjo 
per paskutinius metus' dau
giau kaip tris kantus. Per 
vienus tik metus buvo orga
nizuota 61 tūkstantis kolek
tyvių ūkių. Iš viso dabar ko
lektyvai apima 1,072 tūks
tančius ūkių, turinčių 4,747 
tukst. hektarų žemės. Smal
kiai auga socialistiniai žemės 
ūkiai, vadinamieji duonos 
fabrikai. Vis daugiau paplin
ta žemės ūkyje mašinų, trak
torių. Fabrikai nespėja jų da
ryt — tiek jų yra reikalau
jama.”
Pramonė per vienus metus, 

kaip matėme, pakilo 24 nuošim
čiais. o tuo tarpu ji nesuspėja 
pagamint kiek reikia mašinų 
ūkininkams! Ir mašinos yra im
portuojamos iš Anglijos, Vokie
tijos' ir Amerikos (ką parodo ši
tų šalių eksporto statistika). 
Tai tau ir progresas!

Dabar pažvelgsime į vadina
muosius “duonos fabrikus”. Jie, 
girdi, augą, ir dagi smarkiai. 
Bet, jeigu taip, tai kodėl Rusi
jos miestams' šiandie stinga

Du jubilieju
Stalino ir popiežiaus jubiliejai. 

—Stalino diktatoriškas savy
bės pasireiškė jaunystėj.—In
dustrinis penkmetis. — Po
piežius ir jo galia.

Vienas laikraštis apie nese
niai įvykusius popiežiaus ir 
diktatoriaus StaĮino jubiliejus 
rašo sekamai:

Žmonės paprastai mėgsta 
garbinti šio pasaulio galiūnus 
ir žemai lenktis prieš juos. Be 
tų stabų butų lyg ir nuobodu.

^į kartą pasaulis buvo pa
vaišintas dviem jubiliejais. Vie
nas' jų įvyko Rusijoj tarp bol
ševikų, o kitas Romoj. Sukako 
penkios dešimtys metų Rusijos 
diktatoriui IJžugašvili-Stalinui.

Romos popiežius apvaikščiojo 
penkias dešimtis metų savo ku- 
nigavino jubiliejų.

Abiejų valdžia pasilaiko ti
kinčiųjų masėmis. Masėmis fa
natikų. kurie negalvoja. Abu 
yra garbinami ir skaitomi ne
klaidingais. Abiem rengiama 
procesijos ir paradai. Jųdviejų 
jubiliejai labai iškilmingi. Gar
binami juodu lyg kokie dievu
kai. O apie judviejų nuopelnus 
kazionieji pisčikai rašo didžiau
sias nesąmones.

Osip Džugašvili, šiaučiaus sū
nūs, gimė Kaukaze, mieste Go
ri. Mokėsi dvasiškoj seminari
joj. Ten ir pasidarė revoliu
cionierių. Iš pradžių mažiuku, 
nereikšmingu. Paskui jo galia 
žymiai padidėjo. Jau tuo lai
ku pas jį pasireiškė diktato
riaus savybių: neapkentimas 
svetimų nuomonių, kuris perei
na į fanatiškumų.

Stalinas, kaipo karingas “pro
letaras”, krauju, revolveriu ir 
ištrėmimu persekioja dangaus 
religijų. Paskelbė kryžiaus ka
rą Kristui, Moizei, Magometui, 
Budai ir kitiems religijų pra
našams, kurių idėjos per šimt
mečius buvo skiepijamos žmo
nėms ir giliai įsišaknčjo jų 
sąmonėj.

Stalinas šimtaprocentinis bol
ševikas. Pasižymi dideliu žiau
rumu ir fanatizmu.

Jis—“Lenino geležis'.”
Jis—“žymiausias bolševizmo 

♦vadas.”
Jis—“nenuilstamas darbinin

kas fabrikuose, kaimuose, armi
joj, miestuose ir Sibiro tundro
se.”

Jis “džentelmenas”, nors jo 
rankos ir yra kruvinos. ,

Jis “revoliucijos šventasis.”
Ant jo kapo bus pastatytas 

dar didesnis mauzoliejus, negu 
Lenino-Uljanovo atminčiai.

NAUJIENOS, Chicago, m.
duonos? Kodėl tenai pernai me
tais tapo vėl įvestos duonos kor
tos, kaip kad buvo per badmeti, 
kuomet Rusijoje žmonės žmo
nes buvo pradėję ėsti?

Paskui, kaip su tais' “kolekty
viais ūkiais”, kurių didėjimu 
Kapsukas taip giriasi, Kolekty
vai iš viso apima, girdi, 1,072 
tūkstančius, arba kitaip sakant, 
1 miliona ir 72 tūkstančius 
ūkių. Gerai. Na, o kiek iš viso 
yra atskirų ūkių Rusijoje? 26^ 
milionai su viršum!

Vadinasi, “sukolektyvizuota” 
tapo vienas ūkis iš dvidešimts 
šešių, arba mažiau kaip 4 nuo
šimčiai, nuo pradžios bolševikų 
viešpatavimo iki dabar. Ir tai 
per baisų kraujo Įėjimą.

Kai pernai metais Stalinas 
užsispyrė tų “kolektyvizavimo” 
procesų pagreitinti, tai visoje 
šalyje prasidėjo ūkininkų tero
ras prieš valdžių. Valdžios at
stovai buvo sumušami, padega
mi ir užmušami. Valdžia, atsa
kydama į tai, būriais suiminė
jo ūkininkus ir šaudo. Tai argi 
tas rodo, kad Stalino planas yra 
vykinamas sėkmingai?

Rusijos diktatorių šeriamas', 
Kapsukas taip ištvirko, kad 
šiandie jisai nesigėdi kvailiau
siais humbugais mulkinti lietu
vius darbininkus.

Jam visi Rusijos' kazioni laik
raščiai žemai kloniojasi ant vi
sų savo puslapių. Bolševikai 
moka savo komisarus garbinti 
daug karščiau. negu praeityj 
buvo garbinami carai.

Stalinas-Džugasvili sukurė 
“nepertraukiamą” darbo ir val
džios savaitę. Pašalino nuo ka
lendoriaus šventadienius', Kalė
das, Velykas, visų šventųjų 
garbinimų ir kitokius dalykus.

Vietoj krikščioniškų doktri
nų įvedė bolševikiškus težins. 
Tie teziai dabar Rusijoj tiek jau 
neklaidingi, kaip caro laikais 
stačiatikių tikėjimas. Vietoj 
Kristaus dabar yra garbinamas 
Leninas, o už kelių ar keliolikos 
metų bus garbinamas Osip Džu
gašvili.

Stalinas “šventąją Rusiją” 
pavertė į “komunistišką”. Vie
toj Lenino “nepo” tapo įvestas 
“industrinis penkmetis”.

Tas' penkmetis dabar yra tik
ras bolševikų dievas. Su juo 
jie nešiojasi, kaip katė su pūs
le.

Romos popiežius daug galin
gesnis ir patvaresnis, negu Džu- 
gašvili-Stalinas.

Katalikišką pasaulį jis valdo 
Kristaus’ vardu.. Ir tai jis daro 
jąu nuo labai seniai.

Stalinas turi 150 milionų pa
valdinių, kurie liuosu noru ar
ba prievarta turi lenktis prieš 
žiaurųjį diktatorių. Popiežius 
turi apie 200 milionų žmonių, 
kuriė tiki į jo neklaidingumų. 
Jie tiki, kad popiežius yra Kris
taus vietininkas.

Romos popiežius yra labai se
nas. Tiksliau sakant, popie
žystė įsisteigė jau nuo labai se
niai. Jis labai galingas. Galin
gas, kaip geltonasis auksas.

Jis—įtikėjimo simbolio. Jis 
krikščionis. Jis— turtingiausias 
ir galingiausia tarp pasaulio 
diktatorių. Jo valdžios sistema 
tvirtai pastatyta. Jam nėra 
reikalo bijotis pervartų. Per 
daugelį metų jo viešpatavimas 
yra užtikrintas. O tas' viešpa
tavimas yra paremtas jėzuitiz
mu, žmonių tamsumu ir prieta
ringumu.

Popiežius stovi aukščiau, ne
gu diktatorius. Jis— žemiškas 
dievukas. Senas dievukas, pa
puoštas keliolikos šimtmečių ži
lais plaukais’. Jį galabijo, bet 
nenugalabijo karaliai. Popiežys
tė pergyveno daug įdomių įvy
kių.

Popiežius viso katalikiško 
pasaulio karalius. Nenuverčia- 
mas karalius.

Visų tautų žmonės skaito už 
didžiausią laimę, jeigu gauna

[Atlantic and Pacific Photo]

Kansas City, Mo. — Emma McMahon, kuriai lapkričio 25 d. 
sukako 108 metai amžiaus

pabučiuoti jo pantaplį arba ran
kos žiedą.

Jis stoja, už šventuosius, 
šventes ir bažnyčias.

, Jo čeką turi daugelio šimt
mečių patyrimų ir yra nepaly
ginamai galingesnė, negu Sta
lino. čeką. Ji gudresnė ir go
desnė.

Stalino jačeikos, kurios yra 
išmėtytos po visų žemės ka
muolį, yra patys niekai palygi
nus su popiežiaus' jačeikomis. 
Bolševikų fantazimas daug silp
nesnis, negu katalikų fanatiz
mas. Katalikai siekiasi visų 
pasaulį užvaldyti, visus turtus 
paimti savo kontrolėm

Apie Staliną—klūpčioja ko
misarai, čekistai ir raudongvar- 
diečiai. O apie popiežių spie
čiasi kardinolai, riteriai ir pi
nigai. Daug aukso randasi po
piežiaus skiepuose Vatikane.,

Du galingi valdovai, kurie 
yra tamsių masių garbinami.

Stalinas—jėga nauja, karšta, 
jauna ir žiauri.

Popiežius —jėga sena, nusi
stovėjusi, tampri ir neklaidinga.

Du pasauliu—-pasaulis bedie
vybės, geležies ir įsakymų. Ir 
pasaulis dieviškumo bei bažny
čios prisakymų.

Du altorių—altorius Maskvos 
Kremliuj ir altorius Romos Va
tikane.

Du valdžios kaliniai, kurie 
bijosi pasirodyti tarp savo pa
valdinių ; kurie bijosi šviesos, 
išminties ir laisvės.

Dievo dangiško vietininkas 
bijosi žemės sutvėrimų. Žemės 
vergų valdovas pat jų bijosi. 
Abu nori gyventi ir nemirti.

Stalinas' gamina naujus ko
misarus. Popiežius laimina 
naujus kardinolus. Abu skubiai 
'tvirtina savo tvirtoves ir bijo
si, kad laisva žmogaus dvasia 
nenuverstų jų, kaip suttrunij il
sius' stabus.

Maskva “rūsčiai” apvaikščio
jo Stalino jubiliejų. Visas Va
tikanas dievobaimingai paminė
jo popiežiaus jubiliejų.

Vatikano valdovas žada dan
gaus karalystę, o maskviškis— 
žertiės rojų. Ir abu yra mo- 
nelninkai. Tačiau tamsus žmo
nės' garbina juos. Vieni garbi
na dėl to, kad iš to turi naudą 
—daro gerą biznį. Kiti tai da
ro dėl savo tamsumo. O kadan
gi žmonės gana lėtai progresuo
ja, tai kokių nors stambių per
mainų trumpoj ateityj sunku 
yra tikėtis.

—Aš nusistatęs pasakoti sa
vo žmonai teisybę apie viską, 
kas įvyksta, sako jaunavedis.

—Aš darau dar daugiau, — 
mano jo draugas, kuris jau ke
leli metai kaip vedęs^ —aš pa
sakoju savo žmonai visą eilę 
įvykių, kurie niekuomet neįvy
ko.

SVEČIUOSE PAS 
ALŽIRO FAKIRUS

[“N.ž.”] Senas miestas. Siau
ros gatvelės. Daugybė kepyklų, 
krautuvėlių. Ties vienu trobe
siu milžiniška iškaba primena, 
jog čia, o ne kur kitur yra ofi- 
cialio misticizmo buveinė. Skait 
tome:

“Pono gubernatoriaus 1923 
m. liepos 7 d. aplinkraščiu Ama- 
riju ^ania vadovaujama moka- 
demo Lazla Si Mohammed’o 
Amzian’o yra vienintelė vei
kianti legaliai visame Alžire. 
Kiekviena kita zania, kuri pa
mėgins' veikti slaptai bus trau
kiama atsakomybėn...”

Toks yra užrašas Amariju 
brolijos, namo kurį šiandien 
lanko “Senojo Alžiro Komitas”.

Panašių brolijų anksčiau bu
vę virš dvidešimties, o jų narių 
skaičius siekęs 300 tūkstančių. 
Misticizmo esmė: jausmo eg
zaltacija. Budai pasiekti tobu
lybės: vienuma, susilaikymas, 
nuolatinę malda. Esama septy
nių laiptų j tobulybę: Ties sep
tintuoju laiptu girdisi paties 
Viešpaties balsas...

Amarijų brolijos steigėjas 
turtuolis ir galinčius, bet jis 
sumanė būti asketu. Stebukla
daris, kurs atgaivino prigėrusį 
mulą ir savo daiktus vežioja 
Hutais.

Svečius broliai pasitinka su 
muzika ir dainomis, net su 
Marsaliete! Po pasisveikinimų 
ir mandagumo prakalbų, orkest
rų pakeičia dviejų fleitų ir 
dviejų tamburinų kvartetas- 
Keturi muzikantai sus^da ant 
grindų, ten pat sėdasi ir pat
sai mokademas apsuptas vyres
niųjų. Įeina trys fakirai: vie
nas pardavėjo bliuzeje, antras 
sporto drabužiuose ir trečias, 
susisukęs į apnešiotą burnasą. 
Prasideda begalo monotoniška 
pilna nusivylimo muzika. Tuo 
tarpu du broliai vaikšto svečių 
tarpe siūlydami vienas kavos 
puoduką, antras' knygų su plun
ksna. Svečiai šypsosi, pasirašo 
knygoje ,geria kavų. Fleitos 
pradeda erzinti tamburinus, fa
kirai laukia, mokademas mel
džiasi.

Iš žydinio smilkalas kyla į 
viršų. Du fąkiru nuvelka tre
čią iki pusiaujo. Ilgas humu
sas susupa jo liesą kūną. Jis 
laukia palaiminimo, melsdama
sis išskėsdamas ilgus dreban
čius pirštus. Jis artinasi prie 
žydinio, paskęsta smilkalų du
rnuose. Kvartetas smarkauja. 
Fakiras be vardo, atskirtas nuo 
pasaulio, aklas; jis mato dva
sią ir pradeda drebėti; drebulys 
virsta šokiu, o šokis sportu. 
Staiga humusas eina platyn, 
didėja paskui krinta ant žemės. 
Pasirodo fa kiro veidas ekstazė- 
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j e. Jo rankos kažko prašo, rei
kalauja... Ar tik ne fakelo? Be- 
abejo taip. Prasideda bėgimas 
su fakelais. Fakirai siaučia, 
bėgioja ratu; fakelų liepsnos 
laižo jo krutinę, jo rankas jo 
veidą.

Antras fakiras pakyla iš vie
tos, šis visai juodas. Jis kaž
ką. gieda spiegiančiu balsu. Jis 
eina, bėga, sviedžia į šalį bur
nų są. Plačiai atidarytos dvi 
stiklinės akys, s'kuostai ^reba, 
vėl dvi rankos ištroškusios kan
čių. Šį kartą kankinimo įran
kis įkaitintas ant ugnies kastu
vėlis. Fakiras sukinėja gele
žį rankose, laižo ją plačiu savo 
liežuviu (mes matom kaip rūks
ta durnai). Jis gula žemėn at
statydamas savo grobus ap
temptus tartum išdirbta oda. 
Fleitos kelia trukšmų. Trečias 
fakiras klaupiasi ir didele laz
da suduoda gulinčiam fakirui 
per šoną vieną du tris... dešimts 
kartų.

Mušamas kelia žvilgsnį į dan
gų... Tai tas^ pats jaunikaitis, 
kurį mes tik kų matėme sporto 
kostiume. Antraktas.

Antroji programos dalis 
Crescendo. Fakiras pagavime. 
Nepaisant nukankinto veido, jis 
apeina svečius rodydamas mažą 
plonytį durklų, štai vėl pasiro
do fakiras s'ų kaklaraišiu, bet 
jau be dubenio. Muzika su
skamba smarkiau. Jis pataiso 
savo akinius, ištiesia ir šaukiasi 
Alacho. Jo ranka prie kaktos, 
didelis skausmo teatrališkas 
gestas, jis sako kažkokius mal
daujančius žodžius: Tėve mano, 
atitolink nuo jo šią taurę... Bet 
Dievas jį išrinko, jam pavesta 
kankinio misija. Jis ima durk
lą. Su tuo ginklu jis beveik 
pasislepia po burnusu, kuriuo 
tik ką uždengė pirmąjį fakirą. 
Praeina valandėlė. Po ta mir
ties uždanga galima spėti į- 
vyksta drama. Sulenkta nuga
ra, atmestą į šalį alkūnę, pas
kui tiesus ir tvirtas rankos ju
desys... Jokio kito gesto, jokio 
nusiskundimo. Burnusas pama
žu pasileidžia. Akiniuotas bu
delis kelia rankas aukodamas 
savo skausmų Alachui. O jo 
auka ramiai vaikšto po areną. 
Jokio apgavimo: durklas pervė
rė kairįjį šoną, visi tai mato. 
Dar vienam broliui budelis per
dūrė skruostus. Atidarytoje 
burnoje matyti paišelio storu
mo virbalas, kurio galai kyši iš 
abiejų ausų... Trečias fakiras 
neša ant pečių prikalinėtą vinių 
lentą, ant kurios jį paguldys... 
Minioje pulsai plaka, kažkas 
ima drebėti. Vienas profeso
rius apalpo. Spektaklis nutrau
kiamas. —A. š.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedelioj ir Panedėly, 
Sausio 5 ir 6

Visas kalbantis paveikslas

“Red Hot Rhythm”
smagi muzikalė komedija

dalyvaujant 
ALAN HALE

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“So this is Marriage”

Kalbančio* žinio*.
t M .t

Phone Virginia 20 54 1

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 

f KONTRAKTORIUS
4556 S'o. Rockwell St., Chicago, III.
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ster nubaudė jį 25 doleriais') Bet jus 
už lai, kad jis mušė, savo pa- testavo motina, 
čia. Leo pasiskubino per daug.

• Laukite svečių

pro-

Paslydo, po karu 
pateko

mė- 
baž-

— Tai niekis atsakė mer
gina. — Mudu mylivosi, lai ir 
užtenka.

Kodėl gi neapsivesti ? — pa
klausė teisėjas.

— Kana tas kontraktas —
Jeigu

tektų skirtis, tai tik keblumas. 
O šitaip tai lengva, atsiskyrei 
ir gana.

Teisėjas pasiuntė, jaunos po
ros bylų į moralybės teismą.

Akių Gydytojai
»*«***^*WW**WW**WW*X*»***W-W^*»**»<*WW**-IWW*»

Lietuviai Gydytojai Įvgirųs gydytojai

paaiškino mergina.

Tberesa Lux, 14 m. 
fair aukštesnės mokyklos mo
kinė, ėjo Ver gatvę arti atva
žiuojančio gatvekario, paslydo, 
parpuolė ir pateko po gatve- 
kariu. Pirmieji ratai pervažia
vo mergaitę. Reikėjo pašauk
ti ugnegesiai, kad pakelti gat- 
vekari nuo mergaitės kūno. 
Mergaitės tėvas yra realesta- 
tininkas ir gyvena adresu 5133

May-

vaikščiosią iš namų į
Mėginsią sugrąžinti Lietuvės Akušėrės

Kongresmaną kaltina
G rami džiurė pareikalavo, 

kad aštunto distriklo kongres- 
manas Stanley Kunz ir jo sū
nūs, Stanley Kunz, .Ir., atsi
lankytų j džiurės posėdi ir duo
tų paaiškinimų. Reikalaujama, 
kad Kunz paaiškintų $400 tran
sakcija su Romanu Trochow- 
skui, kuris buvo kandidatas 
vietai policijos departamente. 
Kongresmano Kunzo paaiškini
mo reikalaujama ryšyje su ty
rinėjimais dėl kaltinimų, kad 
kai kurie politikieriai pardavi
nėję miesto ir valdžios darbus.

Meras neteko šoferio 
ir sargo

Miesto taryba sumažino su
mą pinigų, skiriamą policijos 
departamentui išlaikyti. Polici
jos komisionierius tuojau pa
leido 173 policininkus.

Kad padengti trukumą poli
cininkų nors šiek tiek, komi- 
sionieFius atšaukė 89 policinin
kų, skirtų nepaprastoms 
cialėms pareigoms) eiti.

Atšauktųjų policininkų 
policijos leitenantas

Andcrson, kuris ėjo pareigas 
kaip mero Thompsono šoferis; 
taipjau atšaukia leitenantas 
Guy Brooks ir seržantas James 
Donohue, 
ro ofisui

Neteko

(spc-

v ra
ta rpe
Emil

kurie buvo skirti mė- 
ir namams daboti.

dviejų policininkų, 
asmens sargybos, ir 
gynėjas S\vanson. Be 
ta iš valstybės gynė- 
15 polieininkai, kurie 

dirbo šiam ofisui tyrinėjime 
kriminalių misi kali imu.

Bet aldermanai, sumažinda
mi sumas pinigų, reikalingų 
policijai, ugnegesių ir sveika
tos departamentams, nepamir
šo Į biudžetą įrašyti' $35,280, 
kad palaikyti 19 aldermanų au
tomobilius.

Viešųjų 
rius \Volfe
turėsiąs paleisti iš 
tarnautojus miesto 
tems.

Nužiūrima, kad 
uždaryti nekurias

valstybės

latbų komisionie- 
paskelbė, kad jis 

darbo 73 
žaismavie-

gal reikės 
maudyklas 

deliai stokos sargybos.

Sujudimas dėl polici
ninkų paleidimo

F rauk .1. Loeseh, Chicago 
("rime komisijos prezidentas, 
pareiškė, kad skaičius polici
ninkų šiandie turėtų būti pa
didintas, o ne sumažintas. To 
reikalaująs piliečių saugumas. 
Loeseh yra žinomas kaip vie
nas energingiausių kovotojų 
Čikagoje su korupcija politi
kierių ir valdininkų tarpe.

Piktadarybių skaičius 
pašokęs

Dien rastis “Chicago Trib
ūne’’, kuris yra priešingas po
licininkų skaičiaus , Čikagai su
mažinimui, įrodinėja, kad skai
čius piktadarybių pašokęs luo- 

kai tik tapo paleisti iš 
400 su viršum polici-

jau, 
darbo 
ninku.

€

Per greitai

orą savaičių Leo

sivede. šeštadieni teisėjas Lu

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKINIŲ

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvcrgais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.Pranešama, kad sausio 

nesį 30,000 protestoniškų 
nyčių narių pradėsią kampani
ją — 
namus.
j bažnyčias tuos žmones, kurie 
paliovė jas lankę. Apskaičiuo
jama, kad tokių, apleidusių baž
nyčias žmonių (buvusių pava
pi jonų) Čikagoje esama apie

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physięal Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

250,000.

Sužeistas Halsted gat
veje mirė

Mirė Jobu Cloonan, 38 me
tų, gyvenęs 3609 So. Lowe 
avė. Jis rasta gatvėje lies na
mais 3653 So. Halsted st. Bu
vo nugabentas į St. Pauls Ii- į 
goninę. Policija mano, kad 
Cloonaną sužeidė automobilis

Laisvos meiles praktika
Prieš teisėją Imnienhausen 

stojo Lavvrcnce Kincaid 23 me
tu ir Jcanette Mcver 21 metų. 
Juodu buvo areštuoti, kai ren
gėsi išvažiuoti i Ne\v Yorką, 
kaip vyras ir pati.

Phone
Hemlock 9252

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

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Ros. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 jio pietį), 3 iki 4 

iki 8 vakaro. Nedčlioin nuo 10 iki 12 die
ną. Namų ofisas North Sido

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

0
ir

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd' St., Suite 3.
Prospcct 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Sit-te Banko

1800 So. Ashland Avė.

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadląy Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

METINES SUKAKTUVES

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

DR.
LIETUVIS

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

ir Akinių DirbtuveOfisas
3256 SO. HALSTED STREET

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
• LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2

Nedėlioj

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

Telefonas Canal 1464

S. D. LACHAVICH

Specialistas rydyrue chronlftkų ir naują |1-1 
jų, Jei kiti negalSjo jumis lėgydyti. atšilan 
dykit pas mane. Mano pilnas išogzaminavl 
mas atidengs jūsų tikrą ilgą ir jei aA apsl 
itusiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei 
fttt pas tikrą si 
kur ir kas jums skau> T

galutino lAegzaiuinaviino—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvtn kįį 1 no nietų.

po

20

lyeci alintą, kurie neklaus ju«U 
na skauda, bet pats pasakyti

1

METINĖS SUKAKTUVĖS

JONAS VAINAUSKAS

St.

po Į

MATEUŠAS SAROCKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 6, 1929 m., sulaukęs 48 
metų amžiaus. Iš^vveno Port 
AVashingtone 17 metų ir WoocL 
bore, WiS., 9 metus, kur amžių 
pabaigė ir likos palaidotas 
Port Washington, Wis., katali
kiškose kapinėse su šventom 
Mišioms. Nors jau metai lai
ko praėjo nuo tos nelaimingos 
dienos, kaip mirtis pakirto gy
vastį, mes negalim užmiršti tos 
nelaimingos valandos. Atmini
mui metų sukaktuvių bus atlai
kytos šventos Mišios Šv. .Ma
ri jos bažnyčioj, Rhinelander, 
Wis., sausio (Jau.) 7, 1930 m.

Ilsėkis ramiai musu mylimas 
vyre ir tėveli.

Tėvas, motina ir sesuo mirė 
Lietuvoj, brolis Vincentas mi
rė Westville, palaidotas yra 
Danville, 111. Paėjo iš Viduk
lės miestelio, Raseinių apskr

Nuliūdę liekam,
Moteris Marijona, Vaikai— 
Julijona, Antanas, 
Petras ir Juzefą.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ .
PAMINĖJIMAS

PETRONĖLĖS 
DVARIONIENĖS

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, UI.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct
9

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytoj ai

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

‘ Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

a*part šventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Rez. 6600 S3uth 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
GYDYTQJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone lies. Lafayette 4365

Ofiso Tel. Victory 0^93 
Rez. Tel. Drexel 1191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

4193 Archer Avė
CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Advokatai

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėbomis nuo 9 iki 12 ryto

n

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Mirė sausio 6 d., 1929 m., pa- , 
laidotas Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse sausio 9 d.

Paėjo iš Degionių kaimo, 
Naujamiesčio parap., Panevėžio 
apskr.

Paliko dideliame nubudime 
žmoną Marijoną Vainauskienę, 
po tėvais Savickaite, o Lietu
voj seserį Kotryną Vainauskai- 
tę.

Nors metai suėjo nuo jo 
mirties, bet jis tebegyvena at
minty savo draugų. Neužmiršti 
ir jo darbai, bet tęsiami toliau 
jo idėjos draugų.

Ilsėkis ramiai šaltoj žemelėj!
Nuliudusi

Marijona Vainauskienė,
2918 Union Avė.

kuri persiskyrė su mumis lie
pos 15 d., 1929 metais ir pali
ko dideliame nubudime vyrą 
Kazimierą, du sūnūs ir vieną 
dukterj ir gimines. Jau šeši 
mėnesiai praslinko nuo dienos 
musu mylimos moteries ir mo
tinėlės mirties, bet musų at
mintyje p’'vensi amžinai, tavo 
kūnas ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse, o mes palikom nubudę 
ir tavo kapą nuolatai lankom, 
Miela moteris ir motinėle, tu 
pas mus nebesugrįši, o mes pas 
tave anksčiau ar vėliau ateisim. 
Tave visuomet širdyje laikome 
ir graudžioms ašaroms atminti 
aplaistom. Pamaldos už velio
nės sielą bus laikomos sausio 
15 d., 1930 m., 7 valandą ryte 
St. Gali bažnyčioj, ant 55 ir 
Kedzie Avė. Prašom gimines 
ir draugus atsilankyti.

Liekame nubudę,
Vyras ir Vaikai.
5530 S. Albany Avė.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pL 
3iau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdlr- 
bystės.

OFISAS:
•68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4018

Akių Gydytojai

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0G24

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Ofiso ir Rez. Tol. 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
1 South Halsted Street

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

1900

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spindullai ir t.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8
Seredomis nuo 9 ryto iki 12

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

t. 
vak. 
dienos

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mihvaukee 
Valandos: 12 iki 2 ir 

Serėdos . vakare 
Nedėlioj pagal

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

/ •

Ofisas vi<^<imile:styje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

Avenue
6 iki 8 P. M. 
uždaryta 
sutartį

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Marcelė Baškienė
PO TĖVAIS DARGAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 4 .dieną, 10 valandą ryte, 
1930 m., sulaukus 40 metų amžiaus, gimus Labunovėlės sodžiuj, Už
venčio parapijoj, Šiaulių apskr. Paliko dideliame nubudime vyrą 
Jurgį, Stris sūnūs — Jozapą, Jurgį ir Edvardą, seserį Veroniką 
Kačinskienę Lietuvoj seserį Emiliją Klapatauskiene, Aleksandrą 
Vitkauskiene, puserę Anelę Pocienę ir Nutaučius Wilkes Barre, Pa., 
brolį Joną, brolienę Eleną, pusbrolį Joną Dargi Gary, Indiana, Juo
zapą Dargį Lietuvoj. Kūnas pašarvotas randasi Skudo „kaplyčioj, 
718 W. I8th St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Sausio 8 dieną, 8:30 vai. iš ryto iš 
koplyčios i Apveizdos Dievo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcelės Baškienęs giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir- atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
VYRAS, SUNAI, SESERYS, BROLIS IR BROLIENĖ. 

Laidotuvėse patarnauja graborius S. Skudas, Tel. Roosevelt 7532.

25 Motų Patyrimo
Pritaikyme akįinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue
Platt Žldg., kamp, 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėbomis norą skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

va

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 South Halsted St. 
yalandos: 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 Wost Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS — ■

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 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.MAURICF
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet, Local Office: 1900 So. Union Av<\

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Phone Franklin 2430
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 No Ih LaSalIe Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Tel. I. eit 8710
Vai. nuo (i iki 9 vai. vak.



NAUJIENOS, Chicago, TU. Pirmadienis, saus. G, 1930

Tarp GhicagOS .Į Jonas Vainauskas Į

Lietuvių Paminėjimas.

West Pullman
Šeštadienį, sausio 4 dieną, 

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 55 kuopa laike, metinį su
sirinkimą West Pullman 
ko svetainėje.

Narių susirinko apsčiai, 
vo jų koks šimtas. ,

Prie svarbesnių įvykių, 
nau, reikia priskaityli šie:

Knygoms peržiūrėti komisi
jos raportas atidėta išduoti se
kančiam susirinkimui. Dalykas 
toks, kad vienas komisijos na
rys susirgo, tai išrinkta kitas 
jo vietai. Manoma, kad komi- 

laiko, 
sekan-

par-

Bu-

ina-

sija turės pakankamai 
idant priruošti raportą 
čiam susirinkimui.

Beno svarbiausias 
mas, diskūsuotas šiame 
rinkime, buvo 
kelti kuopos

• West Pullman

i šiandie, sausio G d., sukan
ka metai, kada mirė drg. Jo
nas Vainauskas, Lietuvių So- 

Sąjungos 1 kuopos na
tinius Sąjungos darbuo-ir

Drg. Jonas Vainauskas bu
vo palaidotas lietuvių tautiš- 

4<osc kapinėse, Chicagoje, sau
sio 9 d. 19^9 m.

Nuliudusi paliko jo 
drgė Marijona 
(tėvų. pavarde 
— vienų viena, 
be giminių, o ir draugų ma- 

turinti; Lietuvoje paliko 
• Katryna Vainauskaite.

Jonas Vainauskas pa- 
Lieluvos Degionių 
Naujamiesčio parapi-

žmona, 
Vainauskienė.

- Savickaitė)
be šeimynos, 

• ir draugų 
Lietuvoje

klausi- 
susi- 

loks: ar verta 
susirinkimus iš 
parko kitur?

keiti susirinki-Sumanymų 
mus į kitų vietą davė komu
nistai. Jie nesakė kur kelti.

Bet komunistai iš anksto da
rė skymus kelti šios Susivie
nijimo kuopos susirinkimus j 
Zalatoriaus užeigų. Mat, Zala
torius yra komisarų draugas, 
tai bolševikai norėjo perkelti 
jo užeigon susirinkimus, kad 
paskui jaustis kaip namie.

žai 1
sesuo

D r g. 
ėjo iš 
kaimo, 
jos, Panevėžio apskričio, Kau
no vedybos.

šiose metinėse sukaktuvėse 
drgė M. Vainauskienė reiškia 
padėkos visiems draugams, ku
rie suramino ją jos nelaimėje; 
visiems, kurie dalyvavo laido
tuvėse ir palydėjo jos gyve
nimo draugą amžinam atsil
siu!; grabeliui Masalskiui, ku
ris liūdnose apeigose patarna
vo.

Štai Northsidės visokiomis 
raidėmis komunistų sosaidČs, 
taipgi sykiu ir gyvanašlių ir 
kitokių komunysčių sosaide su
manė pasipinigauti, pasitinkant 
buržunžiškai Naujų Motus’ sve
tainėj su “proletariška vakarie
ne”.

Kada tavoršujai su tavorško- 
mis įkiriai lindo su tikietais, 
tai tikrino, jog vakariene buą 
vien iš paukštienos, nes, mat. 
komunistai i pinigus netiki, to
dėl ir pelno jokio nenori. Bet 
kada pinigus surinko, tai kitaip 
padarė.

Susėdus prie proletarinės va
karienės, vietoj paukštienos ant 
stalų pasirodė dešros, ir neku- 
rie tų dešrų kavalkai turėjo la
bai prastą kvapą. ’ Komisarų 
davatkos tyliai kabina dešras. 
Kas daryti? Nekurie svečiai, 
pajutę prastą dešrų 
sai jų neliečia.. Jie 
dėtos paukštienos.

kvapą, vi- 
lau k ia ža-!

išskrido iš

Neseniai ntbaliavojome šv. 
Kryžiaus parapijos klebono 
Skripkos 25 metus klebonavi
mo šioje kolonijoje. Balių tu
rėjome vidurmiestyje, viešbu
ty. Svečių susirinkome apie 
<300. Kiekvienas sumokėjome 
po .3 dolerius.

Tai jau antros 25 metų su
kaktuves. Pirrfliau černau- 
sko darže, o dabar — viešbu
tyje. Lauksime, nes gal sulauk
sime? ir trečių.

Kai kuriems iš musų pasku
tinis balius arba vakarienė la
bai paliko. Ypač mano drau
gui, užeigos savininkui. Jis, vi
są kelią, važiuodamas namo 
garsiavosi: “lai, broli, ir lie
tusių esama gražių žmonių. 
Ypač ponių. Ir pasirėdžiusios 
jos: rankos plikos net iki pe
ties, krutinės iškirptos, o nu
garos dar žemiau. Tai bent 
gražus žmones!”

3'ikrai smagiai jautėmės.
Toleikietis.
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Educational
___________ Mokyklos__________

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
I mokinsitčs ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCHOOL
2040-42 Washingtorf Blvd.

Financial
l'inanHHi-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

1-mu, 2-rų ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 W. MaĄuette Rd.

Tel. GrovehiU 1038

ant

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, viskas geram stovy. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju j Lietuvą, 4605 
S. Paulina St.

PARDAVIMUI barbernė arba mai
nysiu ant lotų, automobiliams arba 
mažo namuko. Pašaukite Republic 
1861.

O komsiarai PRANEŠIMAI

---- o----  
GREITAI IR PIGIAI

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
r^iokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

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

Paskolas suteikiam j 24 ’ 
Be jokio komiso. 
S. OSGOOl) 
West Division St.
“Ųpstairs”

Telephone Armitage 1199
2231

Misccllaneous
Jvairus

ir

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA ŪKIS LIETUVOJ 
, 31 hektaras žemės su gerais triobe- 
! siais, visais įrankiais ir gyvuliais, 
laukai sutvarkyti — nusausinti pa- 

i gal agronomo nurodiniais. 2 kelio- 
metrai nuo Panevėžio miesto, Lekiš- 
kio vienkiemy. Kaina 6000 dolerių. 
Galiu mainyti ant Chicagos namo.

Sužinokite 
ANT ŽUKAUSKAS,

■ 3247 Emerald Avė., Chicago, III.

Vainausko buvusieji 
atliktų tikrai gražią

Kiti kuo|x>s nariai pasiprie
šino. Jie nurodė, kad išeiti iš 
parko svetainės laibai lengva. 
Bet kaip bus Zalatoriaus sve
tainėje — ar geriau? Viena, 
nėra atskiro įėjimo i jo vadi
namų svetainę. Reikia eiti per 
storą. O per storą eidamas ne 
vienas narys jausis, kad rei
kia ir biznio padaryti — iš
gerti sodės ar ko kito. Ot, ir 
iškaščiai! Paskui, einant namo 
iš susirinkimo — vėl tas pats. 
Lai savininkas ir nesiūlys, o 
visgi tas ar kitas narys jau
sis, kad reikia sustoti prie kaun- 
terio.

Antrą vertus, kuopa yra už- 
sibriežusi padidinti narių skai
čių iki 200. Zalatoriaus gi sa- 
liukėje net 50 žmonių yra ank
štu. Tai kaip sutilps nariai, 
jeigu jų susirinktų daugiau, 
negu 50?

Jono 
draugai 
ir, sakysiu, mielaširdingą pa
reigų, jeigu, turėdami laiko, 
karts-nuobkarto atlankytų dr- 
gę Marijonų Vainauskienę, pa
sikalbėtų su ja, nuramintų ją. 
Dabar ji gyvena adresu 2918 
So. Union avenue.

V. Poška.

Bet paukštiena 
virtuvės’, apsisuko ir nutupė ant 
komisarų stalo.
kaip susipratę darbininkai, tuoj
suprato kas reikia daryti.

Taigi komisarams ir paukš
tiena ir proletarines užtektinai 
išsigerti. O žiopliams—pasmir
dusių kilbasų, net ir tų kitam 
neteko.

Po tokios puikios vakarienės 
prasidėjo komunistiškas progra
mas su visomis ceremonijomis. 
Nekuriu svečiai, nelaukdami pa
baigos, išdūlino tyliai pro du
ris.—Ten buvęs.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 
y KAPINĖS

Lotų savininkų ir draugijų atsto
vi} visuotinas .metinis susirinkimas 
įvyks septintadieny 12 d. Sausio (Ja- 
nuary) 1930 m., Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 S. Halsted St., 1 va
landą dieną, ant pirmų lubų. Bū
tinai atsilankykite i šį susirinkimą, 
nes turėsit progą išgirsti raportą iš 
pereitų metų biznio apyvartos. Taip
gi ateidami į susirinkimą atsiveskite 
atvirutę kaipo ženklą, kad esate loto 
savininkas-kč, nes be atvirutės ne
būsit įleidžiami i šį susirinkimą.

J. Zalatoris, rast.

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS &
" WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

REIKIA FARMŲ
IR AKRŲ

Jeigu jus norite parduoti savo far- 
mą ar akrus, ne toliau 1,000 mylių 
nuo Chicagos, aš galiu jums pagel- 

’beti. Turiu daug pirkėjų, kurie tu
ri apsigyventi vietoj iki kovo 1 d.

Rašykite:
Naujienos, 
Box 1162

• 1739 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

Town of Lake
Du policininkai susipešė

“Naujienų” Kon 
certas

Miscellaneous for Sale
Įvairus ^Pardayjmai

UZSISAKYKIT DABAR 
Garaųs radium mine run anglys; 

akmenų; kaina $6.50 ru pristatymu.GOVALIS,
Boiilevard 10.35

n8ra

Nurodyta, be to, kad West 
Pullman parko svetainė yra už
laikoma piliečių pinigais. Tai
gi lietuviai, kaip dalis piliečių, 
lai ir naudojasi parko paran- 
kumais, jeigu 
dotis. Iki šiol 
susirinkimams 
Tikimasi, kad
ateičiai — taipjau veltui.

tik galima nau- 
svetainė kuopos 

duota veltui.
ji bus duota ir

Didžiuma balsų susirinkimas 
nutarė pasilikti parko svetai
nėje.

Reikia dar pastebėti, kad 
kuopos pirmininkas nemoka 
susirinkimų vesti. Nesusivaiko 
dėl apkalbamų dalykų. Kalba 
pats per daug. Žinote, kaip yra 
susirinkimuose. Kas nors pa
darys kokią pastabą ar ne į 
dalyką prasitars — na, ir pra
deda pirmininkas su juo gin
čytis. Ir išrodo, kad nariai su
sirinko judviejų “debatų” pa
siklausyti.

Pirmininkui “pagelbon” sto
ja vice-pirmininkas Tilvikas. 
Tai turime vadinamus “trijų 
kampų” debatus. Iš to kyla be
tvarkė.

Buvusieji radio koncertai 
bai suinteresavo žmones. Tatai 
liudija tie šimtai laiškų, kurie 
buvo gauti iš klausytojų.

Sausio 19 d. Lietuvių Au
ditorijoj bus, taip sakant, tų 
radio koncertų sutrauka. Pub
likai bus duota progos pama
tyti, kaip yra dainuojama iš 
radio stoties. Tai bus atvaiz
davimas radio programų, kurio 
buvo duodami iš WUS stoties.

Kaip žinote, radio koncer
tuose dalyvavo daug Chicagos 
dainininkų ir dainininkių. Dau
guma jų dalyvaus ir “Naujie
nų” koncerte. Taip pat daly
vaus ir visi trys chorai: “Bi
rutės”, “Vaidylų” ir “Pirmyn”.

Apie “Birutės” chorą nėra 
reikalo daug kalbėti. Jį žino 
visi Ghicagos meno mėgėjai. 
Visuomet yra smagu pasiklau
syti jo dainavimą.

“Vaidylų” vyrų choras paly
ginamai neseniai dar tesusi- 
kurė. Publikai jis mažai tėra 
žinomas. Bet kuriems teko jį 
girdėti per radio, o vėliau Lie
tuvių Auditorijoj, tie, be abe
jonės, pripažins tą faktą, kad 
tai yra šaunus choras. Choras 
yra gerai susidainavęs ir turi 
gražių balsų.

“Pirmyn” choras irgi spar
čiai progresuoja. Juo tolyn, tuo 
jis darosi geresnis.

Tai tik chorai. O kur dar 
solistai, duetai, trio ir kvarte
tai? Iš to tad galite spręsti, 
kad koncertas bus nepaprastai 
gyvas ir margas. — N.

la-

Praėjusį pirmadienį teko 
stebėti keistas įvykis, — 
du policininkai susipešė.

45-toje gatvėje, tarp Wood 
ir Honore, vyras išvedė pasi
vaikščioti policijos šunį arba, 
kaip lietuviai paprastai vadina 
— “policininką”.

Vyras, rasi Naujų Metų lauk
damas, jautėsi gal būt trupu
tį per daug smagus, o “poli
cininkas” nekantravo. Taigi, 
“policininkas” mėgino ištruk
ti, su visu retežiu, iš vyro ran
kų kaip tik tuo laiku, kada 
pro šalį ėjo mergaitė, ši išsi
gando ir sukliko. Matote, po
licininkas neturėjo apynasrio, 
buvo be “uniformos”.

Pasirodė tečiau, kad neto
liese patroliavo kitas policinin
kas — pilnoj uniformoje ir 
revolveriu prie šono. Šis ant
rasis policininkas pasiskubino 
prie svyruojančio vyro ir klau
sia, kur keturkojo policininko 
apynasris. •

Vyras — ar žaksėdamas, ar 
gargaliuodamas — išleidęs 
są iš gerklės, panašų į 
him”.

Keturkojis policininkas,
ko nelaukdamas, strakt ant po
licininko pečių ir prie gerk
lės. Už gerklės sugriebti nepa
taikė. Ale išardė visą unifor
mą, išplėšė kišenę, prarijo 
skverną. Dar gal būt ir iltis 
policininko rankon suleido.

Anmaudos pagautas tokiu 
banditišku keturkojo policinin
ko elgesiu, uniformuotas poli
cininkas išsitraukė revolverį 
ir paleido porą šūvių į ketur
kojį policininką.

Sujudime betgi “cielius” pa
sirodė kreivas. Kulka, ažuot 
įsmigti keturkojui policininkui, 
pataikė moterei į dresę. Lai
me dar, kad sejonas moteriš
kės buvo 
tumei nė 
lėkė.

Antroji
į pasturgalį, šios pamokos ke
turkojui policininkui užteko. 
Jis nebėgo ir atsitūpė ant slenk
sčio namų, kuriuose gyveno.

Aršiau atsitiko su žaksėju- 
siu vyru. Jam kaštavę $50 už 
sugadinimą policininko unifor
mos. O ir policininkas jautė
si nesmagus: jis turėjo atsi
prašyti moteriškės dėl pakly
dusios kulkos. Moteriškė, žino
ma, atleido, nes ne kiekvienas 
policininkas esti taip manda
gus, kaip šis.

Taip viskas laimingai ir pa
sibaigė.

pa
kai!

gar-
“get

li ie-

Vietinis.
NorthSįde

Komisarams paukštiena, d^iop- 

liams pasmirdusios dešros

ilgokas, kitaip nebu- 
žinojęs, kur . kulka

kulka pataikė šuniui

TAKOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 metą 
kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKĮ 
3241 So. Halsted St.

2nd floor 
čia gausite pilną informaciją.

----- o-----
10% PIGIAU U Z VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463

Automobiles

Exchange-—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNE,

Daromas geras biznis,* mainysiu į 
lotą, cottage, gerą automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 flatai, mai
nysiu į farmą, privati namą arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Roseland. Sausio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, K. Strumilo svetainėje, 158 
E. 107 st., įvyks Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės šėrininkų meti
nis susirinkimas. , Bus visokių ra
portų ir pranešimų, ir bus svarsto
mą ką daryti su bendrove—prailginti 
jos organizavimo ar parduoti lotus, 
šituos klausimus turėsite apsvarstyti, 
visi šėrininkai-ės atsilankykite pas
kirtu laiku. Sekretorius.

Brighton Park. S. L. A. 176 kp. 
metinis susirinkimas įvyks sausio 6 
d., pirmadieny j. 7:30 vai. vak., Len
kų svet., 2959 W. 40th St. ir Sacra- 
fnento Avė. Gerbiamieji nariai ir 
narės visų priedermė dalyvauti, nes 
šis susirinkimas yra labai svarbus 
yra daug svarbių reikalų, taipgi at
siveskite ir savo pažystamus prisira
šyti prie S. L. A.

Sekr. A. Trejoms.

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
Amerikoj metinis susirinksmas įvyks 
sausio 7 d., 1930 m., 8 vai. vakare, 
Mark White Stjuare Parko svetainėj, 
ant 29 ir S. Halsted St. Malonėkite 
visi būti laiku, nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptarti, dėl Kliubo 
labo, atsiveskite naujų narių dėl pri
sirašymo, nes1 gausite dovaną Kliubo 
Kalendorių. Kviečia Valdyba.

Geriausia vieta vakacijoms 
Kas važiuoja ant 
žiemos i Floridą, 
tai prašom apsi
stoti Gadeikio na
me Tampa, Flori
da, 511 S. Albany 
Avė., 4 kambariu 
flatas tik $30.00 į 
mėnesi. Naujai pa- 
budavotas namas 
ir visi flatai iš- 
fornišiuoti geriau
sioj dalyj miesto, 
per laišką arbaf)el informacijų 

ypatiškai.
P. Gadeiko

1606 So. Halsted St., Chicago, III.
f .N................................ .... ......................................

RAMOVA
THEATRE

35ik and Halsted Streets

Panedėly, Gruodžio 6
Visas kalbantysis garsusis

> paveikslas

----------- O----------

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
—jOH—

Buick 5 na«. Sodan ............................
Paigu Sodan 6 ratai ........................
Ehrox Sodan ..........................................
Nanh Coach apocial .............. .............
Ford Coupe ..........................................
Chrysler Sodan ..... ................................

Nash Sodan .......................
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

71.36 So. Halsted St., Triangle 9.3.30

’28
’20
’29
■27
’2O
’2«
’29 — "400’

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

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

-------O—
PATENTAI, copyrigrhtB — išradimai 

tokios rųšies.
n. PELECHOWICZ

2300 W. Chicago Avė.
Biunswick 7187

Financial
Finansai-Paskolos

vi-

PIRKIT MORGIČIUS

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, matrasas — $63.

Kaurai 9><f 12 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augš.,Tarp jų yra Kimball, Schultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 
vak.

Nedaliomis iki 5 vai. po 
V1CTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus 0467

Real Estate For Sale
____ Nainai-Žeme Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So./ Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

--------o------- -
BARGENO Investmento proga. Og<1cn, arti 

We»ter», 6 natų murinta, 67 pūdų lotan, 
elektra, poAiais sildonia«: garažas ir barnū. 
$5,000 cash, likusieji 1-mas monrh'ius. Kai
na $1.3,500.

MR. SCHERER.
H. J. COLEMAN & CO.

4705 S. State St. Drexel 1800

jei bus

10 vai.

piet.

GRAŽI 6 kambarių cottaro: furn. Šildo- 
2 karų garažas, gatvf ir elfi ifttaisy- 
l\>rtago Park, arti mokykit) ir bažny- 
% bloko iki gatvekarit), $7.500, |nu>-

nia, 
tos: 
/‘tų;
keti $1,000.

Šaukit
INDEPENDENCE 1542

Nelaikykit pinigų už 3% ar 6% 
kadangi galit gauti 6% ir 2% 
discounto, reiškia pareis 8 nuošim
čiai. Mes parduodam pirmus ir ant
rus morgičius nuo $200 iki $30,000 
ant metų laiko ir ilgiau, taipgi mė
nesiniais mokamus. Tamstos galite 
savo pinigus investuoti j morgičius 
ne tik per banką, bet taipgi yra 
atskiri asmenys, kur galite gaut ge
rą nuošimti, tik reik žinoti kur 
kreiptis.

Kiekvienam pirkėjui užtikrinam, 
kad nė jokiame atsitikime nė vie
nas centas nepražus, nes mes. savo 
'pinigus skolinam ant namų ir esa
me patyrę tame bizny per daugelį 
metų. Taipgi nieko nerokuojame 
pirkėjams už kblektavimą morgičių 
nuošimčių ir sumą. Atliekame no
taro darbą ir gaminame įvairius 
dokumentus.

J NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS

2418 W. Marųuette Rd.
Tel. GrovehiU 1038 •

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000 '

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek.Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

Personai
Asmenų Ieško

PA1EŠKAU brolio Kazimiero Ado
maičio, pirmiau gyveno Pittstone, 
Pa. Meldžiu atsiliepti arba kas 
note praneškite busiu dėkingas.

DOMINICK ADOMAITIS
1527 So. 49th Ct., ’ 

' Cicero, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

ži

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški 
rasti progą 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda 
vinėti.

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

ir sumanąs vyrai Kali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

ii

2 ŠTORAI su fixturiais, 6 kamb. 
flatai viršuj, 2 karų garažas. Našlė 
turi parduoti pigiai. 2747 W. 65 St., 
Prospect 4481.

4 AUGŠTŲ namas. 6 kambarių fla
tai. Arti Marshall Bulvaro. Visi iš- 
renduoti. Geras pelnas. Savininkas 
Prospect 4481.

BARGENAS
Vertės $9,000, paaukosiu už $6,500, 

ar geriausi pasiūlymą. Reikia pi
nigų. Nauja 5 kambarių kampinė 
mūrinė bungalovv, 1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir gatvekarių li
nijos.

5400 So. Rutherford Avė.
Tel. New Castle 3819

NORIU pirkti už cash ir niorgi- 
čius šmotą nekilnojamos nuosavybės, 
kur jus galite parodyti man ateities 
pelną. Galėčiau priimti ir supai
niotą nuosavybe. Colian, Suite 800. 
134 N. I>a Šalie St., Randolph 8780.

PARDAVIMUI ar mainymui 3 
flatų mūrinis namas, prie North 
Artesian Avė., gražioj Western sek
cijoj. Priimčiau seną namą ar far- 
mą. šaukite Borman, Randolph 8780.

PARDAVIMUI ar mainymui 4 
apartmentų namas, pilnai išrenduo- 
tas, turi tik pirmus morgičius. Ant 
didesnio namo, ar su kiek primokėji- 
mo ant lotų. Taipgi svarstyčiau far- 
mą ar žemę. Mrs. George O’Brien, 
Randolph 8780.

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Kosulys jus visai nevargins šią 
žiemą, jeigu jus turėsite po ranka 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Ar jus kosulys pasidaro nuo šalčio, 
įdegtų bronchinių vamzdžių, gerklės 
kutenimo, kvaršinančių naktinių ko
sulių, ar nuolatinio nervinio kruna- 
vimo, kiekviena doza Foley’s Honey 
and Tar Compound savo gydymąją 
balzamine raminančią vertę perduoda 
tiesioginiai įdegtam paviršiui ir su
teikia tuojautine pagelbą. Maloniai 
glosto gerklę, šildo ir ramina, priim
tinas jautriausiems viduriams. Ne
turi opiatų ar chloroformo. Užtiki- 
mas ir veikmingas kaip dėl vaiką, 
taip ir dėl suaugusių. Reikalaukit 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Parsidavinėja visur.

Visiems yra gerai' žinoma, 
kaip komunistai “lygina” žmo
nes ir kokių humbukų sumano, 
kad tik pasigavus silpną žmo
gutį apmaut ir komunistišku 
nahališku maišu išvylioti iš jo 
kuodaugiausia sunkiai uždirbtų 
centų, žadėdami jam to, ko pa
tys bijo, čia jau neištenka tų 
žmonelių, kurie negali savo pro
tu gyventi ir lengvai pasiduoda 
komunistiškai meškerei-. Pasi
taiko, kad kai kada užsikabina 
ant tos meškerės ir plačiau žiū
rintys žmones.

“Jazz Heaven”
linksma muzikalč komedija

dalyvaujant
SALLY O’NEIL 

John Mack Brown

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Paskolos ' suteikiama 
į vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI 
, x 3-TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

, kontraktus

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Help VVanted—Female
D^ininkJ^ Reikia

REIKALINGA moteris indų plo
vėją. Patyrusi. 4169 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ar mainymui 6 
kambarių bungalow, furnasu šildo
ma, geroj vietoj. Ką jus turite pa
siūlyti? Mrs. O’Brien, Randolph 8780.

PARDAVIMUI ar mainymui 5 
kambarių mūrinė bungalow Elmhurs- 
te. Praktiškai nauja. Kreipkitės 
Room 800, 134 N. La Šalie St., Mr. 
llenderson, Randolph 8780.

TURIU išmokėtus lotus ir kiek pi
nigų mainymui. Ką jus turite pa
siūlyti ? šaukite Randolph 8780.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Furnished Rooms
PIGIAUSIA vieta dėl pragyveni

mo: su valgiu $8.00 į savaitę, be val
gio nuo $2 iki $3 į savaitę. Elektra 
ir gasas. 1606 So. Halsted St., Chi
cago, m.

PARDUOSIU namą ir biznį atski
rai, arba abudu. Savininkas 506 W. 
Pershing Rd. iš užpakalio, 1-mas 
augštas.

PARSIDUODA 2 lotai, 50x135, 
Greitai augantis miestas, gražioj vie- 

| toj, kaina, jeigu cash, tai po $1,000, 
, o jeigu ant išmokesčio, kožnas $1,200.

' ” -------------- ----------------— ------v** vivn iii v <iii'

Tel. Lafayette 6738-6716

RENDAI kambarys vienam ar 
ar dviem vaikinam, karštu vande-

;, be valgio. 4445 So. į

227 W. Water St.,
Waukegan, III.

šaukite nuo 2:30 iki 4:30
Telefonas Majestic 1634


