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Maskva įsako Ame-
rikos komunistams 

kelt revoliuciją
ekonominis krizis“ 

duo-
Dabartinis

Jungtinėse Valstybėse 
dus tani geros progos

Mask- 
dau-

tams, kaip 
“dabartini

RYGA, sausio 6. — 
vos “Pravda“ paskelbė 
giau ukazų Amerikos komunis- 

jie turi išnaudoti 
ekonominį krizį 
aklybėse” revoliu?

ei jos tikslams. Jie tdrį ypatin
go dėmesio kreipti į labiau iš
naudojamas Amerikos proleta- 
liato klases, Į negrus, į mo
teris ir vaikus. NegnJ klau
simas ypačiai esąs svarbus, ir 
Amerikos komunistų partija 
turinti negrus remti. [Mask
va tūrėtų žinoti, kad Chicagoj 
bent lietuvių komunistai uoliai 
tų ukazų dėl “juodų brolių“ 
vykdo.] Amerikos komunistai 
turį visomis jėgomis kovoti 
prieš Amerikos Darbo Federa
cijų, gręžti iš vidaus senąsias 
unijas, išrutuloti stiprų klasių 
karų, pradėjus negailestinga 
kova prieš samdytojus ir bur
žuazinę Amerikos valdžią.

Maskvos “Pravdai“ atrodo, 
kad kilęs angliakasių streikas 
Illinois valstijoj pranašaująs 
didelę audrą. [Tas streikas, ku
rį komunistinė National .M i ners 
unija buvo prieš keletą savai
čių paskelbus, greitai pasibai
gė, kadangi priklausantieji 
United Mine \Vorkers of Ame
rica unijai angliakasiai ątęisa- 
kė komunistų klausyti. Tik ke
lios kasyklos buvo štYeiko pa
liestos, bet netrukus ir jos vėl 
pradėjo dirbti. Komunistų 
spauda, tiesa, vis dar tebeskel- 
bia, tikindama, kad angliaka
siai vedą “smalkių kovą“ prieš 
kasyklų kompanijas, — ir 
streikininkams šelpti teberenka 
aukas i komisaru *■ i-

Rusai visai neką 
Ameriką. Sovietų 
skaitytojai turi iš
nuovoką apie pasaulį, kuris, jų 
manymu, stovįs ant krašto re
voliucijos. Per ištisą cenzūros 
ir žinių kraipymo dešimtmetį 
bolševikams pavyko įtikinti Ru
sijos gyventojus, kad ekono
minė padėtis svetimuose kraš
tuose esanti taip pat bloga, jei 
ne dar blogesnė, kaip Rusijo
je. Maskvos darbininkas, sto
vėdamas 
laukdamas
duonos svarui 
no, kad jo 
trumpesnė, palyginus su 
mis “uodegomis“ Ne\v 
ar Chicagoj.

kišenę.]

težino apie 
laikraščių 

viso keistų

joj uodegoj *ir
savo eilės juodos

nusipirkti, ma-
uodega“ vis tik yra

tokio-1
YorkeI

Kalėdų eglaitės gaisras 
sunaikino turčiaus 

namus

šio b. — Gaisras, kilęs nuo už
sidegusios Kalėdų eglaitės, su
naikino milionieriaus George 
W. H i II rūmus, padarydamas 
$200,(MM) nuostolių.

ORAS..
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali 
čiau; 
vėjai.

Vakar
tarp 43°

Šiandie

Garlaiviu George Wasbington 
šiandie į Jungtines Valstybes 
atvyko grafas Mielinei Karolyi, 
buvęs Vengrijos premjeras. Per 
šešias savaites jis laikys 
įvairiose vietose paskaitas.

VVashingtono vyriausybė 
kelis metus neleido Karolyi 
vykti į Ameriką, kadangi 
buvo laikomas “pavojingu
dikalu.“ Bet dabar susimilo.

čia

per 
al-

ra-

Rusijos komsolo “va
lymas” ir bėgimas iš 

organizacijos
J DOMI “KOMSOMOLSKOS 

PRAVDOS” IŠPAŽINTIS ll'acUio ana Atlantic Photo)

Pasenai Ostiz Rubio, naujai 
išrinktas Meksikos prezidentas, 
kuris dabar lankosi Amerikoj.

Kiek šiais metais Lietu
voj pagaminta sviesto

metais

sviesto už 
' Pernai 
minta 
1U- Be

ciu
per tą 
tik už

per 9 mėnesius 
51),000 stati nai- 

22 mi’iomi litų.

Nugina žinias apie 
kruviną antifašistų 

sąmokslą
Lietuvos Naujienos

1 i/į miliono li- 
šiais metais par

duot:: už 3 niilionus lt. pieno 
iir 1’4 mil. surik). Manoma, kad 
šiais metais pieno produktų ga
mintojai parduos už 39,000,000 

(lt. produktų.

15 •Tikėjimu pamišęs 
studentas nušovė 

l • 

sa vo tėvus

Kaip jau žinoma, sovietų Ru
sijoje neseniai komsomolai (ko
munistų jaunuomenės sąjun
ga) darė didelį savo organiza
cijos “valymų“. Dabar “Kom- 
somolskaja Pravda“ paduoda 
interesingų žinių apie to “va
lymo” rezultatus. Laikraštis 
rašo:

“Prieš valymų, Smolensko 
komsomolų organizacija turėjo 
22,850 narių, bet po valymo jo
je pasiliko tik 10,800. Vadinas, 
iš organizacijos buvo pašalin
ti 52 nuoš. Tųjų 21 nuoš. pa
šalinta už apsileidimą, o 22.9 
nuoš. — už neištikimumą ko
munizmo idealams. Po pašali
nimo 12,000 nąrių, likusiųjų 
daugelis ėmė savu noru trauk
tis iš komsomolų eilių. Tas bė
gimas priėmė tiesiai epidemiš
kų pobūdį. Savo išstojimą iš 
organizacijos jaunuoliai dau
gumoj motivuoja šitaip: ‘Mes 
nebenorim ilgiau gyventi be 
nustatyto tikslo. Visi esame ne
patenkinti ir vieni antriems 

daugiau nebeištikime. Mes gy
vename labai skurdų, nuobo
dų ir beviltį gyvenimą ir nė 
joks gaivesnis šviesos spindu
lys mums nebesuspindi. Visi 
tie kongresai, visi tie “planai“ 
ir panašus dalykai mums bai
siai pagriso ir nutolino mus 
iiuq realaus gyvenimo. Darbas 
komsdmole atitraukia mus nuo 
mokslo.’ “Be visa to,” sako 
Komsomolskaja Pravda, “ten
ka dar pažymėti, kad komso
molų jaunuomenėj pasireiškia 
įvairus politiniai nukrypimai.“

Lenkijos premjeras 
konferuoja su mo- 

narchistų vadu
VARŠUVA, sausio 6.—Prem

jeras Bartel vakar turėjo 
ferencija su kunigaikščii 
nušu Radzivila, Lenkijos 
narchistų partijos vadu.

Apie kų jie taravusi, nežinia, 
tačiau pats premjero .konfera- 
vimo su monąrchistų vadu fak
tas laikomas labai reikšmingu.

kon-
Ja-

mo-

Teisia tariamus so 
vietų banknotų fab 

rikuotojus
6.

Readingo administ 
racija perėjo į sočia 

listų rankas
< READING, Pa., sausio 6.— 

Visa Readingo miesto admini
stracija šiandie p*erėjo į socia
listų rankas. Miesto meras 
(burmistras) yra socialistas J. 
Henry Stump, profesija ciga
rų dirbėjas; kiti miesto tary
bos nariai socialistai yra: Jesse 
George, plumberis; William C. 
Hoverter, cigarų dirbėjas; 
James H. Maurer, plumberis, 
ir George W. Snyder, pianų 
stygų nustatytojas. Socialistai 

; taipjau kontroliuoja mokyklų

BERLYNAS, sausio 
šiandie Berlyne prasidėjo dvie
jų gruzinų ir kelių vokiečių by
la dėl sovietų Rusijos bankno
tų fabrikavimo. Byla ypačiai 
įdomi tuo, kad ji turi politi
nio pagrindo, kur kova dėl ru
sų naftos yra susipynus su gru
zinų kova dėl išsivadavimo iš 
bolševikų jungo.

Svarbiausias kaltinamųjų yra 
gruzinas šalva Karumidze, bu
vęs Gruzijos parlamento na
rys. Nuo laiko, kai rusų bol
ševikai smurtu užėmė nepri
klausomų demokratinę Gruzijos 
respubliką, Karumidze pabėgo I 
į Europą ir bandė organizuo- j 
Ii judėjimą prieš sovietų vald-1 
žią. Jo planai, sako, buvę gink
luotomis jėgomis kariauti su 
Rusijos bolševikais iš Gruzijos 
ir iš Vokietijos. Savo tikslo 
pasiekti, jis, sako, sugalvojęs 
leisti apyvarton netikrus sovie-1 
tų Rusijos banknotus.

ST. LOUIS, Įvlo., sausio 6.
Alau R. Scbumm, 17 metų 

amžiaus Illinois universiteto 
pirmametis studentas, nušovė 
čia savo tėvų, YVilliamų Scbuin- 
mų, 10, ir pašovė molinų. Jau
nas Sėbumm tapo suimtas.

Motina, kuri tapo nugaben
ta į ligoninę, sako, kad sūnūs 
pastaromis dienomis elgęsis 
kažkaip keistai. LSekmadienio 
rytą jis staiga paklausęs ją ir 
tėvą, ar jie tikį į Dievų; ir kai 
jie, nustebę tokiu klausimu, at
sakę, kad tikį, sūnus liepęs 
jiems melstis. Kai jie urnai ne
paklausę įsakymo, sūnūs išsi
traukęs revolverį ir ėmęs šau
dyti. Tėvas kritęs vietoj ne
gyvas, ji, molina, bėgdama į 
kitą kambarį buvus dviem šū
viais sužalota.

Po šaudymo, sūnūs automo
biliu nuvažiavo pas vienų savo 
moksladraugį ir tam pasipasa
kojo, ką padaręs. Čia jis ir bu
vo suimtas. Policijai jis pasi
sakė, kad jis buvęs pagautas 
nesuvaldomo troškimo ką nors 
užmušti, 'kad ir savo tėvus, ar 
bet kų kitą, kas tik butų pa
simaišęs.

Manoma, kad jaunas Schumm 
buvo gavęs laikinį proto pa
mišimų. Jis lapo paimtas į pro
to ligų ligoninę observuoti.

Sako, kad mokykloj jis la
bai gerai mokęsis ir buvęs pa
vyzdingas studentas, tik pasta
ruoju laiku buvęs pakrypęs į 
didelį religingumą, dievuo- 
tumą.

Nafta varomas automo
bilis lekia 188 mylių už 

40 centų
COLl’MBUS, Ohio, sausio (i.

• Automobilis, turįs keturių 
icilinderių Dieselio motorų, at
vyko į Columbus iš Indiana- 
polio, 188 mylių tolumo, per 
5. valandas. Motoras yra varo
mas
kuri moka tik 8 centus galo- 

!nui. Automobilis su tokiu mo
toru gali lėkti greitumu 55 ir 
60 mylių per valandų.

bet nafta,

Albanijos Zogb padėtis 
esanti be vilties

VIENA, Austrija, sausio 6. 
Praneša, kad Albanijos ka

ralius Zogas taip sergąs, kad 
būt sniego: daug šal- /Vienos specialistai nebeturi vil- 

stiprųs žiemių vakarų ties jį pagydyti. Zogas sergąs

temperai (iros 
ir 490 F.

saulė teka 
JI. Mėnuo 

11:57 vakaro.

Ispanijos diktatorius 
pasitraukiąs per 

6 mėnesius
3 Australijos lakūnai 

žuvo lėktuvui 
nukritus

MELB URNAS, Australija, 
sausio 6. — Aeroplanui, ku-

MADRIDAS, Ispanija, sau
sio 6. — Diktatorius Primo de 
Rivera pareiškė, kad per atei- riuo jie skrido, nukritus į Port 

pa- Philip įlankų, žuvo kap. Hughpančius šešis mėnesius jis 
iš vietos, jei

“krašto tvarkos ardytojai“ 
priversiu ji toliau pasilikti

ne-

Val-

Lenkai užpuolė Lietu
vos sargybinius

nai.
jo kompimio-

j Bankininkas nusišovė
DON'NEDLSON, III., sausio 

6. — šiandie čia 
Charles G. Mansfield, 

KAUNAS. — Gruodžio 14 d. jlaVusio State Bank of 
Ukmergės o?skr. lll-čiame ra- pirmininkas.

įs iūčių džiova ir gerklės vėžiu, jone perėjo I lenkų kareiviai
—---------— musų pusėn ginkluoti rankinė- S

NEW YORKAS, sausio 6.— mis granatomis ir šautuvais i —
Sugriuvus čia vienam apdegu- ir ėmė pulti musų sargybų. Sar- ties 

7:18, lei- šiam keturių aukštų namui, dujgvbai pasipriešinus, lenkai pa- čia 
leidžiasi darbininkai buvo užmušti, 

I keturi sužaloti.

buv6

o • si t raukė už administracinės li- 
jnijos. ręs

GENEVA, Šveicarija, sausio 
6. Tautų Sąjungos valdinin
kai ir Genevos policija vadina 
“tuščiais prasimanymais’’ sen
sacingus pranešimus iš Gene
vos apie tariamą italų antifa
šistu emigrantu “didelį mirties 
sąmokslą’’ prieš Italijos kara
liaus šeima ir diktatorių Mus- 
solinį, o taip pat prieš Italijos 
delegacijų i busimą Tautų Są
jungos tarybos susirinkimų, 
kur toms masinėms galvažudy- 
bėms įvykinti buvęs pasamdy
tas už $2,000 vienas paskilbęs 
Chicagos galvažudys.

Genevos policija, gavus ži
nių anie tariama sąmokslų iš 
Italijos policijos, padarė kratas 
žinomų italų antifašistų na
muose, Genevoje, suėmė jų ko
respondencijų ir dokumentus, 
tačiau parodymų apie sąmok
slo buvimų nerado. Tokias pat 
kratas darė, franeuzų žvalgy
ba ir suėmė keletą italų anti
fašistų Paryžiuje, bet irgi jo
kių sąmokslo įrodymų nesu-

žurnalistų Sąjungos įs
tatai nepatvirtinti

KAUNAS, — Teko sužinoti, 
kad Kauno miesto ir apskr. 
virš. Žurnalistų sų-gos įstatų 
nepatvirtino. Esu nemaža reika
lavimų daryti pakeitimus. Tuo 
reikalu artimu laiku numatoma 
visuotinis žurnalistų s-gos su
sirinkimas.*

Kiek Lietuvoj vartoja
ma cukraus
m. Lietuvoj suvartota 

tonais cukraus už 19,- 
o 1923 m. 11,310

1928 
24,948 
670,000 11., 
tonų už -0,295,000 lt. Vienam
žmogui tenka vidutiniškai apie 
11 klg. cukraus, tuo tarpu vie
nam anglui tenka apie 57 
vokiečiui apie 25 klg.

kig

Dirbs profesorius

Kova su nuodingųjų 
dujų atakomis

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Ligoninės auditorijoj 
1929 mt. gruodžio 13 d. 18 
21 v. buvo apie 20 įvairių or
ganizacijų atstovų pasitarimas, 
kaip apsaugoti piliečius nuo 
nuodingų dujų atakų, jei atsi
rastų karas. Pranešimus pada
rė dr. R. šliupas, prof. J. Šim
kus, dr. Ingelevičius. Po gyvų 
diskusijų buvo išrinkta 7 as
menų komisija, kuri apsiėmė 
organizuoti kovą su nuodingo
mis dujomis karo metu.

Moteris geležinkeiiete

Bronė Buivy- 
pas-

Kanados Darbo par 
tijos laimėjimai 
Toronto mieste

KAUNAS. — Teologijos fi
losofijos fakulteto profesorių 
taryba Papos pasiimt, sekr. ku
nigui Faidutti suteikė garbės 
daktaro laipsni ir pakėlė pro
fesoriais: kunigų Malakauskų 
ekstra ordinariniu, kunigą šau
lį ordinariniu ir doc. Pakštą 
ekstra ordinariniu.

KAUNiAS.
tė, išlaikiusi egzaminus, 
kirta Žarnių geležinkelio 
ties viršininko padėjėja, 
pirmoji tokiose pareigose 
tuvoje moteris.

“VAIDUOKLIS”.

Tai
Lie-

Kre- 
kiek

TORONTO, ()nt„ Kanada, 
sausio 6. — Sausio 1 dienų įvy
kusiais čia miesto rinkimais, 
kaip pasirodo, Kanados Darbo 
partija padarė stambių laimė
jimų. Jos kandidktas į Board 
of Contręl, James Thompson, 
tapo išrinktas 44,921 balsu. 
Mary MacNess, 
aldermanus IV apskrity, 
1465 balsus — dvigubai 
ginu ne pernai metais.

Rinkimuose socialistai 
išvien su Darbo partija.

Koperacija plečiasi

44,921 
kandidatas į 

gavo 
dau-

7 komunistai suimti 
už skandalą per Čer- 

novo paskaitą
SAN FRANiCISCO, Cak, sau

sio 6. — Vakar vakarų Vikto
ras Černov, pirmo Rusijos stei-‘ 
gianiojo seimo pirmininkas, 
turėjo čia paskaitų, kurios me
tų susirinkime ^buvusieji ko
munistai pakėlė skandalą. Apie 
penkiasdešimt komunistų puolė 
Černovą už tai, kad jis kriti
kavo sovietų valdžią.

Pats Černov yra žymiausias 
rusų socialistų revoliucionierių 
vadas.

Policija areštavo septynis 
skandalistus.

Įspėja nuo netikrų po
pierinių 10-dolerinių
NiEW YORKAS, sausio 6.— 

Federalinis rezervo bankas įspė
ja, kad apyvartoje pasirodė $10 
banknotai, Chicagos federali
nio banko emisijos, su raide 
I, Hamiltono atvaizdu ir H. T. 
Ta te ir A. W. Mellon para
šais. Netikrų banknotų darbas 
esąs nelabai vykęs.

Nušovė savo pačią,
motiną ir patėvi

FARMINGTON, Utali, 
šio 6. — Vielos gyventojas

jos

“Žemaitukis” Telšiuose pa
ėmė iš Šiaulių koperacijos są
jungos skyriaus prekių atsto
vybę, kur pasiųsta prekių už 
31,060 litų. Telšiuose sukėlė 
didžiausi rinkos sujudimų ir 
kainų kritimą. Telšiečiai sąjun
ga ir Žemaitukiui reiškia di
džiausias padėkas už tai, kad 
visos prekės krautuvėse žymiai 
atpigo. Prie Žema i t ūkio žmonių 
eilėmis stovi, kad tik kopera- 
tyve gavus prekių nusipirkti.

Klounalių kaime, šalia 
tingus, mirė panelė. Po 
laiko mirė ir jos vaikas, 
rėdami vaiką palaidoti 
motinos, atkasė jos karstų. Pa
nelės mylimasis, norėdamas su
žinoti kaip beatrodo jo buvu
si mylimoji atidengęs karstų.

Dabar pasklydo kalbos, kad 
naktimis mirusioji vaikščiojan-

šalia
"ar

sesers lango ir taip su davus i 
i palangę, kad net namas su
drebėjęs. Prietaringi apylinkės 
gyventojai bijo vakare luake 
pasirodyti.

ŽEMAITĖS KERŠTAS.

Bedarbių registracija
Šiauliuose pradėta registruo

ti bedarbiai. Nuo lapkričio mėn. 
18 d. iki gruod. mėn. 1 d. Dar
bo biržoj įregistruota 601 be
darbis, iš jų vyrų 349, moterų 
252, iš kurių lauko darbinin
kų 231, fabriko darb. pad. 88, 
amatininkų pad. 27, tarnauto
jų 3, nam; ruošos darb.—233 
ir tarnaičių 19.

Komunistinė literatūra
Praeitą savaitę Kaune (Gar

dino glv.) rasta išmėtytos ko
munistinės proklamacijos.

sau-;
Del-

nusišovė Gyeen, 20 metų amžiaus,
bankro-

Donnell-

►T. LOUIS, Mo., sausio 6. 
Kilęs dėl nežinomos priežas- 

gaisras iš dalies sunaikino 
Universal Match kompani- 
įmonę ir sandėlius, |>ada- 
$5011,000 nuostolių.

nušovė čia savo jauną žmonų, 
'jos motinų ir jos patėvį. Prie
žastis, nesutikimai šeimoj, 
vikas tapo suimtas.

HILUS BORO/ Iii., sausio 6. 
— Dornellsone, netoli nuo čia, 
šbindie užsidarė State Bank of 
Dannellsan, turėjęs apie $125,- 
(100 depozitų.

lapkričio 29 d. įvy- 
vestuvės.
kavalierius mylėjosi

•ir suma-

sužinojus 
atkeršyti, 

šyvotelio“, įsipylė

Rietave 
ko vienos

Vienas 
nekurį laiką su viena panele,
kurių vėliau apleido 
nė apsivesti su kita.

Pi i moji meilužė 
užpyko, ir pasiryžo 
Nusipirko
stiklinei] ir atėjus ant švento- 
raus laukė savo buvusio mei
lužio atvykstant šliubą imti.

Bet jaunasis laiku viską pa
stebėjęs, pranešė policijai, ku
ri kerštininkę suėmus nuvedė 
.ša Kojon. Vestuvės su antrų j a 
meiluže įvyko laimingai.

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpų 
laiką už labai žema kainų — tik 50 centų.

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

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

173!) So. Hhlsted St Chicago, III

_ -------------- ■■■ , ,,.'1 ■
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(Tęsinys)
— Tu jau vėl imiesi savo pa

sakų, — įspėjo ji Kudris. — 
Vai gausi vėl nuo kunigėlio.

—Palauk, — sulaikė jj Kar
pis.

—O kokis gi yra dievas? 
pasidomėjau aš.

—Aš vis maniau, kad jisai, 
gyvena danguje, galingas, visa 
žinąs, senas, truputi rustus, 
truputi geras, dažnai susirau
kęs, nes jį žmonės dažnai pik
tina, sėdi aukštam soste ir iš 
aukšto žiauriai žiūro viso, kas 
darosi čia žemėj.

—Tokis juk jisai ir yra, — 
pritarė Kudris.

—Aš manau, kad ne, — už
gynė Karpis: — kam gi kny
gose pasakyta, kad jisai yra vi
sur, danguj ir žemėj, žinote, — 
nusigręžė jisai į mane: — aš 
dažnai to nesuprantu, kaip tai: 
— visur! Bet štai, kada aš vie
nas kur dirbu tokiu štai laiku, 
gražum ir ramum, kaip dabar, 
man rodosi, kad suprantu. Man 
vis rodos, kad jisai, švenčiau
sias, kaip vėjelis kokis, kaip 
oras. Kad taip lengva ir ramu, 
kad jisai, žemę apglobęs, turi 
ją ir turi. Visa tada nutyla...

Ko negalėjo Karpis žodžiais 
išaiškinti, stengėsi mostais. Mes 
visi lyg supratom, lyg nujau
tėm dievą ir nutilome.

Pajutome, kaip plaka jo šir
dis, į kurią jisai glaudžia visą 
pasaulį, iš kurios plaukia dabar 
į šį pasaulį ramumas ir laimė.

Visi mes dabar sėdėjome ty
liai, lyg klausėme ko.

gal kas matęs grįžo ir pasakė 
tau? — Pragaras ten, kur blo
ga žmogui, kur skriauda, skaus- j 
mas, sopuliai, kur žmogus skur- j 
sta mat, kas yra! — aiškino i 
Vainorus. — Musų žmogui čia ! 
pragaras, nes čia jisai skursta! 
ir vargsta, o ten jisai tik at-Į 
silsės. O kur pragaras ponams, i 
turtininkams? — Kas jį žino,l 
kur jis yra štai kas!. Tu gal! 
dar atmeni gerai, — paklausė I 
jisai Karpio: — kai aš buvau j 
brostvininkas, terci jonas? Gal 
dar atsimeni?

— Kaip gi, atsimenu. Vaikš
čiojai įvairiausiomis juostelėmis 
susijuostęs.

—Tada aš mėgau šventųjų 
gyvenimus skaityti..! O skaityt 
aš, vaikei, išsimokiau dar ma-1 
žas būdamas patsai, — kreipė
si Vainorus į mane. — Beskai
tydamas pastebėjau, kad dau
giausia šventų vis iš ponų, o iš 
musų žmonių lyg nė vieno... Tik 
šventas Izidorius buvo artojas... 
Ponams čia gera, — maniau 
sau ir ten gera, o kur gi ge
ra musų žmogui, vargdieniui? 
Ir kodėl tie ponai, karaliai, vys
kupai — šventi? Geri buvo, ne
vogė, neskriaudė žmonių, pikta 
nedarė, daugel meldėsi... Ugi 
musų žmonės argi kitaip gyve
na? kiek jų yra tokių! Gal tik 
tiek dažnai nesimeldžia, nes lai
ko už darbų trūksta... Dėjau 
sau tada galvon, dėjau, kažin 
koks gailėsis širdį apėmė, net 
ant dievo supykau. Maniau 
iš galvos išeisiu, it pamišėlio 
vaikščiojau. Štai imsiu ką nors 
pikta padarysiu, tegul gi mato

ir ranka sumojo: — neatsigo
dojau, kad šventųjų gyvenimus, 
kaip ir kitas knygas, ponai vien 
sau rašo!..

Toli kur laukuose sudainavo 
piovėja. Vienatonis balsas plau
kė lygiai, ramiai, ir buyo pil
nas tokio ilgesio, lyg skundėsi 
kas ore, kad teisybes čia nesą, 
ir dievo ieškojo.

Vyrai vėl nutilo ir klausė.
3.

Praslinko treji metai. Sugrį
žęs gimtinėn šalin, sodžiui!, kur 
aš gimiau ir augau, neradau 
seno Vainoraus: jo numirta 
praeitą rudenį.

Mirdamas senis prašė, kad jį 
palaidotų šmėklų kalne, bet 
jam numirus sūnus nepaklausė 
ir jo noro neįvykdo — nenorė
jo, kad tėvas gulėtų nepašven
tintoje žemėje, vienų vienas, 
kaip kokis nusidėjėlis. Nepatarė 
ir kunigėlis, kur su visa “brost- 
va” lydėjo seną Vainorų į am
žino atilsio namus. Palaidojo 
jį aukštam kapinyne, pačiam 
kalnely.

Nukeliavo Vainorus ten, kur 
viešnagei! pirma vaikščiodavo.

Vieną vakarą nuėjau į kapi
nyną. Turėjau aš ten nemaža 
ko aplankyti. Graudus jausmai 
sugniaužė širdį — jausmai, ko
kių neišpasakosi, neaprašysi, 
kada aš įžengiau kapinynai!.

Aplankęs brangiausius kape
lius, nuėjau į Vainoraus kapą. 
Buvo gražiai aptvertas, ir kry
žius gale galvos pastatytas. Ka
pas dar neapžėlė, žole neapau
go.

Atsisėdau ir tikrai pajutau 
tą ypatingą kapinyno gyvybę, 
apie kurią kadaise pasakojo 
Vainorus.

—Dėde Vainorai!! — pašau
kiau aš tyliai ir nusigandau, 
nes man topterėjo, kad aš 
šventvagiškai sudrumsčiau ką-

Grand Rapids, Mich.
Mirė Mykolas Daukšas. — 

Mučelninkų laikraštis.

Pirmadienį, gruodžio 30 d., 
staiga čia pasimirė Mykolas 
Daukšas, sulaukęs apie 48 m. 
amžiaus. Velionis buvo laisvų 
pažvalgų žmogus ir prieš karą 
buvo gana žymus vietos veikė
jas, ypatingai daug darbavosi 
Tėvynės Mylėtojų Draugijoj. 
Taip pat buvo didelis scenos 
mylėtojas. Gal dėl to ir žy
mesni veikalai, kaip tai: “Min- 
daugis”, “Genovaitė” ir kiti jo 
pasidarbavimu tapo sulošti šioj 
lietuvių kolonijoj.

Užėjus karui M. Daukšas pa
sidavė savanoriu į kariuomenę 
ir buvo išvęžtas į Franci ją. O 
kuomet pargrįžo iš kariuomenės 
M. Daukšas jau nebuvo toks 
nuoširdus lietuvių veikėjas. Ir 
kuomet apsivedė svetimtautę 
moterį, tai ir visai pertraukė 
ryšius su lietuviais ir jokiame 
viešame lietuvių veikime neda
lyvavo. »

Velionis paliko tris brolius ir, 
kiek aš žinau, jie visi trys Lie
tuvoje. Būtent, Pranciškus, 
Leonardas ir Jurgis Daukšai. 
Jei neklystu, rodos, Jurgis 
Daukšas yra žymus L.S.D.P. 
darbuotojas ir buvęs Seimo na
rys. Velionis M. Daukšas bu
vo pusėtinai daug apsidraudęs. 
Jei tai tiesa (kaip artimi jo 
draugai pasakoja), tai jo po
mirtinė siekia iki 9000 dolerių. 
Kadangi velionis tik keli metai 
kaip vedė moterį ir šeimynos 
neliko, tai jo draugai žada dėti

pastangas, kad jo pomirtinę mo
teris viena negalėtų pasinaudo
ti. Reiškia, bando taip sutvar
kyti, kad iš jo pomirtinės šis 
tas tektų ir artimiems gimi
nėms. -

:J: $ sj<

Šiomis dienomis kai kurie mu
sų SLA. nariai gavo iš Chica
gos naują 4 puslapių1 plakato di
dumo lietuvių laikraštuką, kurį 
leidžia B. F. Simokaitis. Laik
raštukas pavadintas “Liaudies 
Tribūna” ir žada išeit kas dvi 
savaiti. Prisimena man tas 
faktas, kac^ pereitais' metais Si
mokaitis aplankė musų miestą 
ir kalbėjo SLA. 60 kuopos susi
rinkime, kur jis savo kalboj 
tarp kitko pasakė, kad Ameri
kos lietuviai neturi nei vieno 
rimto laikraščio. Anot jo, “Nau
jienos”, “Tėvynė” ir kiti leidžia
mi laikraščiai tarnauji^tik tam 
tikrom klikom. Bet pažiūrėkite 
dabar į jo tą leidžiamą laikraš
tuką. Jis' pilnas šmeižtų, o dar

daugiau klaidų. Ir man. rodos, 
kad tas jo laikraštukas niekuo 
nesiskiria nuo Siurbos aplink
raščio. Aš manau, kad jus vy
rai, to laikraštuko leidėjai, 
griebiatės ne už savo darbo ir 
todėl pasirodote tikrais niučel- 
ninkais. S. Naudžių*'.

PAIN-EXPEILER
nec u.s pat op.--

MARES COUGH BALSAM
Sustabdo kosulį 

TAKE 
NARES’ 
COUGH 

BALSAN.

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

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

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

tai priruošia jus tai 
tai i trumpa laiką.

S šykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE 

190 N. State St., 
Randolph 2718

vie- 
Ra-

JUOKAI
šeimininkė išdavė

Tėvas:—čia gyvena studen
tas teisininkas Kiaunė?

Buto šeimininkė:—Taip čia. 
Tik prašau, pieškite jį. patys.

’ Naudokite išlaukiniai nuo j
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį 1 INKARO vaiabaženklis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

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

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 3Sc. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai ii

Man pasirodė, kad ne vieni 
mes klausom, bet ir šitie me
džiai, kur vienu lapu nesušla- 
mo. Vien tik bitės dainuoja sa
vo darbo daina.

Kregždė įskrido spragon tarp 
medžių, kur mes sėdėjome; pa
mačius mus, sučirškė, lyg nusi
gandus, ir vėl pranyko. Liepoj 
sušvirkštė volungė. Pro lapus 
praritavo vos juntamas vėjelis. 
Lapai sušlamu, ir vėl visa nu
tilo.

dievas... ir lyg kas man ausin 
tada kuštėjo: daryk, daryk!.

—Piktasai gundė, ne kas ki
tas! — pastebėjo Kudris.

Ne. Taip jau širdį užgulė

pinyno ramybę...

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

apvylimas. Mečiau net brostvi- pačios Naujienos 
ninkavęs. Is! — susiraukė senis j yra naudingos

N A U J I E N Ų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedčldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
šis metodas yra gydymas įčirš- 

kimu. Tai yra be skausmo, sau
gus ir tikras. Jokis peilis nevar
tojamas. Jums bus smagu pa
matyti ši pastebėtiną būdą, kaip 
negražios gyslos išnyksta, kad 
niekad daugiau nebegryšti. Palie
ka kojas švelnias ir lygias kaip 
vaiko. Aš suradau šį būdą vie
nuolika metų atgal ir nuo to lai
ko jį nuolatos ir sėkmingai var
toju.
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

Ruptura Išgydoma
$35.00

Aš taipgi išgydau rupturą be 
i peilio, -skausmo ar išlikimo iš 

darbo. Aš sėkmingai vartojau ši 
metodą per virš dvidešimtį metų.

Aš turiu rekorduose liudijimus 
šimtų išgydytu, patenkintų paci
entų.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak,

1 >-

|F.A<L RICHTER t? 04 
tIRRYANO SOUTH r»FTH STB.

BROOKLYN, M.V

KM U

gerai 
jau to

žmogus elgiasi, 
tad nebūtų ir

ra, 
Vien 
delis

—Ir aš taip manau, — pra- 
bylojo Vainorus, ir jo balsas 
man pasirodė kokis žemas, per
simainęs: — kad jis yra visur: 
jis yra šitame medy, šitos veje
lės žolėje, kur sėdime, šitame 
ore, šitame vėjely, kur dabar 
mums kušta ausysna. Visur jis 
yra... O kaip žmogus elgiasi, ką 
jis veikia, jam visai ne daboj, 

jam vis viena.
nesuprantu/dė- 
ne vengtų, kaip 
gerai ar blogai, 
teisybės pasau

ly! — prieštaravo jam Karpis.
— Nėra, vaikei. Sunku prisi

pažinti žmogui, bet tikrai jos, 
nėra. Štai, musė lakioja, tu ją 
užmušei, sutrynei, ir — sako 
žmonės — nėra tau jokio nusi
dėjimo. Paukštį nušauk — nė- 

kiaulę paskersk nėra, 
jei žmogų užmušei — di- 
jau nusidėjimas. Kodėl gi?Į 
visi muses, paukščiai,!

žvėrys, gal, dievas ne tam lei-l 
do, kad jie saulės šviesa džiaug-l 
tusi? ar jiems, gal, nesopa? ! 
Kur gi čia yra teisybė! Kad 
nors nusidėjimas butų, žmogus! 
— skriaudėjas ne čia, šiame 
gyvenime, nors ten, kitame pa
sauly keršto lauktų. Bet kur 
tau! Nukovei nužudei, kraują 
praliejai — nei tau nusidėjimo, 
nei keršto. Ne, čia teisybės' nė
ra. Kaip sau žmogus nori, taip! 
gyveni... I—Gal gi tavo tiesa, atsi-' 
duso Karpis. — Tikrai, piktam! 
žmogui čia juk vyksta net ge
riau. 1 
nieko a

— sumojo ranka: 
čia suprasti negaliu.

—Ką jus čia tarškat! —su-l 
barė juos aštriai Kudris. — | 
Kam gi tada pragaras butų, 
kam pragaro kankinimai? Pa
sakykit gi tada man, kam jį 
dievulis įkūrė, kam ta pragaro į 
ugnis dega, kodėl derva verda?!

Ar tu matei pragarą, ar|

Dovanos Jaunuoliams!
KAIP LAIMĖTI DOVANAS

Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba 
rogutes už dyką.

Stokite į Naujienų Kontestą, pranešdami 
savo vardą, pavardę ir antrašą šiandien.

Vakare parėjęs iš mokyklos nueik pas sa
vo kaimynus, gimines ar pažystamus ir už
rašyk Naujienas. Naujienų prenumerata 
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00. 

u i 11 ........ ..... 1 ———■——

KOKI©
Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(Seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas ąaus ALFRED HOCKEY SKATES 

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

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

gaus gražias ROGUTES.
VAIKAI IR MERGAITĖS NESNAUSKITE. RAŠYKITE 

ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

KUPONAS

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, II.L. 1

Vardas:

Adresas:

Iškirpk šį kuponų ir prisiųsk virš paduotu adresu
Už 4 naujas metines prenumeratas 
gaus ALFRED FLASH SKATES. 
Aluminum apdirbtos su batais pritai
kytais kojai,

Vertės $11.50

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicago, Illinois

MILDA
THEATRE

3110 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

7, 8 ir 9
Visas kalbantis paveikslas

“Broadvvay”
Sujudinantis veikalas iš New 

Yorko gyvenimo 

dalyvaujant
With Glenn Tryon, Evelyn 

Brent, Merna Kennedy

Taipgi
V itaphone V ode vilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančio* iinioi.

< ■ - ,4

NAUJIENŲ METINIS

Sausio 19,1930

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy-

Naujienu Rengtuose 
Radio Programuose

Lietuviu Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Visa scena bus prirengta kaip ir 
Radio Studio.

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

vavusius

KONCERTAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1
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Tarp Chicagos 
Lietuvių :

Ar nori darbo?
Daugybe Chicagos darbinin

kų negali darbo rasti, bet ki-1 
tose Amerikos valstijose darbo 
netrūksta.

Petras Bartauskas, gyvenan
tis Firth, Idaho, rašydamas pas 
mane kitais reikalais, paminė
jo ir apie (laibus jo buvei
nėje šitaip:

“Aš gyvenu čia tarp indijo- 
nų ir augštų kalnų. Ar nesi
randa pas jus lietuvių, kurie 
panorėtų čia atvažiuoti ? Čia | 
yra daug cukraus fabrikų ir 
juose, ypač pavasariais, yra 

daugybė darbo, o darbininkų 
čia trūksta.”

Taigi, kas iš darbininkų no
rėtų ten važiuoti ir dirbti, te
gul su juo ypatiškai susirašo 
šiuo adresu:

Peter Bartausky,
B. 1, Firth, Idaho/ 

A. Olsz.evvski.

Raseland
4

Giizo'*'*/ 23, 1929, šitame^ 
kiil-.ic. lyįe lipo aprašymo.

. n:c Juozapo 1/runkelio lai
dotuves.

Time aprašyme* buvo pažy
mėta, kad bažnytinės pamal
dos kainavo apie š’mtą dole
rių. iš kur žvillgas šitą suz.- 
nčjo, aš nežinau, bei aš tik 
l ariu pažymėti, kad pažymė
ta kaina l.uvo padidinta net i 
ant puses.

Jeigu žmogus nori nužemin
ti a b? pnpeiktj ką nors, lai į 
jisai tai daro per korespon
dencijas, kurios neliečia kilų 
ypatų.

Mis, O. Drimgelienė, 
231 W. 1051h St.

Pastaba: Kalbamo j korespon
dencijoj nubuvo nieko pasa
kyta, kas žeminių p nią Drun- 
gelienę ar velionį, ar kitus 
žmones. Red.'

Teatruose

NAUJIENOS, Cticago, UI

pasiskubinti, ha, regis, gastro
lėm Theatre Guild trupes Čika
goje aitirųoje ateityje pasi
baigs. —V.' P.

č 1K AG A

Debs kaltas! — rėki 
Ir Debs vaizdavosi či-

P-s J. Bachunas
Šautuose

Gerai chicagiečiams žinomas 
Tabor Farm savininkas, p. J. 
Bachunas, matyt, pabūgęs Mi- 
chigano žiemos išvažiavo kur 
šilčiau, šiomis dienomis jis pa
rašė laiškutį iš Ne\v Orlcans, 
La. Žada traukti į Biloxi ir 
toliau į pietus. Siunčia labų 
dienų “Naujienų” štabui ir Pa
daužoms. Kartu su p. Bachunu 
važiuoja p. Bachunienė ir On- 
kulis.

Laimingos kelionės!
V. R-s.

Nerviškumas pra
nyksta — greitai, 

maloniai
Kai jus pradeda kankinti 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimas 
tai paprastai tai būna Kaitė 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuojaus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metu.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

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

Strange Interlude

Strange Interlude — Eugene 
O’Neil veikalą vaidina Čikagoje 
The Theatre Guild trupė jau 
šeštą savaitę.

Manau neperdėsiu pasakęs, 
kad tai yra žymiausias drama
tinis veikalas šį sezoną Čikago
je taip turiniu, kaip pastatymu 
arba vaidinimu. Šis pasakymas 
yra tvirtinimas tik vieno žmo
gaus, kuris matė Strange In
terlude scenoje. Turiu betgi pa
stebėti, kad tokia nuomonė yra 
visų, kurie turėjo progos ma
tyti Strange Interlude ir su ku
riais teko kalbėtis dėl to veika
lo.

Nesistengsiu atpasakoti vei
kalo turinio, nei vaidintojų dar
bo kritikuoti ar girti, čia ne 
vieta tai daryti. Bet patarčiau, 
daugiau net ■— norėčiau para
ginti pamatyti Strange Inter
lude visus, kurie supranta pa
kenčiamai anglų kalbą ir kurie 
pajėgia mokėti biletui pusket
virto ar puspenkto dolerio.

Man rodosi, kad geriausios 
kėdės bus nuo septintos’ iki de
šimtos eilės orkestro j e (main 
floor), žinoma, centre, o ne pa
šonėse. Tinkama vieta yra la
bai svarbi, kad pilnai gėrėtis 
veikalu ir vaidinimu.

Juokų veikale kaip nėra. Jis 
rimtas, gal per daug rimtas’. Ir 
pradžioje atrodo nesupranta
mas ir keistokas — iki pertrau
kos. Atrodo, kad kai kurios vie
tos nereikalingos, kad galima 
apseiti be jų. Tik pabaigoje pa
junti ir supranti, kad viskas 
buvo reikalinga ir kad vargiai 
galėtų ką išmesti ar pridėti jau
triausi kritikai.

Eugene O’Neil yra didelis ra
šytojais, o Theatre Guild trupė 
yra tinkamiausia jo veikalų pil- 
dytoja. Eugene O’Neil tur būt 
yra žymiausias šių dienų Ame
rikos dramų rašytojų, o Theatre 
(ruild šiandie Amerikoj yra tur 
būt žymiausia aktorių trupė, 
kuri pastato scenoje veikalus 
tikru skoniu.

Iš tikrųjų, verta pamatyti 
Strange Interhide. šis veikalas 
vaidinama Blackstone teatre. 
Pradžia 8:30 valandą, vakare. Ir 
kas norėtų pamatyti, tai turėtų

Kai kas iš Čikagos praeities 
"ir dabarties

Streikininkus d r augas 
“ne vietoje”

Čikagos teismai, spauda, po
licija ir ponijos organizacijos 
darbavosi išsijuosę Pullmano in
teresams. Prezidentas Cleveland 
atsiuntė reguliavę kariuomenę 
tam pačiam tikslui.

Bet atsirado žmogus, iš tar
po aukštųjų valdininkų, kuris 
drįso ir pačiam prezidentui pa
sipriešinti. Tai buvo Illinois gu
bernatorius Altgeld.

Jau, regis, esu pirmiau mi
nėjęs, kad gubernatorius Alt
geld paliuosavo iš kalėjimo 
anarchistus, kurie buvo padėti 
ten ilgiems’ metams dėl Hay- 
market tragedijos, nors be jo
kių jų kaltės įrodymų. Dabar 
Altgeld pareiškė prezidentui, 
kad Illinois valstija gali tvar
kytis ir be Washingtono globos. 
Čikagos ponijai pasirodė, kad 
Altgeld sėdi ne vietoję.

įdomus yra gubernatoriaus 
Altgeldo ir prezidento Cleve- 
lando susirašinėjimas. Cleve
land aiškina, kad Čikagai rei
kalinga federalė kariuomenė, o 
Altgėld atsako: “Illinois can 
take care of itself”. Kada Cle
veland nurodo baisenybes, ku
rias darą, streikininkai, tai gu
bernatorius pastebi: “You have 
been imposed on” — jus pri- 
gaudinėjo teikdami jums klai
dingas informacijas’.
čikagiečiai stebėjosi Altgeldu
Nustebę, čikagiečiai skaitė 

savo gubernatoriaus ir savo pre
zidento susirašinėjimą. “Sosai- 
dės” kliubai ėmė šaukti susirin
kimus ir rašyti rezoliucijas, 
reiškiančias pritarimo Clevelan- 
dui ir smerkiančias Altgeldą.

Šoko talkon Clevelandui ir 
generalis Illinois valstijos gy
nėjas (Attorney General), p. 
Olney. Generaliam valstybės gy
nėjui gubernatorius Altgeld nu
rodė, kad Čikaga apie jį, p. Ol
ney. nieko nežinojusi, kol jo 
neįpiršęs jai prezidentas Cleve
land. O vienok Čikaga varosi 
pirmyn jau kuone šimtmetį ir, 
Dievo palaima, ji stengsis ir
tis toliau be jo pagelbos.

Karo padėtis
Cleveland paliepė daugiau ka

riuomenės pasiųsti Čikagon. 
Cleveland išleido proklamaciją

—ultimatumą, kuriuo įsake,, rūsčiai,
kiekvienam ir visiems, riekliu-' spauda 
Gyti traukinių judėjimui ir su-' kagos ponijai, kaip tikras pra- 
grįžti į deramas vietas iki lie-! garo pasiuntinis. Aršiau — kaip 
įjos 9 dienos. j pats Liuciperis!

Laikraščiuose pasirodė žinios | O jeigu kas skaitė dienraštį 
su antrašte: “Karo stovis pa-1 “Times”, kurį kontroliavo Car- 
skelbta Čikagoje”. ter Harrisoho (buvusio Čikagos

... , ‘ . mūro) vaikai, tai jie galėjo sutraukimus lydėjo karinome- ... , . ~ ’ .._ r> ... , .. įprasti, kad ir Pullmano darbine. Pasitaikė karta-ki'tą vago- 1 .... ......... , 1 mukai ir Dobs turcio šiek cioknuošė pasazieriąms sugulti antį, . T. ,.j . . .. ,. .. . , i teisybes. Jie galėjo patirti, kadgrindų, kad duoti Kelia kul-' „ „ , ..i " i Pullmano kompanijakoms. i . _ , ,<atmotc streikininkų
Pasipiktinim u-; Debs — tikranj taikytis arbitraejos

Liuciperis j mis.
Paprasti piliečiai, kurie skai-; Jie galėjo patirti

te apie streiką tik kasdieninius' pranešimų, kuriuos darė keliais 
pranešimus laikraščiuose arba 
kuriems teko pavėluoti namo 
kartą-kitą. jautėsi pasipiktinę 
— ypač tokie, kurie priklausė 
šiek tiek prasisiekusių piliečių 
klasei.

“Nepakenčiama!” šaukė laik-

dar kartą, 
pasiūlymą 
priemone-

tatai ir iš

atvejais Hull llouse. Bet liuli 
Ilouse dėl tokios užuojautos 
streikininkams neteko žymios 
dalies medžiaginės paramos, ku
rią gaudavo iš turčių.

Dauguma gi čikagiečių tur 
būt neskaitė nė “Times”, nė

Jus Vargina Strėnų
Skaudėjimas ?

Galbūt tai persergsti pakrikusius inkstus
kiekviena diena randa jus pastirusį 

ir luošą — varginamą kartaus strėnų 
skaudėjimo — neatidų ir nusiminusi ? Ar 
inkštų Šlapimasis yra perdaug tankus, ma
žas ir deginantis?

Tai tankiai būna ženklai pakrikusių 
stu ir neturi būti nebojami.

Paklausykit ankstyvų įspėjimų, 
leiskite inkstij pakrikimui įsigalėti.

Kad paakstinti normalų 
stų veikimą ir pagelbėti 
inkstams išvalyti kraują nuo 
dingų atmatų, vartokite 
Pilis.
Doan’s.

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
K. E. Tnicy, 21 Iligh Street, Waterbury, Vt., sako: “Mano strėnos buvo 

nastyrusios ir virš inkstų jaučiau nuolatini skaudėjimų. Kada aš pasilenkda
vau. aštrus skausmai perverdavo visa nugarų ir diegdavo su kiekvienu pa
darytu judėjimu. Mano inkstai neveikė reguliariai ir miegas imdavo sutruk
domas naktimis. Doan’s Pilis parodė savo vertę. Viena dėžutė pa
taisė mane”.

Doan’s Pilis
A Sūmulant Diuretic to the Kidneys

ink-
Ne-

ink- 
jusų 
nuo- 

Doan’s 
Vartotojai visur pataria

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

HAS 
MADE GOOD wfth

miltions!

Šame Price for Over 
38 Years 

15 ounces for 25/ 
— Kconomical

OP POUND9USED BY OUR GOVERNMENT

liarsinkiles Naujienose

IIull Ilcuse pranešimų. Jie mai- R <,•; 
tinosi tuo “dvasišku maistu”, njų. 
kurį teikė prielanki p; Pullma-j 
nui spauda.

Sujudimas dėl streiko 
goję pasaukė viršūnės, 
sprogo amunicijoj vežimu 
da užmuši ?, ti y , ir
žalota arkliai • kada pievose

iių trauki-

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą 
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
jvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus.galitė pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežastį ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

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

———m— I ■■■■! - ■ ■ —

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

RAM0VA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio

Visas kalbantysis garsusis 
paveikslas

“The Mighty”
Galinga drama

dalyvaujant 
GEORGE BANCROFT 
Raymond Hatton ir k.

Taipgi
V itaphone V ode vilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Three o’Clock in the 
Morning”

Kalbančios žinios

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

m

Pagalios areštuota Debs ir 
trys jo draugai, streiko vadai. 
Jie apkaltinta suokalbiu nuvers- 
;i vaL.žią ir panieka teismams.

’do verčiami, Pullmano dar
bininkai sugrįžo darbui. O Debs 

pasiųsta kalėji-
Čika-
.\ada,jr c]raUjj.aį na s i; Ja kalėj i- 

” <a‘į man į Woodstock, Illinois, kur 
su-’ir išsėdėjo kiekvienas po 6 mė
sų-' nesiūs. —čikagietis.

s

Jos, F. Budrikę Ine. _ )
Muzikos Krautuvė

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

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

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.
26097 Gaspadinė Rozalija 

Radio, 9 tūbų, 3 screen 
grid tūbos, Dynamic26098 
speakeris, kaina su tū
bomis, su kabi- COO 
petu, su viskuo

Jonas Pas Rožę 
Barborytė Nosj Trina 
Alutis ir žemės Rojus

16140F Linksma diena mums nušvito 
Pulkim ant kelių

Jonas Butėnas, Baritonas, su

Stasys Pilkh

Vargonų Akompan.
16148 Senelio Polka

Naujas grojiklis pia- CIOK 
nas, kaina ...............

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

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 
16041F Mes be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio daina 
16133F žideli-Judėti, Polka

F. Stankūnas 
Kariška Polka 

1C112F Magdės Polka 
Medžiotojo Valcas

26022 Sveikas Jėzau Gimusis 
Linksma Giesmę Mes 

Užtrauksim
Brooklyno Mišras Kvartetas 

26023 Gul šiandiena 
Atsiskubino Betlėjun 

Brooklyno Mišras Kvartetas 
16145F Pragėriau Žirgeli 

A. Vanagaitis 
Eisim Laukan 

A. Vanagaitis 
16141F Gul šiandiena

Sveikas Jėzau Mažiausias 
16146F šalčiai ir Merginos 

Linksmas Amerikietis 
16142F Paprieniokų Polka

Prano Polka 
16144F Mergyte Jaunoji 

Motušaitė Miela 
16136F Piršlybos Amerikoj 

Neišpildomas Prašymas 
16137F Žalia Girelė

Lik su Dievu Panitėlia 
16139F Oi. Skauda, Skauda 

Aš Žįrgelj Balnosiu 
16143F Petro Polka

Vestuvių 
26070 'Dzūkų Kraštas 

Kudlis, su Kanklėmis 
26087 Bernužėli, Nevesk Pačios 

Sibiro Tremtinys 
26073 Saulelė Raudona 

Aš BijauPasakyt

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

v duodami lėšomis Jos. F. Budriko korporacijos.

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

< Tel. Boulevard 4705

THEM DAYS ARE 
CONE FOREVER!

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day

r KioeG) a. 64 th« 
'6O0X AGO-
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Tarp Otagos 
Lietimų
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Ar nori darbo?
Daugybė Chieagos darbinin

kų negali darbo rasti, bet ki
tose Amerikos valstijose darbo 
netrūksta.

Petras Barta uskas, gyvenan
tis F'irth, Idaho, rašydamas pas 
mane kitais reikalais, paminė
jo ir apie darbus jo buvei
nėje šitaip:

“Aš gyvenu čia tarp indijo- 
nų ir augštų kalnų. Ar nesi
randa pas jus lietuvių, kurie 
•panorėtų čia atvažiuoti ? čia 
yra daug cukraus fabrikų ir 
juose, ypač, pavasariais, yra 

daugybė darbo, o darbininkų 
čia trūksta.’’

Taigi, kas iš darbininkų no
rėtų ten važiuoti ir dirbti, te
gul su juo ypatiškai susirašo 
šiuo adresu:

Peter Bartausky,
B. 1, Firth, Idaho.

A. Olszewski.

Roseland
• Pataisymas.

Giuo? 25, 1929, šitame
laikic.ly.jp tipe aprašymu ,

p:c Juozapo I /runkelio lai
dotuves.

'I: me aprašyme buvo pažy
mėta, kad bažnytines pamal- 
der; kainavo apie šimtą dole- 

! rių. iš kur Žvalgas šita auši
nėjo, aš nežinau, bet aš tik 
noriu pažymėti, kad pažymė

liu kaina J avo padidinta net 
'ant puses.

Jeigu žmogus nori nužemin
ti "ai br papeikti ką nors, lai 
jisai tai daro per korespon- 

idėncijas, kurios neliečia kilų 
i ypatų.

Mrs. O. Drungelienė,
231 \V. 105th SI.

Pastaba: Kalbamoj korespon
dencijoj nubuvo nieko pasa
kyta, kas žeminių p-nią Drųn- 
gelienę ar velionį, ar kitus 

žmones. Red.'

Teatruose

P-s J. Bachunas
Šautuose

Gerai chicagiečiams žinomas 
Tabor Farm savininkas, p. J. 
Bachunas, matyt, pabūgęs Mi- 
ehigano žiemos išvažiavo kur 
šilčiau, šiomis dienomis jis pa
rašė laiškutį iš Ne\v Orleans, 
La. Žada traukti į Biloxi ir 
toliau į pietus. Siunčia labų 
dienų “Naujienų” štabui ir Pa
daužoms. Karlu su p. Bachunu 
važiuoja p. Bachunienė ir ()n- 
kulis.

Laimingos kelionės!
V. R-s.

Nerviškumas pra
nyksta - greitai, 

maloniai
Kai jus pradeda kankinti 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimas 
tai paprastai tai būna Kaitė 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuojaus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk -of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

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

Strange Interlude

Strange Interlude — Eugene 
O’Neil veikalą vaidina Čikagoje 
The Theatre Guild trupė jau 
šeštą savaitę.

Manau neperdėsiu pasakęs, 
kad tai yra žymiausias drama
tinis veikalas šį sezoną Čikago
je taip turiniu, kaip pastatymu 
arba vaidinimu. Šis pasakymas 
yra tvirtinimas tik vieno žmo
gaus, kuris mate Strange In
terlude scenoje. Turiu betgi pa
stebėti, kad tokia nuomonė yra 
visų, kurie turėjo progos ma
tyti Strange interlude ir su ku
riais teko kalbėtis dėl to veika
lo.

Nesistengsiu atpasakoti vei
kalo turinio, nei vaidintojų dar
bo kritikuoti ar girti, čia ne 
vieta tai daryti. Bet patarčiau, 
daugiau net — norėčiau para
ginti pamatyti Strange Inter
lude visus, kurie supranta pa
kenčiamai anglų kalbą ir kurie 
pajėgia mokėti biletui pusket
virto ar puspenkto dolerio.

Man rodosi, kad geriausios 
kėdės bus nuo septintos' iki de
šimtos eiles orkestro je (main 
floor), žinoma, centre, o ne pa
šonėse.“ Tinkama vieta yra la
bai svarbi, kad pilnai gėrėtis 
veikalu ir vaidinimu.

Juokų veikale kaip nėra. Jis 
rimtas, gal per daug rimtas'. Ir 
pradžioje atrodo nesupranta
mas ir keistokas — iki pertrau
kos. Atrodo, kad kai kurios vie
tos nereikalingos, kad galima 
apseiti be jų. Tik pabaigoje pa
junti ir supranti, kad viskas 
buvo reikalinga ir kad vargiai 
galėtų ką išmesti ar pridėti jau
triausi kritikai.

Eugene O’Neil yra didelis ra
šytojais, o Theatre Guild trupė 
yra tinkamiausia jo veikalų pil- 
dytoja. Eugene O’Neil tur būt 
yra žymiausias šių dienų Ame
rikos dramų rašytojų, o Theatre 
Guild šiandie Amerikoj yra tur 
būt žymiausia aktorių trupė, 
kuri pastato scenoje veikalus 
tikru skoniu.

Iš tikrųjų, verta pamatyti 
Strange Interlude. šis veikalas 
vaidinama Black stone teatre. 
Pradžia 8:30 valandą vakare. Ir 
kas norėtų pamatyti, tai turėtų

pasiskubinti, ha, regis, gastro
lėm Theatre Guild trupes Čika
goje artimoje ateityje pasi
baigs. —v. r.

Cf HAGA
Lai kas iš Čikagos praeities

’ir dabarties

Streikininkus d ra ug'a s 
“ne vietoje”

Čikagos teismai, spauda, po
licija ir ponijos organizacijos 
■ darbavosi išsijuosę Pullmano in
teresams. Prezidentas Cleveland 
atsiuntė reguliavę kariuomenę 
tam pačiam tikslui.

Bet atsirado žmogus, iš tar
po aukštųjų valdininkų, kuris 
drįso ir pačiam prezidentui pa
sipriešinti. Tai buvo Illinois gu
bernatorius Altgeld.

Jau, regis, esu pirmiau mi
nėjęs, kad gubernatorius Alt
geld paliuosavo iš kalėjimo 
anarchistus, kurie buvo padėti 
ten ilgiems metams dėl Hay- 
market tragedijos, nors be jo
kių jų kaltės įrodymų. Dabar 
Altgeld pareiškė prezidentui, 
kad Illinois valstija gali tvar
kytis ir be VVashingtono globos. 
Čikagos ponijai pasirodė, kad 
Altgeld sėdi ne vietoję.

įdomus yra gubernatoriaus 
Altgeldo ir prezidento Cleve- 
lando susirašinėjimas. Cleve
land aiškina, kad Čikagai rei
kalinga federalč kariuomene, o 
Altgeld atsako: “Illinois can 
take care of itself”. Kada Cle
veland nurodo baisenybes, ku
rias darą streikininkai, tai gu
bernatorius pastebi: “You have 
been imposed on” — jus pri- 
gaudinėjo teikdami jums klai
dingas informacijas'.

čikagiečiai stebėjosi Altgeldu
Nustebę, čikagiečiai skaitė 

savo gubernatoriaus ir savo pre
zidento susirašinėjimą. “Sosai- 
dės” kliubai ėmė šaukti susirin
kimus ir rašyti , rezoliucijas, 
reiškiančias pritarimo Clevelan- 
dui ir smerkiančias Altgeldą.

šoko talkon Clevelandui ir 
generalis Illinois valstijos gy
nėjas (Attorney General), p. 
Olney. Generaliam valstybės gy
nėjui gubernatorius Altgeld nu
rodė, kad Čikaga apie jį, p. Ol
ney. nieko nežinojusi, kol jo 
neįpiršęs jai prezidentas Cleve
land. O vienok Čikaga varosi 
pirmyn jau kuone šimtmetį ir, 
Dievo palaima, ji stengsis ir
tis toliau be jo pagelbos.

Karo padėtis
Cleveland paliepė daugiau ka

riuomenės pasiųsti Čikagon. 
Cleveland išleido proklamaciją

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą 

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo Žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

—ultimatumą, kuriuo įsakė, į raščiai. Debs kaltas! — rūkė 
kiekvienam ir visiems', dėklių-' spauda. Ir Debs vaizdavosi Či-
ctyti traukinių judėjimui ir su
grįžti į deramas vietas iki lie
pos 9 dienos.

Laikraščiuose pasirodė žinios 
su antrašte: “Karo stovis pa
skelbta Čikagoje”.

I

Traukinius lydėjo kariuome
nė. Pasitaikė kartą-ki'tą vago
nuose pasažieriams, sugulti ant 
grindų, kad duoti Kelią kul
koms. \
I’asipiktinim u ; Debs — tikras

Liuciperis

' kagos ponijai, kaip tikras pra- 
' garo pasiuntinis. Aršiau — kaip 
pats Liuciperis!

O jeigu kas skaitė dienrartį 
i “Times”, kuri kontroliavo Car- 
ter Ha/risono (buvusio Čikagos 
mero) vaikai, tai jie galėjo su
prasti, kad ir Pullmano darbi
ninkai ir Dobs' turėjo šiek liek 

i teisybės. Jie galėjo patirti, kad 
i Pullmano kompanija dar kartą, 
'atmetė streikininkų pasiūlymą 
, taikytis arbitracijos priemonė
mis.

liuli Ilouse pranešimų. Jie mai
tinosi tuo “dvasišku maistu'’, 
kurį teikė prielanki p. Pullma- 
nui spauda.

Pabaiga

Sujudimas dėl streiko Čika
goje pasiekė viršūnės, kada 
sprogo 'annr.icijo.; vcžir.a'.s, ka
da užmušt?. try . .'r-.c?. ?. ir su
žalota arkliui • kada pievose su

degė a ..t;., ta\./» anų trauki-
' t1-

Pagalios areštuota Debs ir 
< trys jo draugai, streiko vadai. 
■ Jie a^altinta suokalbiu nuvers- 
i ii vak.žią ir panieka teismams.

Ii ’go verčiami, Pullmano dar
bininkai sugrįžo darbui. O Debs 
ir jo draugai našių ;te. kalėji
mai! į Woodstock, Illinois, kur 
ir išsėdėjo kiekvienas po 6 me- 

' nesiūs. —čikugietis.

Paprasti piliečiai, kurie skai- Jie galėjo patirti tatai ir iš 
tė apie streiką tik kasdieninius! pranešimų, kuriuos darė keliais 
pranešimus laikraščiuose arba' atvejais Hull Ilouse. Bet liuli 
kuriems teko pavėluoti pamolHouse dėl tokios užuojautos 
kartą-kitą. jautėsi pasipiktinę! streikininkams neteko žymios 

ypač tokie, kurie priklausė' dalies medžiaginės paramos, ku- 
šiek tiek prasisiekusių piliečių rią gaudavo iš turčių.
klasei. Dauguma gi čikagiečių tur

“Nepakenčiama!” šaukė laik- būt neskaitė ne “Times”, nė

Jos. F. Budrik, Ine.
Muzikos Krautuvė

Jus Vargina Strėnų 
Skaudėjimas?

Galbūt tai persergsti pakrikusius inkstus
kiekviena diena randa jus pastirusį 

ir luošą — varginamą kartaus .strėnų 
skaudėjimo — neatidų ir nusiminus}? Ar 
inkstų šlapimasis yra perdaug tankus, ma
žas ir deginantis?

Tai tankiai būna ženklai pakrikusių 
stu ir neturi būti nebojaini.

Paklausykit ankstyvų įspėjimų, 
leiskite inkstu pakrikimui įsigalėti.

Kad paakstinti normalų 
stų veikimą ir pagelbėti 
inkstams išvalyti kraują nuo 
dingų atmatų, vartokite 
Pilis. Vartotojai 
Doan’s,

ink-

Ne-

ink- 
jusų 
nuo- 

Doan’s 
visur pataria

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.

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
E. E. Trncy, 21 IIIkIj Street, Waterbury, Vi., sako: “Mano strėnos buvo 

pastyrusios ir virš inkstą jaučiau nuolatinį skaudėjimą. Kada aš pasilenkda
vau. aštrps skausmai .pervirdavo visa nugara ir diegdavo su kiekvienu pa
darytu judėjimu. Mano inkstai neveikė reguliariai ir miegas būdavo sutruk
domas naktimis. Doan’s Pilis parodė savo vertę. Vienu dėžutė pa
taisė mane".

Doan’s Pilis
A Stimulant Diuretic to the Kidneys

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615 
Irji.

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus.galitė pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežasti ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

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

*..............................................................................N I ... .............  —J

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

<......... ......—

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

7, 8 ir 9
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas
“The Mighty”

Galinga drama 

dalyvaujant 
GEORGE BANCROFT
Raymond Hatton ir k.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Three o’Clock in the 
Morning”

Kalbančios žinios

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Radio, 9 tubu, 3 screen 
grid tūbos, Dynamic26098 
speakeris, kaina su tū
bomis, su kabi- £09 
jietu, su viskuo ***

26097 Gaspadine Rozalija
Jonas Pas Rožę
Barborytė Nosj Trina,
Alutis ir žemės Rojus

16140F Linksmą dieną mums nušvito 
Pulkim ant kelių

Jonas Butėnas, Baritonas, su 
Vargonų Akompan.

Stasys Pillth

Portable, panešamas fonogra
fas, vertės $15, 

tiktai už ....... . $6.95

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 

16041F Mes be Vilniaus Nenurimsim 
Girtuoklio daina 

16133F Žideli-Judeli, Polka
F. Stankūnas 

Kariška Polka
16112F Magdės Polka

Medžiotojo Valcas 
26022 Sveikas Jėzau Gimusia 

Linksmą Giesmę Mes 
Užtrauksim

(tik vienas dėl kiękvieno kos- 
tumerio). Galima groti visus 2 87 
tuos naujus rekordus, kuriuos 26073
girdite per radio.

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 Girelė
Lik su Dievu Panitčlia 

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgeli Balnosiu 

16143F Petro Polka
Vestuvių 

26070 zDzukų Kraštas
Kudlis, su Kanklėmis 
Bernužėli, Nevesk Pačios 
Sibiro Tremtinys 
Saulelė Raudona 
Aš BijauPasakyt

Lietuviški Radio Programai per W. C. F. L. kiekvieną nedėldienj nuo
1 iki 2 po 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

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day
HAS 

MADĘ GOOD with 
millions!

Šame Price for Over 
38 Years

Z5 ounces for Z5X 
Pure — Economical 

EfHcient 
*IILLI°NS OF POUNDS 

USED OUR GOVERNMENT

Garsinkitės Naujienose
IMDPRPirnT IKI no irilM A I 1

laikic.ly.jp
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Apžvalga
VYTAUTO “PASIDARBAVI- 

mas”

Vienas klerikalų laikraštis 
garbina kunigaikštį Vytautą, 
“bažnyčių statytoją”. Pirmiau, 
girdi, Lietuvoje katalikiškų 
bažnyčių beveik nebuvę, todėl 
žmonės, x kad ir apsikrikštiję, 
vėl netrukus grįždavo prie savo 
senosios “pagoniškos” tikybos. ’ 
Kunigaikštis Vytautas tam pa
daręs galų, pristatydamas že
maičiams ir aukštaičiams kata
likiškų maldos namų, ir dagi 
“savo lėšomis”. Tas laikraštis 
sako:

“Vienais tik 1416 metais jo 
(kun. Vytauto) lėšomis buvo 
pastatytos šios bažnyčios: Ai- 
ilogalos, Kaltinėnų, Krekena
vos, Kražių, Luokės, Varnių 
šv. Aleksandro, Viduklės ir, Į 
rodos, Betygalos. Augštaitijo
je: Vilniuje šv. Onos (atmini-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Mętajns .................................. $8.00
Pusei metų ..............................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ....................... 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...............„.........  3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ..............................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ..........   3.50
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.

nonitų sektai, taigi aišku, kad 
“kalbama sekta, suagituota 
vokiečių fašistų ir kunigų bei 
buožių, palikdinėja Sovietų 
Sąjungoj viską ir važiuoja j 
Vokietiją ‘j ieškoti laimės’, 
nes jiems L>uvo įkalbėta. ( !), 
kad ten ji esanti.”

Pamislykite: gyveno tie vo
kiškos kilmės’ ūkininkai Rusijos 
teritorijoje per ilgus metus 
(jų senoliai ten buvo atsikraus
tę prieš porą šimtų metų) ir ne
matė vargo. O dabar staigu at
ėjo pas juos “vokiečių fašistai 
ir kunigai bei buožės” ir pasa
kė, kad Vokietijoje gyvenimas 
laimingesnis; ir jie tuojaus, vis
ką metę, savo sodybas palikę, 
pakilo iš Rusijos kraustytis!

Reikia pripažinti, kad “vokie
čių fašistai ir kunigai bei buo

Audra Vandens Šaukšte
Tolinantis Naujų Metų romanas iš Brigeporto gyvenimo paimtas 

Rašo Aklastavenematė

žės” turi kokia tai nepaprastą 
“mačią”, jeigu jie galėjo šitaip 
suklaidint ir suagituot tūkstan
čius žmonių.

Bet kaip tuos Rusijoje gyve
nusius ūkininkus galėjo “vokie
čių fašistai” pasiekti, tai mums 
pasilieka misterija. Be sovietų 
valdžios leidimo ir žvalgybos pa
lydovų joks žmogus neįvažiuoja 
į Rusiją. Užsienių laikraščiai ir 
knygos Rusijon neįleidžiami. 
Argi vokiečių fašistams Mask
va daro išimtį?

Butų buvę daug trumpiau ir 
aiškiau, jeigu “Laisvės” redak
torius, užuot žioplai posteringa- 
vęs apie “fašistus, kunigus ir 
buožes”, butų tiesiog pasakęs: 
“Tuos ūkininkus apsėdo velnias 
— todėl jie ir bėga iš laimin- 
giausio pasaulyje, bolševikų val
domo krašto,’’

LIEPOJAUS LIETUVIAI

Rygiškis “Lais’vas žodis” ra- šo :
“Sąryšyj su įvykusia Lat

vijos soc.-dem. partijos sa
vaite, joje gyvai dalyvavo 
lietuvių sekcija, platindama 
lietuvių tarpe tuo tikslu iš
leistus atsišaukimus' ir bro
šiūras. Kiek pastebėta, savai
tė turėjo gerų pasisekimų, 
daugelis lietuvių ruošiasi sto
ti sekcijom

“Seksija sparčiai ruošiasi 
atidengimo paminėjimo va
karui, kuris įvyks 8. II. 1930 
m. Organizuojamas choras ir 
vaidintojų trupė.”

JAUNA VEDIS
(Iš M. Zosčenkos)

Musų komunos bute randasi 
toks atsakomingas darbininkas 
draugas P.

Apie j j, žinoma, negalima pa
sakyti, kad jis, pavyzdžiui, in
teligentiškas. Bet jis’ visgi ką 
tai žino. Šį tą skaitė, šį tą 
išmoko. Todėl jis yra atsako- 
nlingas ir iš savo darbų pilnai 
privalo atiduoti sau atskaitą.

Tai štai jis, reiškia, praeitais 
metais apsivedė.

Jis praeitais metais apsivedė 
su tokia Verute. Tokia buvo 
musų namuose 'Verutė. Na, ži
note, tokia panelė.

Ji meilutė, nieko Blogo apie 
ją pasakyti negalima, bet pir
meiviškų pažvalgų ji, žinoma, 
neturėjo. Ji visą laiką svajojo 
apie gražų apsiaustą, visokias 
pančiakas, kaspinus’ ir taip to
liau ir tam panašiai.

Ačiū toms savo pažvalgoms 

jinai rėdėsi gana šauniai. Vi
suomet nešiojo trumpą sijonu
kų, tokią skrybėlaitę, šilkinį ap
siaustą.

Ir ji labai jau tepė savo lu
putes ir su savo akimis’ ką tai 
darė, kokią tai machinaciją. 
Gal tai tam tikru paišiuku pa
braukdavo. Tik jos pasidaryda
vo tokios reikšmingos ir vilio
jančios. Visi vyrai labai jau 
smailiai į ją žiūrėdavo ir norė
davo su ja sueiti.

žinoma, kada draugas P. pra
dėjo paskui ją bėginėti, tai jis 
viską labai rimtai apsvarstė.

Jis mato, kad panelė, be abe
jonės, žymi, bet, taip sakant, 
svetimas elementas. Teks čia 
gerokai padirbėti, teks ją per 
nauja auklėti, įskiepyti jai nau

jas uažvalgas. Kad ji, kaip yra 
sakoma, butų žmogus, o ne bež
džionė su kaspinu.

Bet, galvoja jisai, aš juk esu 
sąmoningas darbininkas ir to
dėl mano pareiga už tokį sunkų 
darbą imtis.

7ad jis pamąstė kiek ir persi
skyrė su savo pirmąja žmona.

Persiskyrė su savo senąja 
žmona ir apsivedė su ta meilią
ją panele.

Daugelis, žinoma, nusišypso
jo. Girdi, nelabai paranku ir 
nelabai etiška apsivesti su to
kia ryškia panele, kuri niekuo 
kitu ir neužsiima, kaip tik savo 
figūros gražinimu.

Bet jis' nutraukė visus tuos 
abejojimus. Nėra reikalo abe
joti, mieli draugai. Panelė iš 
tiesų yra, kaip čia pasakius, 
musų smulkiosios buržuazijos 
atstovė. Bet nepraeis ii- puses 
metų, kaip visa tai pakitęs ir 

ji bus' sąmoninga draugė, gy
venimo sankeleivis, pilnateisis 
pilietis. Jos galva prisipildys 
visokiomis atsakomingomis 
mintimis ir klasiniu interesu, o 
jau paskui visokie kiti dalykai.

—Na, sako jam, apsižiūrėk, 
drauge. Galite įklimpti. Dau
gelis starhbių visuomeniškos 
minties veikėjų žuvo ačiū tam, 
jie turėjo tokias buržuaziškas 
žmonas su dažytomis lupomis.

—Man tiesiog juokai iš jųsų 
kalbos. Malonėkite už pusės 
metų pažiūrėti į mano auklėji
mo darbą.

Apsivedė jis ir pradėjo tą 
merginą auklėti, pradėjo jai vi
sokius klausimus statyti. Pra
dėjo ją sarmatyti prieš sovie
tišką visuomenę.

t

[Pacific and Atlantic Photo]

Paryžius. — Olga Paley, ku
ri 1902 m. apsivedė su Rusijos 
<iidkiir»ifi,4»ikščiu Povilu. Del itų 
vedybų kilo didžiausias skanda

las. Prieš keletą savaičių ji mi
rė, turėdama 63 metus amžiaus.

Girdi, kodėl tu, Verute, savo 
luputes dažai ? Ir kodėl, aš at- 
sipašau, tavo sijonai tokie 
trumpi ? Ir kodėl pas tave ko
jos'? Ir kodėl akys? Ir reikia 
būti susipratusiu ii- protaujan
čiu piliečiu, o ne tokia neatsako- 
minga figūra.

Labai, žinoma, nuo tokio auk
lėjimo panelė konfuzijosi ir 
krimtosi, bet paskui visai ne- 
pastebiamai pradėjo persiauk- 
lėti.

Trumpai sakant, mažiau nei 
už pusmečio ta panelė labai per
simainė.

Ji nustojo dažyti savo lupu

tes'. Ji pasisiuvo sau ilgus si
jonus. Ji pradėjo vaikščioti su 
portfeliu. Iy taip toliau ir tam 
panašiai.

Trumpiau sakant, tai buvo 
auklėjimo darbas, užsitarnau
jąs nusistebėjimo.

Per trumpą laiką tuščiagalvę 
panelę jis perdirbo į tinkamą 
savo gyvenimo sankeleivį. Su 
ja jis’ ranka už rankos pradėjo 
eiti prie užsibrėžto tikslo.

Tiesa, ėjo juodu taip neilgai. 
Apie du ar pusantro mėnesio. 
Daug-maž tiek laiko. Po to 
draugas P. persiskyrė su ja ir 
apsivedė su kita jauna panele.

Nėra žodžių. Paskutinioji 
buvo labai susipratusi. Lupu
tes' tepė pusėtinai. Dėvėjo visai 
trumpus sijonus. Ir labai ko
ketiškai žiurėjo į vyrus savo 
ugninėmis akimis. Bet draugą 
P. tos stambios kliūtys nei kiek 
nevargino.

Trumpai sakant, jis apsivedė 
su ta nauja mažytė. Ir pradėjo 
ją perauklėti, kad iš (tos bež
džiones padaryti 'tinkamą, žmo- 
gą, su kuriuo ranka už rankos 
butų paranku eiti prie iš kalno 
nužymėtų idealų.

O kiek laiko jis tokiu budu 
su jai eis,—tatai parodys arti
ma ateitis. Reikia manyti, kad 
ne mažiau, kaip pusmetį.

Vienu žodžiu, turime garbės 
pasveikinti brangų .jaunavedį.

—Vertė K.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

mui savo žmonos), Kaune 
vienuoliams pranciškonams 
bažnyčią ir, gal būt, vienuoly
ną, Katedrą, Utenoje papras
tą parapijinę. Jo lėšomis, ro
dos, buvo dar pastatytos ir 
šios bažnyčios: Kernavės, Pa
baisko, Perlojos, Daugų, Du
bingių, Darsūniškiu, Veliones. 
Nors neliko užrašų, bet, ro
dos, Vytautas yra aprūpinęs 
daugelį bažnyčių turtais ir že
me.”
Iš kur Vytautas paėmė tas 

“savo lėšas”, kuriomis jisai ga
lėjo pastatyti tiek daug bažny
čių, tas klerikalų laikraštis ne
pasako. Taip pat jisai nepasa
ko, iš kur jisai gavo tas žemes, 
kuriomis buvo apdovanota dau
gelis bažnyčių.

Jisai taipgi užtyli tą faktą, 
kad katalikybę Lietuvoje Vy
tautas ir Jogaila (Jaugalius) 
platino smurtu ir prievarta, — 
lygiai, kaip ir kryžiokai.

Kadangi lietuvių tauta iki to 
laiko turėjo savo senovišką ti
kybą, tai, staigiai smurtu į- 
brukant lietuviams katalikybę, 
nebuvo iš ko “aprūpinti” kraš
tą Hetuvriis kunigais. Taigi į 
tas visas Vytauto, pastatytas 
bažnyčias ir įsteigtas parapijas 
reikėjo, be abejonės, skirti ku
nigus iš lenkų, vokiečių ir gudų. 
Vadinasi, tas Vytauto pasidar
bavimas katalikybei reiškė, kad 
Lietuvoje tapo pristeigta dau
gybe nutautirimo lizdų.

Ir ne nuostabu, kad to rezul
tate lietuvių tauta, kuri Vytau
to laikais buvo galinga, laikui 
bėgant tai0 sutirpo, jogei šian
die visame pasaulyje lietuvių 
tėra tik apie du su puse milio- 
nu.-— kuomet daug silpnesnė 
anais laikais lenkų tauta dabar 
priskaito apie 20 milionų žmo
nių.

žodžiu, tautiniu atžvilgiu Vy
tauto, kaų>o “bažnyčių statyto
jo”, nuopelnai yra labai abejo
tinos vertės. •

VELNIO ŽABANGAI!

Ar žinote, kodėl vokiečių ūki
ninkai ėmė dabar urmu bėgti iš 
sovietų Rusijos ir ieškoti prie
glaudos kitose šalyse?

Jei nežinote, tai jums paaiš
kins “Laisvė”. Matote, tie ūki
ninkai priklaušo religinei me-

Scena prie “inteligentų stalo restorane
Pasauli! Be Bridž-Ei,

porto Nenurimsim!
Keleivi, pasaulio keliautojau, 

į St. Joseph džėlą traukdamas, 
ar iš jos tylomis grįždamas, o 
Bridžporto neužmiršk, lietuvi...

Daug matė senis, baigdamas 
aštunta dešimti metu. Lietuvių 
kelinta generacija jau pilavoja 
Olstryčio akmenis. Bridžporto, 
seni, prieš tavo žilą plikę ke
purę maunu. Jei vaikai ger
bia tėvus, tu, senas Bridžporte, 
esi guodotinas. Jei jaunieji 
guodojo senius, tu esi dvigubai 
mylėtinas. Tavo strytas bru- 
kavotas, ašarėlėmis ris'avotas. 
čia pirmieji lietuviai žaliukai 
Lietuvių emigracijai į vakarus 
kelią skynė, čia lietuviški rau
mens Stock Yardų .šėrininkams 
dešras kimšo ir kumpius džiovi
no, patys dažnai kiaulių žviegė- 
siu ir kanalo smarve gyvenda
mi... čia Upton Sinclair savo 
“Raistams” gyvas scenas iš lie
tuvių gyvenimo kopijavo, čia 
galėjo gimti Vytaičio “Gyveni
mo Dumblyne” ir Bajoro “Mo
tina”. Čia, lyg sudrumsto van
dens šaukšte, vargų ir džiaugs
mų audra kunkuliavo, čia gy
venimas grūdino pūslėtas darbo 
rankas, atkaklų pasiryžimą ir 

i tolimos gimtosios šalies' ilgėsi...
Bridžporte, seni, kas tavo ak

menų paklaustų, kiek kojų juos 
šlipavo. Kas tų surukusių sie
nų pasiklausytų, kiek jos daug 
pasakyti žinotų. Čia pirmoji 
tolimuose vakaruose pravirko 
lietuviško muzikanto tampoma 
rusiška armonika. Bridžportas 
drebėjo nuo Mahanojaus mai- 
nierių lietuviškos polkos. čia 
dar lietuviai stambiais, lyg mė
nulio pilnatis, doleriais vestu
vėse skaldė lėkštes, ir netrukus 
lietuviški graboriai gražius ofi
sus įsteigė, kad lietuvius galėtų 
su visais patogumais ir ištai
gomis tolimoj šaly pakavoti. Čia 
nuo krikštynų, pagrabų ir vai
nikėlių sagiojimo bažnyčių 
bokštai virš durnų debesų iški
lo, ir kryžius į padanges iškė- 

Į lę, varpais’ garsino kiekvieną 
! doleriu apmokėtą lietuvišką aša- 
i rą. Čia ne vienas našlaitis ver- 
i kė juodo butlegerio automobi
liui tėvą suvažinėjus, ir ne vie

na leituvaitė seselė raudojo už 
svetimo italiono ištekėjus, ai- 
rišiui į dobilo lapą rūtų vaini
kėlį išmainius...

Bridžportas Amerikos lietu
vių Vilnius. Ne tik Vilnius, bet 
pats seniausias Vilniaus Ghet- 
•to, su Olstryčiu kaip du lašu 
panašiu į Vilniaus Evreiskają 
ulica. Bridžportas antroji lai
kinoji lietuvių sostinė su 
Olstryčiu už pačią Laisvės 
Alėją šaunesniu. Jei Lais
vės Alėjoj dar kantais ga
lima koją nusilaužti, tai čia 
galima visą sprandą nusisukti. 
Čia broliai artojai jau angliš
kai šneka, bet skamba po “au- 
zas” Šešupės daina... čia Stul
pino lašiniai pastogėse kabo ir 
lietuviški kumpiai pro langus 
šaiposi, čia krautuvių iškabos 
anglų kalba lietuviškais žodžiais 
sienas margina, ant “saidvokų” 
krepšiuose vištos ir kalakutai 
per ištisus metus padėkavonės 
dienos laukia, o skersai Olstry
čio lietuviškų laikraščių ofisai, 
tartum rądio stotys, į viena ki
tą velnius “brodkestina”...

Bridžportas “bunko partijų” 
azarto, “asila” politikos, “jur- 
gių” pabaisos, lietuviškų “mas
kolių” ir baltųjų nigerių tėvy
nė, šeimyniškų pliotkelių dirb
tuvė ir pustrečio “fašisto” gim- 
tuvė. čia gyvenimas greitas, 
gatvekariai triukšmingi, am
žius trumpas, akys dažninusiai 
piktos ir veidai biznieriškos pa- 
liavos aptraukti; bet žvilgiai čia 
labai dažnai į tolimus Rytus 
skersai okeano lekia, ir neramus 
sapnai Lietuvos žydinčias pie
vas ir tolimo gimtojo kaimo 
stogus tebemato. Čia žmonės 
dėvi amerikoniškus švarkus ir 
skersai pilvo storus aukso len
ciūgus kabina, bet į krutinę 
pasikasus, jausminga lietuviška 
širdis tebeplaka, ir tankiai po 
trečios “naminės” pradeda verk
ti. Kuo vilkas gimė, tuo jis ir 
karšta. Geros prigimties' nė 
šimtas procentų neišnaikina...

Ar galima tokius žmones 
barti ir į peklą varyti? Tegul 
Bridžporto pustuziniui bus ma
loninga Perkūno ranka, kaip 
kad yra gera velijanti mano 
plunksna, jų kelionę į dangų 
aprašinėjanti.

(Bus daugiau)

nuosaikum

BAISIOS

nesvaru

fiocMr

IŠVENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

, šmėklos
galima

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Mada labai myli švelnius žavinčius 
apsisklembimus naujoviškos figūros. 
Nepražudykite tą dailią išvaizdą, ne
leiskite savo akims būti didesnėms 
už pilvą. Bukite nuosaikus — bukite 
nuosaikus visame kame, net rūkyme. 
Valgykite sveikai, bet ne be saiko. 
Kada jus ima pagunda perdaug pri- 
sivaišinti, kada jūsų akys būna dides
nes už pilvą, vietoj to užsirūkykite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo 
šešėlius priešakyj. Išverfgkite to atei
ties šešėlio, vengdami perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo figūrą nau
jovišką, žavėtinai pilną.

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

*Bukite nuosaikus! . • . Nestatykite į pavoją naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomi.-, veržiančiomis 
įuostomis, ptigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tu juokingą ir pavojingą gyduolių. Be išmintingi! 
BukitL nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretą suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačidus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

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

galima matyti Fieldo muzejuj 
gamtos istorijos. .

Dar viena gengsterių 
auka

Oriniai teatre — pradedant 
penktadieniu, sausio 10 d., bus 
rodomas kalbantis paveikslas 
“The Kibitzer“; tai nepapras
tai juokinga komedija; kaip 
žodis “Kibitzer'’ rodo, komedi
joj vadinama juokingi žydų ty- 
pai. Lou Koslol’f ir jo orkes
tras duoda scenos produkciją 
“The Giri Friends”.

United Artists teatre — per
dirbta Šekspiro komedija kal- 
bantisiems paveikslams “ 1 be 
Taming of the Sbre\v”; svar
biausias roles vaidina Mary 
Ęjckford ir Douglas Fairbanks. 
Paveikslas rodoma dabar.

Roosevelt teatre — prade
dant trečiadieniu, sausio 8 d. 
bus rodoma paveikslas “The 
Virginian”; tai drama; kitokie 
numeriai.

Chicago teatre. — pradedant 
sausio 10 d. bus rodoma pa
veiksiąs “Navy Bliies”; tai vi
sas kalbantis paveikslas; puoš
ni scenos produkcija “Pagan 
Melodies”.

McVicker teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantis paveik
slas “\Velcome Danger”; svar
biausią rolę vaidina Harold 
Lloyd, paskilbys komikas; ki
tokie numeriai.

rado užmuštą vyrą 
automobilyje. Ji 
užmuštasis buvęs 
kad nugalabiję ji 
draugai. Bet

degančiame 
nužiūri, kad 
butlegeris ir 
jo buvusieji
lei kas, iki vakar dienos, 
das ir pavardė užmuštojo 
sužinota.

Vėl bus šalčiau

Dailės institute

Šiuo laiku Čikagos dailės in
stitute yra iškabinta daugelis 
atskirų piešėjų kurinių. Rinki; 
mai labai įdomus. Patartina at
silankyti pažiūrėti jų.

Goodman teatre šiuo laiku 
vaidinama komedija, kuri re
miasi Džiulio Verno apysaka 
“Aplink žemę per 80 dienų“. 
Komedija vaidinta -Franci joj 
septynerius metus. Dabar ji 
vaidinama Goodman teatre kas 
vakaras, išimant penktadienius.

Krikščionybė pagonyse 
ar pagonys krikš

čionybėj 
»

I'ieldo muzejuj gamtos isto
rijos šiuo laiku yra papyrus 
(senovės laikų raštas), kurio 
amžius numatoma apie 1000 
metų aukštyvesnis, ne kad 
Kristaus gimimas. Papyrus ro
do tų laikų Fgyplėnų mora
lybę. Jisai buvo egyptenės mo
teriškės kaip kokia maldakny
gė.

Kas jame sakoma? Well 
kad ji, moteris, nekalta gal- 
važudyste, vagyste, melavimu, 
piktumu, nuožmumu, svetim- 
vyriavimu, smurtu, puikybe, ir 
tt. Senovės Fgyplėnų • moters, 
iš to rašto matyti, turėjo mal
das visai panašias dabartinėms 
krikščionių maldoms.

Ne be pamato daroma išva- 
. dai, kad krikščionys perdėm tu

ri pasisavinę pagonių apeigų 
ir maldų.

Tą papyrusą (Book ol‘ Dead)

į

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui,* jeigu žmogaus 
danįs yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 

) kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantia nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lotus, U. S. A.

___ ,.................

ko
va r- 
ne-

Oro biuras pranešė, kad 
naktį turėjo pasiekti Či- 

šalto *oro srovė. Nužiu- 
kad temperatūra nupul- 
iki 15 laipsnių aukščiau

ė j usią 
kagą

siunti 
zero.

Devyni pašauti

pra

Cbijcagos policijoj užrekor- 
duota, kad praėjusios savaitės 
pabaigoje devyni piliečiai bu
vo pašauti holdapuošė ir kad 
papildyta 67 plėšimai.

Lietuvis nuteistas 
kalėti

Teisėjas Borelli perkelta 
grinėti bylas automobilistų, kal
tinamų greitu važiavimu, 
sėjas pareiškė, kad skirsiąs 
sunkesnes bausmes nusikallu- 
siems, ypač tokiems, kurie dėl 
skubėjimo esti nelaimių prie- 
žastis.

na-

Tei-

bėgli ktuU jo autas užgvaol 
John Suski, gyv. 2913 Loomis 
st. Piniginė bausmė Mayore- 
lasui $25. ,

Dvidešimčiai dienų kalėti 
pasiųsta ir Jacob Shaw, 2017 
North Racine avė. Jisai nesu- 
ttojo, kada jo autas užgavo 
Fzlmeri J. Mulvihill, Jr.

Akiu GydytojaiGraboriai 
BUTKUS
Undertaking Co

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8161

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

po yra.

S't.20

SpeclallHtaa gydyme chroniškų ir naujų U 
gų-. Jei kiti negalėjo jumis lAgydytl. atsllan 
kyklt pas mano. Mano pilnas iftegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apsi- 
IiuhIu jus gydyti, sveikata jums eugryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino iAegzatninavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda- 
nuo 10 rvtn 1 no Dietų.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

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. Specialę atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir G:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chięago, III.

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedčliais ir Ketvergais 

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

Ofiso 
oietu, 

lioj

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

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

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avėnue

S. D. LACHAV1CH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

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

Telefonas Yards 1138

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Vakar teisėjas Borelli jau 
pasiuntė 30 dienų kalėti Alek
są Mayorelas (1540 W. 72nd 
st.). Mayorelas buvo kaltina
mas tuo, kad jis mėginęs pa-

PETRAS BALTU AM AIT1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 dienų, 3 valanda iš 
ryto, 1930 m., sulaukęs 43 me
tu amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Šiaulių ap., Radviliškio parap., 
Šniuraičių kaime. Paliko dide
liame nuliudime brolį Kazimie
rą, kuris gyvena Elizabeth, N. 
J. ir brolio sūnų Kazimierą, ku
ris rūpinas laidotuvėmis, Ame
rikoj; Lietuvoj du brolių -— Jo
ną ir Vincentą ir 1 seserį. Pri
klausė prie draugijų — Vysku
po Valančausko ir Garsus* Var
das Lietuvių. Kūnas pašarvo
tas randasi Masalskio koply
čioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
sausio 8 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos wž velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro 
čio giminės, draugai 
mi esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti iam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolio Sūnūs ir 
Giminės.

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

Baltrą ma i - 
ir pažjsta- 

kviečiami

Ofiso Telefonas Virginia 0036 
Ros. Tel. Van Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avė.
Valandos JI ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 

iki 8 vakaro. Nedėliom nuo 10 iki 12 die
ną. Namų ofisas North Side

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.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CU1CAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4412 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
virtu j Ashland StLte Banko

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė.

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 18

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

Phone
Hemlock 9252

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

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRJST

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

Phone Kenwood 1752

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirercas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną
Rez. 6600 South Artcsian Avenue

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORISI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Advokatai

127

Lietuviai Gydytojai

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SLMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS'

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
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 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

PINAS
šiuo pasauliu 
4:80 valandą 

sulaukęs 43

POVILAS
Persiskyrė su 

sausio 5 dieną, 
vakare, 1930 m. 
metų amžiaus, gimęs Biržų ap., 
Pabiržės parap., .Kirdonių kai
me, Amerikoj išgyveno 17 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Pauliną, po tėvais Ne- 
verdauskaitė, posūnį Juozapą 
Shcputis ir gimines, o Lietuvoj 
3 brolius ir sešęrį. Buvo narys 
Lietuvių Tautiškos dr-jos ir 
Unity Pašelpinio Kliubo. Kūnas 
pašarvotas randasi 4736 So. 
Wentworth Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 9 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Povilo Pinas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečianti da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Posūnis ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Gydytojas ir Chirurgas , 
3147 S. Halsted Street

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

n

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo b ryto iki 6 vakare

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

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

Kampa? NRVth Avė. ir Roboy St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathernūa

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis 
' Dentistas 

4712 South Ashland 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 
Resldence Phone Hemlock

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Avė
vakaro.
7691

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Corn. Leavitt S t. P
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10--12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rc4. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez, 3201 South Wallace Street

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidčj 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedčliais, Scrcdomis 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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

Phonę Pullman 0856
Gasas, X-Sp.induliai ir t.

Valandos: nuo' 9 ryto iki 8
Scrcdomis nuo 9 ryto iki 12

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Įvairus Gydytojai

t.
va k.
dienos

arcelė Baskienė
PO TĖVAIS DARGAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 4 diena, 10 valandų ryte, 
1930 m., sulaukus 40 metų amžiaus, gimus Labunovėlės sodžiuj, Už
venčio parapijoj, Šiaulių apskr. Paliko dideliame nuliudime vyra Jur
gi, tris sūnūs — Juozapą, Jurgį ir Edvardą, seserį Veroniką Kučins- 
kiejfę, brolį J,oną ir brolienę Eleną, pusbrolį Joną Dargį, Gary, Ind., 
puseserę Anelę Pocienę ir pusbrolį Nutaličius, Wilkes Barre, o Lie
tuvoj seseris Emiliją Klapatauskienę ir Aleksandrą Vitkauskiene ir 
brolį Juozapa Dargi. Kūnas pašarvotas randasi Skudo koplyčioj, 
718 W. 18th 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 i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcelės Baškienės giminės, draugai • ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS, SUNAI, SESERYS, BROLIS IR 

Laidotuvėse patarnauja graborius S. Skudas, Tel.

J. F. RMZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausac 
prie grabu iždir- 
bystės.

suteikti jai pas-

•68 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted Su 
Tel. Victory 4018

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir
Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

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

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 4

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

BROLIENĖ.
Roosevelt 7532.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS '
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

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

Phone Boulevard 8183
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
* — Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per • 25 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušerjs.

Gydo stalgias 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 

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telcphonc Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V, W. RUTKAUSKAS
' ADVOKATAS

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

.Tel. Prospect 3525

J. F. Eudeikis Komp.
1 PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Tel. Blvd.320; Auburn Avė.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

i LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
1601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

i 6 iki 8 vakare’ Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė, Tel. Bros- Nuo 10 ik 

ipect 1930. Nedeliomis tik pagal sų-l 7 
3201 tarti.

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. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midv/ay 2880
Telefonas Yards 0994

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
"J 12 diena, 2 iki 3 po piet, Lovai Ofiice: 

iki 8 vai. Nedel. nuo 10 ii.i 12, 
Rez. Telephone l'laza 3202

Telephono Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatus

131 North L .S; Ue Street 
CHICA JO, ILL.

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

'i t I. Roosevelt 8.10
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Av(\



tinka visiems. Ploja publika ir

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pranešimas

klystume;, jeigu manytumėt, 
kad programas šiuo pasibaigė, 

mo
li r- 
pa- 
de-

at-

--------------- !--------------------------
Jisai skerečiodavosi pagrindose, 
berdavo “faktus” ir “skaitli
nes”, ir paskui jas visas ant 
pirštų suskaitychivo. Didelis kal
bėtojas buvo “draugas” Jukelis, 

politinės

NAUJIENOS, Chicago, III.
4

Antradienis, saus. 7, 1930

SLA. 36 kp. susirinkimas 
sibus antradienyj, sausio 7 
8 vali vakare, Chicagos Lietu
vių Atiditorium, 3133 So. Hal
sted str. Prašau visų narių bū
tinai susirinkti. Yra daug svar
bių reikalų, tai bus metinis su
sirinkimas.

Joe Balčiūnas, Rast.

North Side
Lietuvių Draugijos Savitarpi

nės Pašalpos vakaras

Šios draugijos darbuotojai, 
garsindami savo vakarą, tvir
tino, jogėi Draugija Savitarpi
nės Pašalpos sutraukia Į savo 
parengimus didžiausias lietu
vių čikagiečių minias. Kadan
gi neteko seniau niekuomet bū
ti jos parengimuose, tai 
dė lig truputį per drąsiai 
buotojai kalbėtų.

Vienok turiu 
garsinimai buvo 
daug draugijų,

išro-

kadpasakyti, 
pamatuoti 
kliubų (lietu

vių) Čikagoje atsiras šiandie, 
kurie sutrauks į savo paren
gimus septynius ar aštuonius 
šimtus svečių? Nedaug.

O Čikagos Lietuvių Savitar
pinės Pašalpos Draugija, ma
nau, sekmadienį turėjo tolokai 
per tūkstantį publikos. Didžiu
lė salė kimšte prikimšta. Ga- 

irgi pilna. Prie baro 
nėra. Vienu .aukštu že- 
kita, mažesnė svetainė 
ji puspilnė. Valgomojoj

lereja 
vietos 
miau 
— ir 
salėje svečių taipjau ne stoka.

Kodėl susirenka tiek publi
kos, kai Čikagos Lietuvių Sa
vi tarpinės Pašalpos Draugija 
suruošia parengimus?

Numatau tris pamatines prie
žastis. Viena jų bus ta, kad 
skaitlingoje svečių minioje 
kiekvienas jaučiasi smagiai. Ir 
kuomet parengimą ruošia drau
gija ar bendrovė, kuri sutrau
kia dideles svečių minias, tai 
ne vienas, abejodamas važiuo
ti ar nevažiuoti, pamano: “Va
žiuosiu, sutiksiu draugų, pažį
stamų, pasimatysiu, pasikalbė
siu, smagiai laiką praleisiu”. 
Ir važiuoja, ir neapsirinka. Či
kagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos, šiuo žvilg
sniu, yra jau įsigijusi vardą.

Antra. Ši draugija bus be
ne didžiausia Čikagos lietuvių 
draugijų, — taip nariais, kaip 
turtu. Tatai gi rodo, kad jos 
reikalai vedami yra sumaniai 
ir kad ji duoda apsidraudu- 
siems joje pašalpai nariams ir 
narėms daugiau užtikrinimo, 
negu mažosiosios. Natūralu, 
kad nariai mato reikalą ją 
remti, jos 
t i, ba tai 
apsaugoti, 
nelaimė tą

Trečia.
Draugija ISavi tarpi nes Pašal
pos, sutraukdama tiek publi
kos, kiek ji sutraukė sekma
dienį, pajėgia duoti tokius kon
certus, kokių nepajėgia duoti 
mažesnės draugijos ar kliubai. 
O gerus programus lietuviai 

mėgia. (
Pavyzdžiui, štai sekmadienio 

programas.
Du chorai — Pirmyn Mišrus 

Choras ir Birutė. Kita drau
gija, ruošdama parengimą, 
abejoja, ar ne per brangu bus 
samdyti vienas choras. O čia 
net du choru: Birutė ir Pir
myn. Jau vien tuodu choru ga
li išpildyti puikų programą.

Bet Savitarpinės PašąĮpos 
Draugijai to neišteko. Tai ve. 
ji pakvietė jums A. Vanagai
tį. Ir Vanagaitis, pritariamas 
Jozavito pianu, duoda tokį nu
merį, kad juoku turi tiek ir 
fiek. Žinote, Vanagaitis yra

parengimus lanky- 
reiškia pačius save 
jei ištiktų kartais 
ar kitą narį.
Čikagos Lietuvių

kiūto ir Billie Bitchey — smui
kininkės. Viena groja dešiniąją 
ranka, kita — kairiaja. Duetų 
pildo. Smuikuoja puikiai, pa

O kur Tuk\\ aukšlesnėsė.s 
kyklos orkos Iras? Didelis 

ikcstiasj Vargiai sutilpsta 
glindose. Kokios astuonios 
šimtys bernaičių ir mergaičių.

Pirmąjį smuiką groja p-lė 
Copųkiulė. Drąsiai, pasitikėda
ma savimi ji smuikuoja. Ge
rai pasirodo ir visas orkestras, 
jeigu atminsime, kad lai nebu
vo Čikagos simfonijos orkes
tras; kad tai nėra muzikan
tai, kuriems mažų-mažiausia 
mokama po šimtą dolerių sa
vaitei. Groja orkestras keletą 
apysunkių kurinių.

P-lė Salaveičikiutė dainuoja 
solo. Balsas stiprus, daininin
kė moka dainuoti. Publika ne
paliaujamu delnu plojimu iš
šaukia ją pakartoti.

Vvru — bifuliečių kvar
tetas: Ažukas, Balanda, Kezis, 
Jakavičia. Keturi “grenadie
riai”. Bet kaip sutaria, 
švelniai dainuoja jie!

Paskui merginų trio — 
Burkiutė, Skcvcriutė ir 
domskaitė. Tai tas pats
kuris taip žavėjo klausytojus, 
kai Naujienos ir p. Budrikas 
davė koncertus per radio. šau
niai pasirodo 
ir sekmadienį

kaip

p-lės 
Stra- 
trio,

tas merginų trio 
Wicker parko sa-

programo punk- 
choras dainuoja 

iš operos Car-

Paskutinis 
tas: Birutės 
dvi ištraukas 
men. Solistai — tenoras p. Ro
manas ir baritonas p. Jaka
vičius. P-nas Romanas moka 
ir gali dainuoti. .Jis įveikia da
gi VVicker parko svetainę, ku
ri, galima sakyti, užmuša kiek 
silpnesni balsą. Jam tarią cho- 

klausytis tokios

solistas paskuti- 
P-nas Bijanskas

ras... Smagu 
dailios.

Jakavičius 
nei dainai,
prie piano. Vilnims skrieja pia
no garsai. Dainuoja savo dai
ną Toreador — Jakavičius. O 
ve pagauna melodiją visas cho
ras. Susilieja vienon galingon 
dainon visi balsai, iškyla me
lodija ir... nutrūksta.

Programas pabaigta. Dova
nos nariams, kurie per tam 
tikrą metų skaičių neėmė pa
šalpos iš 
narių yra

Paskui 
ku salėje,
priemenėje, spaudžiasi prie ba
ro.

draugystės. O tokių 
nemažai.

šokiai. Praeiti sun- 
nėra vietos sustoti

O publika vis dar renkasi 
tai šokiams. Report.

Roseland
Garažo reikalai; Jukelis 

jos mokytojo rolėj
poezi-

Bolševikai, pirm negu jie už
griebė Rusiją, tvirtino, kad iš 
cerkvių jie padarysią muzejus 
ir teatrus; iš kalėjimų vasarna
mius darbininkams; iš fabrikų 
— pasilsio vietas. Reikia pasa
kyti, kad dabar, vienuolikai me
tų praslinkus, bolševikai Rusi
joj teištesėjo tik vieną priža
dą, būtent tą — kad kalėjimuo
se šiandie daugelis rusų darbi
ninkų ne tik vasaras, bet ir žie
mas praleidžia.

Tenka betgi nurodyti, kad 
Roselando bolševikai daro di
desnio progreso: jie jau vieną 
garažą pavertė į cerkvę, kurio
je garbina nabašninką. Leniną 
ir armėną Staliną. Visgi 
resas!

Bet toliau progresuoti 
nebepajėgia. Matote, jie
kad pavyks į garažą Nutraukti 
Roselando draugijas susirinki
mams laikyti. Pasirodo, kad 
klydo. Iki šiam laikui, kiek te
ko patirti, ne viena draugija ne
perėjo pas bolševikus, jei ne
skaityti tų draugijų, kurios 
minta Maskvos sendyičiais.

Tai jau ne taip gerai. Ir, sa
koma, pačių bolševikų tarpe ky
ląs klausimas, kaip ilgai pa
jėgs jie išlaikyti Lenino cerk
vę.

prog-

ir jie 
manė,

♦ ♦ ♦

Dar vienas -r- jau tikrai įdo
mus dalykas. Atmenate: kele
tas metų- atgal “draugas” Juke
lis buvo paskilbęs, kaip politi
nės ekonomijos “profesorius”.

mokslinčius”,
žinovas'”.

Jukelio
ko musų

į dirbtutėlę ir

ekonomijos “
Bet greitai 

išsisėmė. Te 
užsidėti čever 
šiušius taisyti. Jukelio g/bumai 
išgaravo Į orų. t

Taip manė daugelis. Bet jje 
klydo. Jukelis, matote, stt^ido- 
mėjo kita gyvenimo šaka. Ir 
šiandie jisai vėl rodo savo ga
bumus. Dabar garaže jis moki
na komunistes ir komunistus 
poezijos ir dailiosios’, literatūros.

Galite įsivaizduoti kokios tos 
pamokos yra!.. Ką gera — mu
sų Jukelis neužilgo dar ir eilių 
rinkinį išleis iš spaudos. Jeigu 
išleistų, tai nužiuriu, kad eilės 
apie7 čeverykus tame rinkinyje 
užimtų pirmą vietą. Mat, šioje 
“poezijos” srityje jis tur būt 
nusimano geriausia.

O kai dėl dailiosios literatu- 
ids, tai manau, kad ir čia drau
gas Jukelis pasirodys reikalau- 
jamoj aukštumoj. Nes jeigu 
žmogus moka šiušius dailiai su
lopyti, tai kas gali uždrausti 
jam dailiosios literatūros moky
toju būti? —Roseland ietis.

mokslas 
draugui

Bolševikų teismai
Bolševikai svarbesnius nesu

sipratimus riša pagelba savųjų, 
o ne buržujinių teisYnų.

Ir viena toki svarbi byla, ma
noma, neužilgo atsidursianti jų 
teisme. Ji liečia aukų rinkimą 
prakalbose.

Neseniai, sekmadienį, buvo 
bolševikų prakalbos Lietuvių 
Auditorijoj, žinote, kaip kuone 
visuomet, taip ir šį kartą, bol
ševikų prakalbos buvo su prog
ramų.

O svarbiausioji programo da
lis buvo — tai aukų rinkimas.

Kaip tokiai svarbiai progra
mo daliai, tai atsirado norinčių
jų pildyti daugiau, negu reikė
jo. Deliai to kilo varžytinių.

Viena bolševike mėgino už- 
lysti kitai už akių. Matydama, 
kad niekas nekviečia jos aukų 
rinkti, ji pasigriebusi kepurę ir 
tarusi kitai bolševikei': 
trauk, aš einu rinkti, 
bolševike pasirodė irgi 
čia.

Rezultatas toks, kad
kės kuone susipešė. Laimė dar,

ltu pasi-
Antroji 
ne pės-

bolševi-

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 

KAPINĖS
Lotų savininkų ir draugijų atsto

vų 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 i susirinkimą atsiveskite 
atvirute kaipo ženklą, kad esate loto 
savininkas-ke, nes be atvirutės ne
būsit jleidžiami i ši susirinkimą.

J. Zalatoris, rašt.

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 metą 
kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKI 
3241 So. Halsted St. 

2nd floor 
gausite pilną informaciją. (Čia

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

Bridgeport. Draugystė Palaimin
tos Lietuvos metinis susirinkimas 
jvyks sausio 8 d., 8 vai. vak., Lietu
vių Auditorijoj. Būtinai turime atsi
lankyti j šj susirinkimą, nes yra 
daug ką svarbaus aptarti.

G. Pakeltis, rašt.

Bridgeport. Draugystes Saldžiau
sios širdies V. Jėzaus metinis susi
rinkimas ivyks sausio 7 d., antradie
ny, 1930 m., 7:30 vai. vak.,. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Malonėkit visi laiku susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
335 kp. metinis susirinkimas ivyks 
seredoj, 7:30 vai. vąk., sausio 7 d., 
1930 m., p. Z. Mickevičiau^ raštynėje, 
2505 W. 63rd St. Visi nariai malonė
kit susirinkti ant paskirto laiko, nes 
yra daug svarbių reikalu ant ap
svarstymo. Valdyba.

kad priėjo vienas iš komisarų 
kaip tik laiku ir bolševikus iš
skyrė. Antrųjų jisai nusivedi 
aukų rinkti, o tai pirmajai pa 
sakė: o 'tu palauk kitų prakal
bų.

Šitokias bylas, žinoma, Į bur
žujų teismus nekelsi. Buržujai 
nesupras proletarų padėties, tad 
ir negalės bylos tinkamai 
singai spręsti. Tai viena.

ir tei-

laukia 
kuri, 

pat, o 
griebti už

skaldymas; 
revoliu- 
Bet ir 

teismai 
rimtus,

s Antra { bolševikai 
pasaulinės revoliucijos, 
anot komisarų, jau čia 
bolševikės rengiasi
plaukų viena kitai. Tai juk yra 
proletarinių jėgų 
tai juk yra pasaulinės 
cijos reikalų žudymas, 
šito sumetimo buržujų 
nesupras. Ba per daug
per daug gilus klausimai yra 
įvelti tokiose bylose, kad bur
žujai suprastų. Taigi šitokio^ 
rūšies byloms spręsti ir šaukia
ma kantas nuo karto bolševikų 
teismo posėdžiai. —Proletaras.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
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Business Service
Biznio Patarnavimai?

Exchange—Mainai

GENERALINIS . » 
KONTRAKTORIUS 

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Financial
Finansai-I’askolos

Personai
Asm e n u 1 e,š k <»

IEŠKAU merginos apsivedimui. j 
Esu 28 m., 5 - 
150 sv., Amerikoj augęs; turiu viš-. 
tų farmukę. Norinčios gyventi ant j nyšiu i farmą, privati 
ūkės, atsišaukite Paul Simon, R. F. i sunimer j’esort. 
D. 4, Lapeer, Mich.

v
IŠSIMAINO BEKARNĖ, 

merginos apsivedimui. I Daromas geras biznis, mainysiu i
5 n. d’/yc. aUgščio, sveriu Jotą, cottage, gerą automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 flatai, mai-
namą arba

PAIEŠKAI! moteries ar merginos 
apsivedimui ir gvventi už miesto, 
turiu bizni. Matyti mane galima 3; 
iki 7 po piet. P. Romanas, 1609 S.' 
Halsted St.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Skolinam Jums Pinigus not'' 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius
Real

PAIEŠKAU brolio Kazimiero Ado
maičio, pirmiau gyveno Pittstone, 
Pa. Meldžiu atsiliepti arba kas 

praneškite busiu dėkingas.
DOMINICK ADOMAITIS

1527 So. 49th Ct„ 
Cicero, 111.

ži-

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.
f

MADOS

2231

kostiu-

.5

•į
9
d

reikalingas3172. Labai
mas be kurio šiandie vargiai nors 
viena iš moterų , apeina. Galima 
siūdinti iš bile kokios lengvos Arba 
sunkesnes materijos. Sukirptos mie- 
ros 16 ir 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti ifiierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ................. :.
tfieros ....................... per krutinę

ir Partners VVanted
Pusininku Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

L’OANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies? Nėra skirtumo apielinkės ir

1 kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgaRe ir parūpinai)] 1 ir 2nd

! tnortj<a£e lengvomis išlygomis. Tei- 
i singas ir greitas patarnavimas.
14425 So. Fairfield Avė.

•Tel. Lafayette 0455

IEŠKAU pusininko, moters arba c.-.-- 
vyro i lunch ruimį ir čili parlorj su WeHtprn, 
mažu kapitalu. Vienai per sunku, 
9333 Cottage Grove Avė.

Vardas ir pavarde)

•...........r.................
(Adresas)

(Miestas ir valst.) -

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedSjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co.. 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 
RAMANCIONIS. savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
———o-------- -

s.

----- o—
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausį darbą mieste.

Dykai ap- 
Mes . atliekame ge- 

Kedzie 8463.

PATENTAI, copyrights -— 
šokios rųftieB.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Brun»wkk 7187

išradimai vi-

Paskolos suteikiama' 
į viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGAS partneris j 
černę ir grosernę; vieta gera ir 
nis daroma geras. Gera proga 
ram žmogui. Kad ir nemokantį iš
mokinsiu. Kreipktčs per telefoną 
Roosevelt 4738.

Situation Wanted
Darbo Ieško

bu
bi z- 
ge-

BARGENO InvcBtmento proga. Ogtlen. arti 
. 6 flati) mūrinis, (57 pikių )otan, 

elektra, peNata ftlldomas: garažas ir barnė. 
$5,000 cash, likusieji 1-mas morgičius. Kai-

I na $13,500.
M R. SCHERER, 

II. J. COLEMAN & CO.
4705 S. State St. I)rexel 1800

_ . furn. fiihlo- 
2 karų garažas, gatvė ir c-lfl ifitaisy- 
Portage Park, arti mokyklų ir haž.ny- 

’Xi bloko iki gatvekarių, $7,5(10, juto-

GRAŽI 6 kambarių cottage 
nia, 
tos: _____ _
<’ių: ’1.................. ' J.
kėli $1.000.

Šaukit
INDEPENDENCE 1542

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

•o---------
SKOLINAM PINIGUS 

$200 iki1 $30,000 
ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių

J. NAMON & CO,
2418 W. Marųuette Rd.

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

6%.

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

Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Dlvision St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

UŽSISAKYKIT DABAR
Garsųn radiuin mine run anglys;

akmenų: kaina $6.50 su pristatymu;
GOVALIS,.

Boulevard 1035

Automobiles

nčra

VIRĖJA paieško darbo restaura- 
ne.’ 'Puriu daugelio metų patyrimo.' 
Kreipkitės Ramoves restauranan. 
903 W. 35th St.

2 STORAI su fixturiais, 6 kamb. 
flatai viršuj, 2 karų garažas. Našlė 
turi parduoti pigiai. 2747 W. 55 St., 
Prospect 4481.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus . naujus 6 
Chevrolet, kurie buvo r 
Oil trobesy, prie Wack'er Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžię 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 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 

cilindelių 
odomi Pure

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

ii

Help Wanted—Female
Darbininkių Re j k i a

REIKALINGA moteris arba mer
gina i restauranta.

701 W. 21 PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAyiMUI barbernė arba mai
nysiu ant lotų, automobiliaus arba 
mažo namuko. Pašaukite Republic 
1861._____________________________

PARDAVIMUI restauranas dėl 
priežasties, nes turiu du biziiu. Par
duosiu pigiai. 903 W. 35 St.

. NORIU pirkti už ęash ir morgi
čius šmotą nekilnojamos nuosavybės, 
kur jus galite parodyti man ateities 
pelną. Galėčiau priimti ir supai
niota nuosavybe. Cohan, Suite 800. 
134 N. Izi Šalie St., Randolph 8780.

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

------ o------
PARDAVIMUI ar mainymui 3 

flatų mūrinis namas, prie North 
Artesian Avė., gražioj Western sek
cijoj. Priimčiau seną pamą ar far
mą. Šaukite Borman, Randolph 8780.

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

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

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., M r. 
Henderson, Randolph 8780.

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

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, 

jeigu ant išmokesčio, kožnas $1,200.
A. G.,

227 W. Water St., 
Waukegan, UI.

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

o

GROSERNĖ - Marketas — Royal 
Blue. Geras biznis, 2 kambariai. Su 
namu. 6 kambarių flatas, 2 karų 
garažas; karštu vandeniu šildomas. 
Mainysiu ant 2 flųtu pietvakarinėj 
daly. 2450 W. 59 St.

Bargenas — Mūrinė
Bungalow$800

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

'28
•26
’29
•27
’29
’28
'29 — “400" Nanli Sodan ....................

MeDERMOTT MOTOR SALES CO
7136 So. Halsted St„ Trianjlo 9330

Buick 5 pas. Sodan i 
Paigro Sodan 0 ratai . 
Es«(‘X Sodan . ........
Na«h Coach apccial . 
Ford Coupe ............
Chrysler Sodan ........

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55,

7 šmotų
setas $39.

5 šmotų
$17.50.

5 šmotų
litas — 1

riešuto valgomojo kamb. 

ąžuolinis Dinette setas

miegamojo kamb. aut- 
ova, 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 Kimba!!, Schultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, jei bus 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 
vak.

Nedaliomis iki 5 vai. po piet. 
VICTOR STORAGE WAREIIOUSE 

4809 W. Lake St.
Tel. Columbus 0467

Personal
Asmenų Ieško

PARSIDUODA delicattesen ir 
Lunch Room, arba mainysiu ant ge
ro automobilio iš priežasties ligos. 
Renda' pigi ir bizniavoje vietoje, ant 
kampo. Biznio adresas

33 E. 103 St., 
namų

10118 So. State St.

IŠVYKSTU j Lietuva,—skubiai už 
pirma teisinga pasiūlymų parduosiu 
bučernę ir grosernę; ’ nupirkęs nesi
gailės, 4530 S. Wood St. • •

Farms For Sale
Ūkiai Pprdavimyi

REIKIA FARMŲ
IR AKRŲ

Jeigu jus norite_parduoti savo far
mą ar akrus, netoliau 1,000 mylių 
nuo Chicagos, aš Kaliu jums pagel
bėti. Turiu daug pirkėjų, kurie tu
ri apsigyventi vietoj iki kovo 1 d.

Rašykite:
Naujienos,
Box 1162

1739 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

£xchange—Mainai

Arti 52 ir Sawyer, 5 kambariu, 
tile maudynė, su jbudavotu lietum; 
gražiai išdekoruota, geležies konst
rukcija; viškos su grindimis, užda
ryti užpakaliniai porČiai; karštu van
deniu apšildoma; visi pagerinimai su
dėti ir apmokėti. Tik $9,100, 
pačių išmokėjimo sąlygomis, 
reikia taksų mokėti iki 1931. 
kitos tiesiai su savininku,

R. H. Bradley,
Tel. Central 6702, 

ar rezidencijos 
Beverly 7980

jūsų
Ne- 

Tar-

MODERNIŠKA 5 kambarių mūri
nė bungalovv; paaukojimo kaina 
$6,800. Savininkas Albany 6832.

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

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran 

euzų styliaus bungalovv; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 3 
extra rumus ealima padaryti viršuj. 
\rti .N. W. vieškelio ir geležinkelio 
Joties. Kaina sumažinta nuo $11,- 

TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. j 500 iki $9,500 greitam pardavimui; 
atsišaukti Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant išmokėjimais.

' geru lotu.
HYEE & CO.

Chicago, 111, 2015 Montrose Avė. Lake Vicw 4479

REIKALINGA lotų, namų arba 
farmų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Snromskis, 3352 

. s: Halsted St. Tel. Yards 6751
kaimo Mikelkeskių.

PAIEŠKAU draugų — Petro ir 
Viktoro Mažiolų, kaimo AžuŠilių- 
Povylo Grybo, kaimo švobiškio; Po- 
vinlo Kutros,
Visi paeina iš Panevėžio apskr., Bir
žų valsčiaus.
laišku, turiu svarbų rekalą.

.1. P. SHEPUTIS,
1739 So. Halsted St.,

Meldžiu
WIHL,

32 Kerwood St., 
Palatine


