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Buvusiųjų Rusijos 
viešpačių likimas

Danai statys Telšių- 
Kretingos geležinkelį

17 Meksikos kongreso 
narių pašalinti iš re

voliucinės partijos

S V10 
suor-

Lietuvos eksportas ii 
importas lapkrity 1929

nebe 
v aid 
aris

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą

metus
suma-

vokiečiais 
numatoma, 
s įvežama

šalčiau;
mainąsis

čičerinas busiąs so 
vietų ambasado

rius Paryžiuj barakuo 
buvę žy

Rusija galinti vėl su- Besiedovskis daro 
siiaukti carizmo, pa

sako ja Trockis

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po p’et.

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

Kinų maištininkai 
sumušti; 10,000 pa

imti nelaisvėn

300 Kentucky angliaka 
siy sustreikavo

Lietuvos Naujienos

Papa priėmė Belgijos 
karaliaus šeimą

banditai pabėgo t 
banko $1,500 pinigų

Du asmenys žuvo 
bučio gaisre

Senatas priėmė valsty
bės tarnautojų pensijų 

įstatymą

kad visai 
daugiau i

Luihvig

•'uitas bolševikų vadas sako 
kad sovietu tvarka ėmus pu 
ti ir galinti visai sugriūti

?se. J anglu ve 
rūmų ko 
cc’.emomją ai

P i sos ai

Atstovų bute vėl yrąs 
dėjo ginčai dėl pro- 

hibicijos

Katastrofingas medžio 
sandėlių gaisras

Visi septyniolika pašalintųjų 
buvo nariai nuolatinės kongre
so komisijos, kuri, kongresui 
atostogaujant, veikia jo vietoj. 
Jie kaltinami dėl neištikimuiho 
ir neklausymo partijos disci
plinos.

Pašalintieji buvo vadinamos 
baltųjų grupes komisijoje na
riai.

įvairiu nusikaltimu fr G v

įvairiuose Illinois 
ir patai-

naktį čia vienų na 
Žuvo tivs maži gv 
ib neriu vaikai, m i c

vežimas padidėjo 12.8 milijo
nais litų. Padidėjo gyvulių ir 
pieno gaminių eksportas. Be to, 
žymiai padidėjo pusiau apdirb
to medžio išvežimas.

Per ,1929 metų 11 mėnesių iš
vežimas pasiekė 302,8 milijonų 
litų. 1928 metais per tą patį lai
kų buvo išvežta 233,6 milijonų 
litų. Tokiu budu 1929 metais iš
vežimas padidėjo 69,2 milijonų 
litų. Per tą patį laikų įvežimas 
pasiekė 283 nril. lt. 1928 mt. per 
tą patį laiką, buvo įvežta 27Lf6 
mik lt. Tokiu budu įvežimas, 
palyginamai, padidėjo 11,4 mil. 
lt. Drauge su aktyviu užsienio 
prekybos balanso saldo sveti
mos valiutos, fondas Liet. Ban
ke nuo lapkričio 1 d. ligi gruo
džio 1 d. padidėjo nuo 66,7 lt. 
ligi 74 mil. lt.

LOriSVILLE, Ky., sausio 7. 
— Praeitą naktį siautė čia di
delis gaisras, iš dalies sunai
kinęs Mengel Body kompani
jos medžio medžiagos sandė
lius. Gaisrą gesinant vienas 
gaisrininkų žuvo, o keturias
dešimt kitų buvo sužaloti. Ma
terialinė ugnies padaryta žala 
siekia $250.000,

Šiandie įvyksta Italijo 
karaliuno vestuvės

Trys maži vaikai žuvo 
namų gaisre

jvirmn o 
v.ng tuvių 
rdinolas 

k i vyskupas..

Kalinių riaušės Kalifor 
nijos kalėjime

Iš labai patikimų šaltinių te
ko patirti, kad artimiausiu lai
ku susisiekimo ministerija ren
giasi atiduoti statyti Telšių- 
Kretingos geležinkelį. Esą gau- 
<ti pasiūlymai iš danų, prancū
zų. vokiečių, anglų ir vietos fir
mų. Kalbama, kad statyba teks 
danų

Gazolinu bandė krošnį 
įkurti; 5 šeimos na

riai mirė

CONNEAlT, Oliio, sausio 
-i • Praeita 
mų gaisre 
ventojų Sc 
gojusieji antrame aukšte. Ki 
Ii du vaikai skaudžiai susiža 
Jojo, šokdami laukan pro langų

Lud- 
s, kad 
ritantis 
sistema BERLYNAS, sausio 7. - 

šimtai Rusijos emigrantų, k u 
rie gyveno aplūžusiuose medi 
iriuose barakuose Berlyne, va 
kar laikė masinį mitinį, pro 
testuodami prieš 'Pautų iSąjun 
gą, kad ji nesirūpinanti jų pa

MEKSIKOJ MIESTAS, sau
sio 7. — Nacionalės Meksikos 
revoliucinės partijos vykdoma
sis komitetas pašalino iš par
tijos devynis senatorius ir aš
tuonis atstovu buto narius.
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Kova su analfabetiz 
mu Meksikoje .

BERLYNAS, sausio 7. — 
Bedi nėr Tageblatt išspausdino 
pasikalbėjimą, kurį garsus vo
kiečių biografas, Emil Luihvig, 
turėjo zsu buvusiu bolševikų 

vadu, Leonu Trockio. jo trė
mimo vietoje Turkijoj.

KAUNAS 
laiką buvusios brangios staigiai 
atpigo. Ūkininkai netikėjo, ma- 
hė, kad tai padarė keli kupČiai 
susitarę, tikėjosi, kad būkle 
greitai pasikeis. Tačiau taip ma
nę apsiriko. Kiaulių kainos dar 
tebekrinta. Viena iš svarbesnių 
priežasčių, dėl kurių kiaulėms 
kainos nupuolė, tai Lenkijos su 
Vokietija derybos dėl gabenimo 
kiaulių. Lenkai su 
beveik susitarė ir 
kad Vokietijon bi 
apie 200,000 centnerių lenkiškų 
kiaulių. Tas’ musų kiaulių rin
kai turi reikšmės, nes Vokieti
ja 'yra arčiausia musų išgabe
namoms kiaulėms rinka. Kita 
priežastis yra ta, kad visi ūkio 
kraštai labai daug kiaulių augi
na, o šiemet gerai užderėjus ja
vams ir bulvėms, jiems' atpigus, 
savaime aišku, kad ir kiaulėms, 
kaip ir visiems gyvuliams, kai
nos turėjo kristi. Kritimas ne
mažas. Vieton buvusiu 130-135 *
lit. už centnerį, dabar mokama 
tik 100—llj) lit., o vietomis 
moka tik apie 90 litų už cent
nerį. Ekonominiai sluoksniai 
yra nuomonės, kad kiaulėms 
kainos dar galinčios kristi.

Pasikalbėjime, pashk 
wigo, Trockis pareiškę 
rusų revoliucija dabar 
į pakalnę; kad sovietų : 
jau ėmus puti, ir kad gi 
įvykti visiškas dabartinės 
kos Rusijoje sugriuvimas

WA1SHINGTONAS, sausio 7. 
— Senatas priėmė, ir atstovų 
butui pasiuntė bilių, kuriuo ei
nant 
tarnautojai 
n y bos 
metu 
irių 7 
gauna metams 
75 nuoš. pagrindinė 
lią pensijenuojama: 
perkelius paskutinius savo tar
nybos metus. Pensija tačiau 
negali siekt] dą ilgiau, kaip $1,- 
61)0 metuose. ,

'Lokį įstatymą kongresas jau 
buvo pirmiau priėmęs, bet bu
vęs prezidentas Coolidge ji al
inote.

3,000 vokiečiu menonitų 
keliaus j Ameriką

ROMA, sausio 7. — Papa 
Pijus XI šiandie su didelėmis 
ceremonijomis priėmė Belgijos 
valdovų šeima — karalių Al
bertą, karalienę Elzbietą, sosto 
įpėdinį Leopoldą su jo žmona 
Astrida ir princesę Mariją Jose, 
kurios vestuvės su Italijos 
kronprincu Umbertu įvyks ry
loj (šiandie).

PARYŽIUS, sausio 7. —- So
vietų vyriausybė atšaukė iš 
Londono savo prekybos dele
gacijos “Arkos” pirmininką 
Abramovą. Jo vieton tapo lai
kinai paskirtas buvęs Abramo- 
vo asistentas Ozerovskis.

Vielos laikraščiai, pranešda
mi šitą žinią, sako, kad Mas
kva buvus priversta tatai pa
daryti dėl buvusio sovietų di
plomato Paryžiuje, Besiedov- 
skio, reveliacijų. Pabėgęs iš„so
vietų ambasados ir ištrukęs iš 
“čekos” nagų Besiedovskis, bū
tent, savo memuaruose iškėlė 
į aikštę tamsius Abramovo dar
bus Anglijoje, ir Maskvos val
džia, bijodama, kad tai nepa
kenktų jos santykiams su An
glija, nutarė Abramovą tuojau 
atšaukti.

įvairiu klasių valstybės 
po 30 metų tar- 

ir sulaukę 6fy 63 ir 60 
amžiaus (vietoj dabarti- 
), 65 ir 62 metų amž.) 

pensijos, lygios 
algos, k il
ga vo po;

WASHINGT()NAS, sausio 7
Sena torius Blaine (rep.. 

VVis.) įnešė rezoliuciją, kai 
Jungtinės Valstybės pripažin
ai Indijos nepriklausomybę.

IND1ANAPOLIS
šio 7. — Vietos, gyventojas Do 
nald Kluesner, norėdamas grei
čiau įkurti krosnį, pylė ant mal 
kų gazolino. Gazolinas aksnlio 
davo. Kluesner, jo žmona ii 
trys jų maži vaikai, baisiai ap 
degę, mirė ligoninėje.

Organizuoja katalikiškas darbo unijas ko
vai su “pasibaisėtinu socializmo mokslo 
plitimu” darbo žmonių sluogsniuose

KAUNAS. — Lietuvos išve 
žimas per lapkričio mėnesį pa 
siekė 37,8 milionų litų, įveži
mas — 30,2 milijonų litų. To 
kiu budu išvežimas yra dides
nis už įvežimą 7,6 milijonų li
tų. Palyginti su 1928 metų lap
kričio išvežimu, 1929 metais iš-

•r 4 švietime darbo 
analfabetizmas krašte 
žinias nuo 90iki

ilsi liktų, jeigu 
palaplu monarchija, 

akcija vis lik niekados 
galėsianti visą valstybės 
žią pavesti keletui šimtų 
tokratu s c
voliucijos

\G, Kas., sausio 7. L?‘ai' 
kuris papilą mikli
Wick viešbuty, du ; įo 

iie septyriias- cese 
l’.UOio SVCČ:U a. y];;; 
kiniai pa'jčff-je ir

Gaisro padaryti j 
siekia $75,000.

GIREENVILLE, Ky., sausio 
7. — Vakar sustreikavo apie 
300 apielinkės anglies kasyklų 
darbininkų, reikalaudami, kad 
butų atsteigla 1917 melų algų 
norma ir pripažinta angliaka 
siu unija.
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d jo reveliacijų priversta at 
šaukti savo prekybos dele 
gacijos galvą Londone

MEKSIKOS MIESTAS, sau 
šio 7. — Kaip dabartinė Mek
sikos 
švietimu, 
pastarus 
žiniškas 
te tapo 
nuoš. iki 
pasiekta su visai nedideliu, pa
lyginti, švietimo departamento 
biudžetu, paprastai nedidesnių 
kaip 121/2 nriliono dolerių.

1929 metais mokyklų skai
čius krašte padidėjo nuo 3,0(11) 
iki 8,000, o šiemet numatoma 
įsteigti dar bent 2,000 
mokyklų^

Be pastovių mokyklų, 
limo deparlameiTtas Imi 
gairizavęs dar vadinamas 
jojančias mokytojų kuopas, ku 
rios iš tam tikrų centrų siun 
čiamos į tolimus indėnų kai 
mus, kame rašto mokėjime, 
ligšiol buvo visai nežinoma 
daiktas.

Tuo pačiu kartu vokiečių 
spauda protestuoja prieš Tau
tų Sąjungos vadinamą Nanseno 
šalpos komisiją, kad ji nepa
deda tiems rusų emigrantams 
susirasti gyvenamų vietų tur
tingesniuose, nekaip 
kraštuose.

Gyvenusieji Ilgšio! 
se rusai, daugumoj 
mus Rusijos aristokratai, be 
dabar, visai suvargę, ėmė pro 
tešluoti dėl to, kad barakų sa
vininkai ėmė tas laužynes griau
ti ir rusus varyti laukan. Po
licijai teko imli juos savo glo- 
bon ir policijos vežimais kra-u- 
styti i seniausias nebegyvena 
mas lindynes Žydų gatvėj.
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Illinois deportuos 
svetimšaliu kalinius

PARYŽIUS, sausio 7. — Iš 
gerai painformuotų rusų rate
lių praneša, kad čičerinas, bu
vęs ligšiol sovietų užsienių rei
kalų komisaras, busiąs Mask
vos paskirtas ambasadorium 
Francijai, dabartinio sovietų 
ambasadoriaus Dovgalevskio 
viVtoj.

- Gaisre, 
kilo vietos 
žmonės žuvo. A 
dr'fmt k:ln vie 
su ebč.jo viemnąr 
ii ’Jš ugnies

iačiai 
kelia 
riau

ks mė- 
ryko įvaumoša Ameri- 
i m uos e.

Kanada, sausio 7. 
socializmu, Kana- 
kunigai, su Olta- 

\vos arkivyskupu J. B. l'orbesu 
priešaky, pradėjo organizuoti 
katalikiškas darbo unijas—sin
dikatus ir katalikiškas farme- 
rių sąjungas.

Vyriausiu katalikiškų unijų 
judėjimo organizatorium arki
vyskupas Eorbes paskyrė ku
nigą Rodrigue Claude, šv. Bo-

Suvargę emigrantai protestuo 
ja, kad Tautų Sąjunga ne 
siilipinanti jų padėtim

CLEVELAND?:, Oliix v
: T-lo moter į Ari u sui 

slrcj.. is. Dalim metė d ::i 
kaip 2.000 siuvėjų plikiau 
čiu Intnr’.vTioual Ladius’ '

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

Bendrai gražu, bt 
lengvi ir vidutiniai

\VASIIJNGTONAS, sausio 7 
— Atstovų bute šiandie ve 
prasidėjo ginčai dėl probibiei 
jos. Ginčus pradėjo Ne\v Yor 
ko kongresmanąs La Guardia 
žinomas prohibicijos prieši 
ninkas.

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
7. — Gauti čia pranešimai sa
ko, kad (aulinės Kinų valdžios 
kaiiuomene Iloijano provinci
joje smarkiai sumušė maišti
ninkų generolo Tang Senei jė
gas. Pasak pranešimo, 10.000 
maištininkų paimli nelaisvėn. 
Pals maištininkų vadas, gen. 
Tang, bandąs pabėgti į Japo
niją.

Yra gerai žinoma, kad dik- 
talorius Stalinas Cičerino ne
mėgsta. čičerinas, mat, tiek sa
vo gimimu, liek charakterių, 
yra aristokratas. Bolševikai dėl 
to nelabai juo išsitiki. Bet či
čerinas yra vienas gabiausių 
diplomatų .Europoje, tad Sta
linas manąs pasiųsti jį į Pa
ryžių.

( BERLYNAS, sausio 7. — 
š\ą savaitę apie 3,000 vokiečių 
menonįlų iškeliaus į Kanadą 
ir Braziliją. Visi jie yra pa
bėgėliai iš sovietų Rusijos.

bai kukliai, beveik vargingai, 

lis retai tesimatąs su draugais 
ir pažįstamais. Tačiau jis uo
liai sekąs visa, kas dedas pa
sauly ir ypačiai sovietų Rusi
joje. Jis, pasak Ludwigo, vis 
tlar nesąs praradęs vilties, kad 

valanda revoliucinė 
vėl kreipsiantis į jį, 
kaip į gabiausi savo 
organizuotoją.
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SPRINGElEiLl), 111., sausio 
7. Piliečių gerovės depar
tamentas nusprendė deportuoti 
septyniasdešimt penkis svetim
šalius, dc 
uždarytus 
va M i j os ka lėj i muose 
ses !■ amuose, kai t! 
liks savo kalėjimo bausmes.

Kiek vėliau buš deportuoti 
dar 35 nusikaltėliai ateiviai.

Trockis, pasak vokiečių 
i peši mis t ingai 
sovietijoje, kad 

jogei Rusija galinti 
susilaukti caro. Tik, Troc- 

nelai- 
Rusija

valdžia rūpinas žmonių 
matyti iš to, kad per 
ketverius metus mil- 
analfabelizmas kraš- 
sumažintas nuo 90 
60 nuoš. Ir to buvo dėtim

vis tik
visa € 

keletui
caru p 

laimėjimai i
savo šakirij
išrauti juos 

‘bepajėgsiąs.
malėsi su Trockio

l Prinkipo saloj, ku
ri yra Marmuro juroj netoli 
nuo Konstantinopolio. Pasak

navenluro parapijos kleb'oną.
Arkivyskupas Forbes išleido 

tam tikrą “ganytojo laišką,” 
kuriame sako, kad katalikiškos 
darbo unijos tekę organizuo
ti dėl “pasibaisėtimo socialis
tinių doktrinų progreso ir dėl 
kylančio nerimo ūkininkų ben
druomenėse.” Arkivyskupas be 
to savo laiške 
talikiškų unijų 
būt • skiepijama

\VASiil?<G” į) N A S, sausio
Prezidento Hooverio pash 

a vadinama įstatymų vylu 
mo

SACRAMENTO, Cal., sausio 
7. — Vėlai vakar vakarą kaun- 
tės kalėjime čia įvyko kalinių 
riaušės ir bandymas išlukti iš 
kalėjimo. Riaušės buvo pa
tremptos lik atvykus didesnei 
policijos pagalbai. Kalėjimo 
sargas Hali ir vienas kalinys 
Luvo skaudžiai sužaloti.

BSs .< r- 
A . ŠA -T . • '

saKo, kad ka- 
ideja turinti 

jau mokyklas 
lankantiems vaikams.

•'Mi-.. X L,

[Atlantic and Pacific. Photo] <■

Flocence Jacųues Youngblood, gruzinė, kuri buvo apsive 
dusi su amerikiečiu. Dabar jos vyras Youngblood iškėlė byh 
Dr. Vahan N. Magarian ir reikalauja iš jo už žmonos' pavilio 
Jimą $100,000.

SHELiBYVILLE, Ind., sau
sio 7. Trys ginkluoti ban
ditai šiandie puolė Fairlando 
National banką ir pabėgo su 
$1506. Į bėgančius automobi
liu banditus buvo paleist) ke
li šūviai. Vienas jų buvęs su
žeistas.
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KORESPONDENCIJOS
Maskvos garbintojams tas am
žinas aukų kaulijimas baisiai į- 
griso. Eiliniai piliečiai iš s'avo 
komisarų pradeda reikalauti at-

* skautų. Jie nori žinoti, kur

Nanticoke, Pa.
Iš SLA. 12 kuopos susirinkimo

Gruodžio 29 d. įvyko 12 kuo
pos metinis susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniškai. Iš 
92 narių dalyvavo susirinkime 
54. Buvo renkama kuopos val
dyba ir delegatai i 7-tą apskri
čio suvažiavimų. Visi išrinkti 
tikri susivienijimo nariai. “Pro
gresyviai” visur pralaimėjo. 
Taipgi buvo nominacijos Pildo
mosios Tarybos. Iš 54 narių 
“progresyvių” sąrašas gavo 
apie 12 balsų. O kiti visi už 
senąją P. T.

—SLA. Narys.

Rockford, III.
Šis bei tas iš mtiių padaugės

Nežinau dėl kokių priežasčių 
nieks nerašo iš šios kolonijos. 
Gal korespondentai aptingo, ar 
kas kita pasidarė. Tuo tarpu vi
sokių žinių yra net perdaug. 
Tad nors trumpai bandysiu šį 
tą Įja.'cisyti.^

Praeitą menesį Įvyko SLA 
77 kuopos susirinkimas. Tai bu
vo itin svarbus susirinkimas, 
kadangi jame buvo renkama 
kuopos valdyba, o taipgi nomi
nuojama Pildomoji Taryba. Ta
vernai ir tavorškos, žinoma, 
susirinko visi, kad sultelti “re
voliuciją“ ir nuversti seną val
džią, o išrinkti naują, tokią, 
kokios pageidauja Maskvos da
vatkos. Aiškus dalykas, kad ko
misarams ne tiek vadovavimas 
rupi, kiek tie doleriai. Prie bur- 
žuaziškų dolerių jie ypatingai 
nori prisiplakti. Susivienijimo 
dolerių per ilgą laiką visiems 
komisarams ant sanvičių užtek
tų.

Einama prie valdybos rinki
mų. Sukilo visos bolševikiškos 
jėgos. Bet pasirodė, kad opozi
cija yra tvirtesnė. Tad revoliu
cija negalėjo įvykti.

Pildomąją Tarybą nominuo
jant pusketvirto tuzino tavorš- 
čių stengėsi nuversti valdžią. 
Vienas sako, kad jis jau per 
keturiolika metu esąs bolševi
kas ir balsuosąs už “progresy- 
yių” sąrašą. Taip privalą ir ki
lti daryti. Pasirodė ir pats vy
riausias komisaras su savo lei
tenantais barberiais. Bet kaip 
nieko, taip nieko. Armija nei 
kiek nepadidėjo — pasiliko tik 
pusketvirto tuzino. Tiek jie tu
rėjo šalininkų prieš penketą 
metų, tiek jie 'turi ir dabar. Jo
kio, vadinasi, progreso.

$ ❖ *
Nelabai seniai venas musų ta- 

voršeius L. nuvyko į Chicagą ir 
ten apsigyveno. Žinoma, jis tu
rėjo užsiregistruoti pas komi-: 
sarus. Tai viskas butų dar nie-' 
kiš. Bet čia jis neteko moters} 
ir iš jo tapo atimta “nejudina
ma nuosavybė”. Grįžo jis atgal 
į Rockfordą. Ir pradėjo tikrai 
ščyrai Vilnies komisarams dirb
ti, rinkdamas jiems aukas. Ma
tomai, tikėjosi atgauti savo 
moterį. Bet apsiriko. Liko ir 
vėl apčistytas.

Prieš kiek laiko grižo iš “ma
giškos Kasėjos“'vienas' tavorš
čius. Visi eina pas jį stebuklų} 
apie darbininkų rojų išgirsti.! 
Bet tavorščiams tenka labai ap- 
siviiti. Surgįžusis peikia ir kei
kia Rusiją. O tuo pačiu vi
siems komisarams gadina biznį. 
Kad jis kur prasmegtų! Ka-' 
misarams reikės jį prakeikti, 
nes kitaip jie nebegalės aukų 
bekaulyti. 

* # >:«
Čia gyvuoja tavorščių choras. 

Moterėlės,. kurios norite divor- 
są gauti, tai prisirašykite prie; 
jo. Divorsas kaip ir užtikrin
tas, nes specalistų yra pakan
kamai daug.

Beje, nebus pro šalį šis tas 
pasakyti ir apie patį choro ve-‘ 
deją, kuris yra vadinamas “pro
fesorium“. Jis labai šauniai

chorą veda. Choristams gaidų 
nereikia pažinti. Tiesa, ir pats 
‘profesorius’’ apie tuos kabliu

kus nedaug tenusimano. Kartą 
jis buvo gavęs kiką už nepa
klusnumą. Bet davė gerą al- 
mužną is vėl. tapo atgal pri
imtas ir jam liko suteiktas ko
misaro cinas. Kas norite gar
bės pas tavorščius įsigyti, tai 
duokite gerą “apierą”, o garbės 

■jie suteiks visą vežimą.
Darbai eina visai prastai. 

Daug yra bedarbių. Kaip yra 
j sakoma, darbo ir už pinigus ne
galima gauti.—Ex-Koristas.

___________

i Kenosha, Wis.
PrakalbciJ.—Ježednevnos Ne. 2.

—Fišermonas.— lietuvis pi- 
‘ sorius.— Naujų Metų vaka- 

i?s.

Gruodžio 12 d. gavau apgar
sinimų lapelį, kur buvo pasaky
ta, jog penkių rhidžių draugija 
rengia prakalbas. Ant lapelio 

i figūravo raidės ALDLD 94 kp. 
Nežinojau, ktį tas reiškia. Bet 

} kai atėjau i pažymėta vietą 
(German American Home), tai 
patyriau, kad tavorščiai komu
nistai turės misijas Senam Vin- 

: cui.
žmonių jau buvo apie 70. 

Vėliau dar keli atėjo, tai tokiu 
budu su nesuaugusiais piliečiais 
susidarė iki 80 galvų. Kiek pa- 

i laukus, pasirodė ir vakaro ve- 
I dejas' ir pristatė Seną Vincą 
kalbėti. Vincas, kaip ir visi 

i komunistų misionieriai, kalbėjo 
net dviem atvejais,— viso apie 
porą, valandų. Per tą laiką jis 

I spėjo r pi bėgt visą pasauli ir 
l suminėti visus buržujus. O prie 
j pabaigos smarkiai sušuko: “Ne
siduokite, darbininkai, kad kas 
jumis apgaudinėtų. Vykite lauk 
visokius makliorius. I kovą vi
si, kad savo priešą apgalėjus. 
Nei žingsnio atgal, kad ir kaž
koks pavojus butų ir 1.1.”

žodžiu, sapaliojo taip, kaip ir 
visi jų kalbėtojai. Bet į vi- 

; s'as tas karštas kalbas ir ragi- 
' ainius nei žingsnio atgal nesi- 
. traukti,—visi tavorščiai ir ta- 
vorškes nei cypt,—tyli, kaip 

rklemsai ir tieks 
i

Dar- kiek pasuk vęs, Vincas 
užbaigė prakalbą, O po to. žino
ma, “come aeross”, draugučiai, 
duokite aukų ir dar aukų. Ma
tyti, ir aklieji tavorščiai jau po 
truputi prądeda praregėti ir ne- 

į betiki saviškių “oratelių” tara- 
daikemis. Jie mato, kad tie ko- 

; misarai skiriasi nuo kitu tik 
, uolesniu aukų kaulijimu. Tame 
amate jie tai tikri meistrai.

Prakalboms pasibaigus, pir
mininkas paklausė publikoj kas 
norėtų, kad Senas Vincas kal
bėtų ir sekamą vakarą. Viso pa
kelė rankas apie penkiolika 
žmonių iš 80 susirinkusiųjų! 
Reiška, jam buvo aškiai duota 
suprasti,' kad publika jo pra
kalbomis yra nepatenkinta. Bet 
Vincas turi gera akis, kurios 
durnų nesibijo.

Sekamą dieną ir vėl įvyko 
prakalbos. Nuėjęs' į pažymėtą 
vietą radau apie 20 asabų. Kiek 
vėliau dar pasirodė koks desėt- 
kas. Tokiu budu visos publikos 
buvo apie trys dešimtys dusių,. 
Ir vėl Vincas drožia neva pra
kalbą. Bet ši kartą kalba daug 
trumpiau. Užsibaigus prakal
boms, atsakinėja į klausimus, 
iš svarbesnių klausimų tenka 
pažymėti vieną, kurį uždavė 
vienas tavorščius ir ta: geras 
tavorščus. Jis paklausė: “Ar 
mes tikri komunistai galime pa
sitikėti savo vadais? Ar jie ne
nuves mus kur negeru keliu?“

Vincas aiškino, Aiškino ir ne
išaiškino. Užbaigė tuo, kad rei
kia tėmyti savo vadus, kur jie 
veda. Bet klausėjas, matomai, 
tuo nebuvo patenkintas. Vienok 
Vincas daugiau nepanorėjo aiš
kinti ir taip viskas pasibaigė.

As nuo savęs galiu tik tiek 
pasakyti, jog ir gana karštiems

jų sudedami .doleriai ir centai 
dingsta. Atrodo, kad raudonų 
ubagų biznis labai smunka, 
žmonės nenori eiti į jų pra
kalbas, nes jie žino, kad visa tai 
rengiama tik almužnai gauti. 
Bus blogi popieriai.

Ježednevnos korespondentas 
No. 2 labai įsižeidė mano raši
niu, tilpusiu “Naujienose”, kur 
buvo apibudintos Andrulio ię 
Bimbos misijos. Savo kores
pondencijoj aš, rodosi, nieko 
blogo nepasakiau. Pabrėžiau 
tik tą faktą, kad komunistų mi
sionieriai kalbėjo visai kūdikiš
kai. Ir tai buvo tikra teisybė. 
Kiekvienas bešališkas žmogus, 
kuriam teko girdėti tas misijas, 
pasakys, jog aš rašiau tiesą. 
Tas gudrusis korespondentas 
bando “pėdas užmėtyti”, kalbė
damas apie visai pašalinius da
lykus. Bet jeigu jis nori dau
giau žinių įgyti apie kokius ten 
“spešelus”, tai tegul kreipiasi į 
Joneli. Juk tas jūsų Jonelis ir 
buvęs choro organizatorius 
daug- nusimano apie “spešelus”. 
Apie Jonelį galėsite daug ko pa
tirti. Toliau kas link to, kad 
Bimba pardavinėjo knygą apie 
“Alkoholį”. Apie tokios kny
gos pardavinėjimą savo kores
pondencijoj aš, kiek atsimenu, 
nieko nesakiau. Na, jeigu par
davinėjo, tai ir labai gerai. Iki 
šiol Kenoshiaus komunistai vi
rė tik munšainą, o dabar gal iš
moks pagaminti ir alkoholių. 
Bei. man iš to nebus nei skriau
dos, nei naudos. Tačiau jeigu 
komunistų biznis alkoholio sri- 
tyj pagerės, tai ir komisarams 
bus ant naudos: jie atvažiavę 
čia gaus didesne almužną, /

Vietos angių laikraštyj “The 
Kenosha Evening News” gruo
džio 31 d. tilpo aprašymas kaip 
musų pilietis ir geras katalikas 
papildė “lakomstvos” grieką ir 
už tai ne Dievo, ale teismo tapo 
skaudžiai nubaustas. Tas pi
lietis vadinasi Walter Bitautis. 
Jis užsimanė žuvies pavalgyti, 
norėdamas, tur būti, nesulau
žyti prisakymo, kuris draudžia 
tam tikromis dienomis mėsą 
valgyti. Taigi tas fišermonas 
nuvažiavo į Dyer ežerą ir pra
dėjo fišinti. Jis prakirto vie
ną skylutę— tiksliau sakant, 
eketę, —paskui kitą ir t.t. Kur 
buvęs kur nebuvęs, šmakšt ir 
ateina warden’as W. Osburn. 
Suskaito jis “laines” ir suran
da, kad Bitautis turi jų sulei
dęs net visą 17, kūomet valsti
jos patvarkymas leidžia susyk 
naudoti tik penkias “laines“. 
Tuo laiku jau buvo užsikabinu
sios trys žuvytės. Osburn, žino
ma, Bitautį areštavo. Įvyko 
teismas. Ir musų tautietis tu
rėjo užsimokėti net $59.90. At
rodo, kad tai 'truputį perbran- 
gu mokėti už tris žuvikes. 

* « *
“Sandaros” No. 52 pisoris 

Lietuvis j r vėl kad rašo tai ra
šo. Apie ką jis rašo, aš abe
joju, kad jis ir pats žinotų. 
Jo tikslas,, matomai, -tik mane 
apšmeižti, o kitą išaugšinti. Aš 
nebandysiu atsakinėti į visas 
nesąmones, kurių ten \ra pri
rašyta. Bet visgi reikia nors 
šiek tiek to nepraustaburnio 
pisoriaus burną nuprausti.

Lietuvis sako, kad jis esąs 
labai mokytas ir -jam panašaus 
nesą. Tas labai gerai. Tačiau aš 
iš jo nei mokytumą nei žinoji
mą nebandysiu atimti. Tiesą, 
pasakius, nėra nei kas imti. 
Jeigu atimčiai!, tai neliktų nei 
tiek supratimo, kaip pas tą gy
vūną, ant kurio Kristus į Jeru- 
zolimą jojo. Toliaus Lietuvis 
sako, kad aš ir “Naujienos“ 
norėję įrodyti, kad yra toks tri
jų pėdų ir dviejų colių milžinas 
ir neįstengę to padaryti. Man 
tiesiog gaila Lietuvio, kad jis 
tokio menko supratimo tėra. 
“Naujienos“ juk niekuomet te 
nebandė daryti. Apie tą mil

žiną rašiau aš. Ir aš nema
nau nei užsiginti, kad taip ne
dariau. Naujų metų parengi
me tą jūsų didvyrį dar ir štai 
kaip pavadino. Girdi, eis asiliu
kas. Tasai įsižeidė ir atsakė, 
kad esą nors esu ir mažas, bet 
turiu metų. Tąsyk anas pilie
tis atšavč: “Gerai, tai esi senas 
asilas”. Gal ir dėl to įvykio ma
ne kaltinsite?

Primetama man, kad buk kas 
tai mane su šluota iš stubos iš
varęs už pardavinėjimą Šerų. 
Kaip yra sakoma, bandoma nuo 
nesveikos galvos visas bpdas 
sumesti ant sveikos. Šerų par
davinėjimo ekspertas kaip tik 
yra pats Lietuvis. Kfts gi par
davinėjo visokių Audimo, At
statymo, Laivų ir kitokių ben
drovių Šerus? Tai vis Lietuvio 
kolegos.

Kai dėl SLA. 212 kuopos val
dybos tinkamumo, tai aš palik
čiau tą reikalą spręsti tos kuo
pos nariams, o ne jums. Jus gy
venate kitame mieste, tad turi
te perdaug drąsos, o ne supra
timo apie musų kuopos valdybos 
tinkamumą. O kai dėl socializ
mo, tai jus galite apie jį tiek 

1 jau spręsti, kaip gaidys apie as
tronomiją. j Aš patarčiau Lietu
viui pisoriauti apie savo miesto 
veikimą, o Kenosha palikti ra
mybėj.

Gruodžio 31 d. SLA. 212 kuo
pa. Dailės Ratelis ir SLA. 388 
Jaunuolių kuopa buvo surengę 
Naujų Metų pasitikimo pramo
gą, kuri įvyko German Ameri
can Home. Buvo surengta šau
ni vakarienė su programų. Sve
čių prisirinko pilnos dvi svetai
nės. > Vienoj buvo šokiai, ’o ki
toj vakariene. Prie vakarėlio 
surengimo daug prisidėjo minė
tų organizacijų nariai. Vienok 
gal • daugiausia dirbo p. Pranas' 
Jankauskas, o taipgi gaspadinės 
prie valgių gaminimo.

Programas buvo trumpas, bet 
neblogai pritaikytas prie paren
gimo. Nuo kiekvienos organi
zacijos buvo po kalbėtoją, ku
rie pasakė atatinkamas kalbas. 
Gerai grojo A. Pūro orkestras. 
Taigi šokti buvo galima iki va
lios. pastebėjau tik vieną ne
labai geistiną reiškinį. Būtent, 
kai kurie susirinkusiųjų bandė 
kalbėti rusiškai. Na, kad nors 
žmoniškai kalbėtų, o dabar tik 
darko rusiškus. žodžius. Aš tie
siog nesuprąntu, kuriems’ ga
lams lietuvių parengimuose rei
kalinga kalbėti rusiškai. Tai 
tik, matomai, noras pasididžiuo
ti savo mokytumu. Bet kuomet 
tai daroma tokiuose parengi
muose ,kur kartu dalyvauja ir 
jaunuomenė, tai visai blogas 
reikalas. Jauniems'iems duoda
ma labai prastas pavyzdys. Jei
gu jie nenori lietuviškai kalbė
ti. tai tegul jau kalba angliškai: 
jiems patiems iš to bus didesnė 
nauda. Ker.oshos' Pilietis.

Kanadoje
Naujų Metų sutikimas

Keletas' gerų lietuvių detroi- 
čiečių turėjo Naujų Metų suti
kimą VVindsore su Kanados lie
tuviais. Savaime aišku delko. 
nes detroitiečmi pritruko “van
dens” Amerikoje, todėl reikėjo 
pasiėmus skanių' valgių važiuo
ti pas savo tautiečius kanadie
čius’, kurie turi gardaus “van
dens“ ir kooperat.yviu budu su
tikti Naujus Metus. Naujų 
sutikimo puota įvyko kuopui- 
kiausiai,— muzika, šokįai, dai
nos, užkandžiai ir labiausiai Ka
nados “vanduo“ puotos daly
vius nepaprastai pralinksmino. 
Svečių tarpe buvo ir poni A. 
Yanush, 7112 Hartwell Detroit, 
su dukrele; p. Yanush dukrelė 
jau greitu laiku baigs pradžios 
mokyklą ir stos aukštesnėn mo
kyklon. Ponia Yanush yra lais
vos minties pažangi moteris', 
skaito ‘,Naujienas”; savo jau
nutę dukrelę irgi stengiasi iš
auklėti pagal savo pažiūras; jos 
dukrelei mokslas einasi geriau
siai.—AVindsorietis.

/

Juristų ir studentų 
atydai

Lietuvos Pasiuntinybę Wash- 
ington.’e hutų .labai dėkinga už 
pagelbą sudaryti surašus (su 
antrašais)

1) Lietuvių advokatų Ameri
koje

2) Letuvių moksleivių ir stu
dentų Amerikoje bei jų organi
zacijų.

Pasiuntinybė yra gavusi iš 
Lietuvos Juristų draugijos ir 
Lietuvos Moksleivių draugijų 
prašymų suteikti joms' viršmi- 
nėtų surašų ir antrašų, tikslu 
sueiti į artimesnius santykius 
su savo kolegomis Amerikoje.

Pasiuntinybė pildydama šiuos 
norus', mėgino tatai atlikti, su
eidama kontaktan su kai ku
riais asmenimis. Vienok tenka 
pastebėti, kad sudarymas tokių 
surašų atskiram asmeniui ir 
prie geriausių iš jo-pusės norų, 
matomai yra labai sunkus, jeigu 
ne visai negalimas darbas.

Todėl pasiutinybe norėtų pa
sinaudoti maloniu lietuvių laik
raščių tarpininkavimu ir prašy
ti visų užinteresuotu ir šiaip 
jau geros valios asmenų malo
nėti atsiųsti jai lietuvių advo
katų ir lietuvių moksleivių bei 
studentų ir jų draugijų antra
šų, iš kurių Pasiuntinybės pati 
sudarys atatinkamus antrašus 
ir pasiųs užinteresuotiems- ju
ristų bei studentų draugijoms 
Lietuvoje.

čia rodosi nebūtų nei reikalo 
minėti, kad artimesnis, betar
pis suėjimas artimesnėn pažin- 
tin tarp vienų ir kitų butų labai 
naudingas abiejoms pusėms.

Studentai prašomi nurodyti 
savo specialybę ir lankomą Uni
versitetą, Kolegiją ar Mokyklą.

Visas žinias prašoma siųsti 
Pasiuntinybės antrašu:

Lithuanian Legation,
2622—16th Street, N. W., 

Washington, D. C.
Pasiuntinybės tuo budu su

darytųjų s'urašų kopijas galės 
gauti ir visi suinteresuotieji ju
ristai ir studentai čia Amerikoj.

B? K. Balutis
Lietuvos Ministeris.

Paieškojimas Nr. 24

33rd Place, Chicagoje.
Lazauskas, Juozas. Kilęs i.;

Šeduvos' vai., Panevėžio aps. 
Kadaise gyveno Cleveland, Ohio.

Malaškevičiai, Juozas ir Jo
kūbas. Kadaise gyveno Chica
goje.

Paukšta, Antanas. Prieš ka
lą gyveno adresu: 15711 Wooo- 
bury Avenue, Harvey. III.

Petrošiai, Juozas ir Vincas 
Kilę iš Kvėdarnos vai., Taura-

Šie asmenys gyveną Ameri
koje yra ieškomi:

Jasutis, Kazys'. Kilęs iš Ža
garės miesto. Gyveno kadaise 
Waterbury, Conn., bet persike- 
lęs į Rockford, Illinois, arba 
Wisconsin valstiją.

Jociai, Juozas ir Petras. Ki
lę iš Kaltinėnų vai., Tauragės 
aps. Gyveno Chicagoje.

Kaušys, Domininkas. Kilęs iš 
Skuodo parapijos. Kadaise gy-

gčs aps. Gyvcn Chicagoje.
Aukščiau išvardyti asmenys 

yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ką nors apie juos ži
notų yra prašomi suteikti žinių. 
Bet kokia žinia bus brangiai į- 
vertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Rm. 1032—608 So. Deorborn St.

Chicago. Illinois.

veno sulig adresu: 830 West

135 S. State St.
Koinp. ADAMS, 3 fl., prlcSnlH Falr

Per 35 m. Chtcagofl didžiauHl dcutįstai.

Be skausmo
Suteiksimo Twilight Slcep ar musų be 
skausmo smagenų užmarinimą traukiant 
dantį ar jį taisant. Nėra SKA CSMO. NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEVVORK S
Bridgevork be 
trinimos, patogus, 
Avaruu ir įtvirti
namas juflij bur
noje. Vaikykite, 
ragaukite ir eko- 
ninkytės mnietu 
tą pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galime duoti jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNE KAINĄ. 10 
metų garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite šiandie. Gaukite musų patari
mo ir Rainas pricA taisant ui«ų dantų. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA 2EMO3

Importuoto naturalio 
rausvumo, pripildo 
sų eidą. jus ifrodysite, 
daug jaunesnis. L- -
Kreditas—6 mėn. issimokejimui 

“Nėra palūkanų—nėra carrying cnargcu."
ATDARA: kasdte iki i) vai. 

Ncdėliomis it iki 12 d.I-.-..... ■.,>

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

7, 8 ir 9
Visas kalbantis paveikslas

“Broadway”
Sujudinarj.is veikalas iš New 

Yorko gyvenimo

dalyvaujant
With Glenn Tryon, e Evelyn

Brcnt, Merna Kęnnedy

Tainui
Vitapkone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios iinios.

KONCER
Sausio 19,1930

Radio Programuose

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy-

Lietuviu Auditorijoj
3133 South Halsted Street

NAUJIENOJ METINIS

Visa scena bus prirengta kaip ii’ 
Radio Studio.

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

vavusius



im

$15,272,4 93.78

LIABILITIES

$15,272,493.78

A CIearing House Bank
m ui

Muzikos Krautuvė

Liežuvninkai
Statcment of Condition of

As of December 31,1929

ork. akomp

su ork. akomp

Stasys Pjlka6098

$901,746.12

LIABILITIES
pavojun

$901,746.12

Member of Federal Reservė System
garsusis

Tokia dovana

Gatve

Tek Boulevąrd 4705

T ytnei.
Cnica-

$200,000.00
38,580.06
45,236.13

616,104.70
1,825.23

$282,576.58
. 132,916.96

427,434.75
7,200.00

44,910.82
6,707.01

Loans and Discounts .............
Cash and Duc From Banks ... 
Bonds.............................. ..........
Federal Reserye Bank Stock 
Furniture and Fixtures .......
Interest Earned not collected

Benjamin Levy 
M. B. Mervis 
Nclson Morris 
H. S. Pflaum 
W. H. Regnery 
M. E. Smith

C. L. Jernberg 
Louis Jourdan 
Frank Kara 
Irving N. Klein 
J. J. Kohout 
John M. Lee 
A. G, Leonard

$1,000,000.00
655,847.45
189,635.63 

13,427,010.70

Capilal Stock ...............................
Surplus and Undivided Profits
Reserve ..........................................
Deposits ..........................................
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uiie- 
as nuo 
Iros po

dalyvaujant 
GEORGE RANCROFT 
Raymond T i nt ton ir k.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
.yra naudingos.

8514-16 RoMevelt Rd. 
arti St, Loųi* Ava.

Portable 
fas, vertės $15 
tiktai u z ........
(tik vienas dėl kiekvieno kos- 
tūmerio)., Galima ąroti visus 
tuos naujus rekordus, kuriuos 
girdite per radid.

Muzil
Pradžia 7:30 v. v;

Kalbanti komedija 
Three o'Clock in the

Morning”
Kalbančios žinios

i Kraštas 
Kudlis, su Kanklėmis 
Bfernužėlį, Nevesk Pačios 
Sibiro Tremtinys

26073 Saulele Raidona 
Aš BijauPaskkyt ,

) už tikietus 
0 centu.

Tarp Cfeps 
’ Lietuvi!?

$9,016,297.01
2,026,229.76

United States Gov’t Bonds & Statė Gov’t Bonds 2,285,400.00
Bonds and Stocks .................... -......................... 1-,805,925.00
Banking Ifbu'se and other Real Estate ............  138,642.01

Rengia
Raudonos Rožes Pąšclp.- Kliybas

Sukatos Vakare
Lietuviu Lirosybes svetainėj 
14th St. ir 49th Court, Cicero.

scena
Uktvcris
. Sarpaliaus Ork.
.... Kariškas Benas
..... Kariškas Benas

Capit.nl Stock ...... ................. ......
Surplus and Undivided Profits 

Rtserves . .....ji.................. .'.............

Deposits ..........................................

skas
sumoki į omo pt

Pliek Jonės ir jo Hamony Kings
Tikietas 75ę

Halsted Exchange National 
Bank of Chicago 

Halsted Street at 19th Place

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Te). Kedzle 8902 C

Louis Boisot
Matt Franz
E. Heymann
L. II. Heymann
W. M. Heymann 
H. Isaacs

Radio1, 9 tūbų, 3 screeu 
grięl ■ lubos, Dynamie 
speakeris, kaina su tū
bomis, su kabi- §92 
actu, su viskuo t w

nieko nedii 
liežuviais p 
metiniuose 
ii Įsi bliaut i 
'kokiems nt 
būti, h 
šunims

Jeigu
į kliuhą jsibriauli, tai manau, 
kad jie tą patį padarytų, ką 
jau padare su • Socialistų Są
jungos spaustuves mašinomis 
ir su surinktais namui pini-

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą ^ietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. .

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos, 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis 

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikrbs šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK-50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalykų, nes ne vieną lietuvi, 
įpratinsite skaityti gerų laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokė* 
apseiti be laikraščio! t . . .

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui'* 
50 centų ir savo giminių adresu.^ Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti. '

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr. t

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, Ttl-% 
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2. dol., pusei metų 1 dol, ' j

’ardtioda Radios, Pianus, Victrolas visų 
erų j u išdirbysčių. Suteikiame lengvus 
mokėjimus ir pilną garantiją.
Nauji lietuviški rekordai po 75 c. vie- 

; y. Siunčiame i kitus miestuą. Perkanti 
nažiaus kaip 6 rekordus, prisiųskite okst- 
r. 50 c. už supakavimą.

kriminalius
v Ja pr;e

via didelis gerintojas ir tonikas. Ji 
valo pilvą ir žarnas ir užlaiko juo. 
švariai, jis pagelbsti ink.-taing ir ja\ 
noir.i normaliai veikti, taiso virsti 
nmi ir tvarko visa kūną. Bandyt 
jj šiandie. Gausi jo visose geresne 
se aptiekoso. Semnelj iš Jos 
Co., 1333 So. Ashland Avė.

io p. jkhtiso, tegul 
aa ji paštą (Clark 
vię) atsiimti. Rei- 

langelio, kur 
“Advertised W:n-

Lietuviški Radio Programai per 5V. C. F, L. kiekvieną nedėldienį nuo 
1 iki 2 pų pietų. Per W. H. F. C. kas ketvergąrnuo 7 iki 8 vai. vak., 

duodami lėšomis Jos, F. Budrike korporacijos.

gauti 
kurie 
rėkia, 
prieš- 

si įsi r: n k minose r.o- 
į valdybos vietas,

■ valdybos Mėtose 
•t .juos reikia pasiųsti 
šėko pinuti.

lavorščiams pasisektų

Tokiu žinių jus girdite beveik kas
dien; žmogus išrodė pilnai sveikas, 
bet staiga mirė golfo Lauke, ofisė ar 
namie. Pamaži įsigalėjusi liga ji 
užmušė, dėlto, kad jis neatkreipė do
mės i vidurius.

TR1NERIO KARTUS VYNAS

DIRECTORS AND PRINCIPAL 
STOCKHOLDERS OF 

BOTH BANKS

Klii’įb:eciai turi .apsisaugoti 
tokių veidmainių. Jeigu nepri- 
le'sinie tavoršėių prie vadova
vimo.. kliubui, tai k H ubas kils 
nariais ir finansais.

Žvalgąs.

Jtenunke, Screcloj
Ketverge, Luisio

7, 8ir<
Visas kalbantysis

.paveikslai

“The Migh't:
Galinga drama

’p. u p i jos komite
tais prašė id"l' 

k; ip buvo plė
nies . n 'norime

■aautuve -k •tik 
nūs surbngti. L-■ 
kia muzika ir < 
n.'i žmonių paAii 
vakarais, nuo 7

Komunistus čia papr 
vadinama liežuvi) i nknis, 
kad jie žodžiu ir per kol 
rų gazieta pravardžiuoja. : 
žih ir priešinasi geriems 
manymams draugijose. A 
tą mačiau keliose draugijose.

šiai paduodu pavy/ųlį. Pe
reitame kliubo susirinkiiU'’. jau
nuoliai par< įkala vo, kad kutų 
nupirkta radio kliubauzei. ši-

•iesinosi ko- 
’bant, buvo

ctinu ą is 
na.-ta per

2'"!06 Ar žinai kaip gerai, polka 
Mano tėvelis. Vairas

Petro Saipaliaus ork. Dainuoja J. Sarsevičius 
2(107 Kraic Polka

Dži’augsmę valandos, Mazurka x. 
Petro Shrpaliaus Orkestrą 

26103 Petro vestuvės, /Komiška Scena 
Atliko Juozas Ų.ktveris, Adele Zavistaite 

' Senis Petras, PoLk^i 
l’Cčro Sarpaliaus Orkestrą 

2.100 Ant laivo* Namiška scena 
Atliko Juozas Uktveris

A kre Zaviskaitę ir kiti, P. Sarpaliaus Ork. 
Busiu Vyru, Komiška 

. Atliko Juozas 
Adelė Zaviskaite ir kiti P 

26071 Gąidys, Polka...............
Klaipėdos Valcas ......

26029 Amatninku Daina 
Petras Petraitis. Baritonas 

Obuolys 
Petras Petraitis, Baritonas 

26097 Ghspad’nė Rozalija 
Jonas Pas Rožę 
Barboryte.' Nosį Trina, 
Alutis ir žemės Rojus 

161401’Linksmą dieną mums nušvito 
Pulkim ant kelių

Jonas Butėnas, Baritonas, su 
Vargonų Akompan. 

16148 Senelio Polka
Jaunas Senis i

A. Vanagaitis ir Akiras, 
Pasikalbėjimas su Ąrmonika 

16132F Atvažiavo Meška 
(A. Vųna,gaitis) 

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 Polką 
1 GI 12F Magdėj Polka 

Medžiotojo Valcas
26022 Sveikas Jėzau Girhusis 

Linksmą Giesme Mes
Užtrauksim

Brooklyno Mišras -Kvartetas
26023 Gul .šiandieną 

Atsiskubino Bėtlėjun
Brooklyno Mišras Kvartetas 

1614 5F Pragėriau Žirgeli 
A. Vanagaitis 

Eisim Laukan 
A. Vanagaitis 

16141FGul šiandieną
Sveikas Jėzau Mažiausias 

16146F šalčiai ir Merginos 
Linksmas Amerikietis 

16142F Paprieniokų Polka 
Prano Polką ' 

16144F Mergyte Jaunoji K 
Motušaitė Mielą 

16136F Piršlybos Amerikoj 
Neišpildomas Prašymas 

16137F žalia Girele
Lik su Dievu Paųitėlia 

lG139FOi, Skauda, Skauda 
Aš žirgeli Balnosiu 

16143F Petro Polka • 
Vestur 

260.70 Dzūkų

26087

radio 
avinuii 

munistai. Jiems 
numatoma, kad 
susiorganizavę 
radio griežtai pasipriešinti. Ką 
komunistai nutarė slaptuose su
sirinkimuose, tą jie, atsilankę 
organizuoti į kliuho susirinki
mą, atsiekė.

Šalę sėdinčio lavorščiąus 
klausiu: “Kodėl jus priešina
tės geriems sumanymams?” 
Atsake jis: “Mes nenorime, llad 
jaunuoliai butų užganądiidi. 
Jeigu jie bus iižaanėdinti kuu- 
be, tai mes negausime ne vie
no sau nario.”

Paskui, kuomet buvo apkal
bama surengti jaunuoliams va
karienę, lai ir šitam sumany
mui lavorščiai jn'iešinosi. Bei 
jie nieko nepešė. Nutarta su

ims va-

Bolšovikai atsiprašė, 
jiems publiką atleistų, o- 
kėlų pinigų •nebegražino 
būt t ie pinigai veika Ii 
vo pazvanams.

NEMOKAMAS SEMPELIO 
v KUPONAS Dept. 24 

5'ardns ............................ .......... .

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

asKleisli jr< 
aiškinta d 
•okis.
I patekau i 

kų mi'škeis. Jau 
jie mano apgauna.

Buvo padaryli Ii' 
centų ypatai. PublR 
ko ne visai mažai 
giau vaikų, ne kad sii:im ilsių

Laukia kili, laukiu aš, 
prasidės tas šaunusis 
Bet pasirodė, kad 
b' apgavystės bo 
galėjo apseiti.

šokiams juk leil 
zika. O muzikantų nėra 
zifcos vietoj bolševikai u 
“skaititmes mišios'’, lik 
rosclandietė užgiedojo 
Karaline” — ale ir tą j 
giedojo italioniškai.

rengti pavasari jaitr.uol 
karionę.

Buvo paduota sumanymas 
išreikšti viešą padėką Požėlai 
už rėminją finansais sporto, 
šitam sumanymui pasipriešino 
lavorščiai.

Iš šalies žiūrint, keistai at
rodo, kad tokie gaivalai, ku
rie nėra jiiršto pridėję prie 
parengimo, o susirinkime prie
šinasi. Pereitą metą patys jau
nuoliai dirbo parengimams, per 
ju darbą kliubas uždirbo 
01’9. Jaunuoliai kaip tik ir 
toje reikalauja ką nor 
uždirbtais pinigais. Be

i^ii “Vaidylų” c h
U 19 d. v’’ 

vyrų; daugumoj- čia gi 
išpildo

A ( midi:; Anlon
Dergi s Kari merą 
t'1. .• ! ovu i^ Lilian 
(L-pien? l'aUliea
C c;1 a r s k ?. ■ e' ' l; i g d ole n a i 
Ccpcioi. Dominikas 
Jokubni’.skas Mrs M 
Juodris 'l odei
J u iii i Pranui 
Lukoszewicz P L 
N'Jivvąika Stanislaus
S lamui i n Jonui•
Vojtas Gusi 
Žlibas Kairine

y1 <•
‘■V

(
t
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$8.00
$7.00
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Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago. UI. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .............._............
Pusei metą ...............-......
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui ..............

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ..............................  $7.00
Pusei metą ..........-.................. 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 Moncy

Orderiu kartu su užsakymu.

Yra tarp socialistų, pnoma, 
ir laisvamanių (kaip ir kitose 
partijoje), kurie agituoja prieš 
religija ir prieš religines įstai
gas. Bet laisvamanybė ir so
cialistų partija tai du skirtin
gu dalyku, žmogus gali būt ne 
socialistas (bet, sakysime, re- 
publikonas, bolševikas, demo
kratas ir it. t.) ir laisvamanis', 
arba gali būt socialistas ir tikin
tis.

Ir keista, kad dvidešimtame 
amžiuje laikraščio redaktorius 
dar gali nežinot šitokių papras
tų dalykų. Bet pas klerikalus 
dažnai esti taip, kad jie visiš
kai negalvoja, ką jie šneka. Ot, 
tarška sau, kaip ta “Saulės” 
Taradaika, ir tiek.

Į JL.tlU NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJĄ KOMUNISTIšKA JAUNUOME
NE RUSIJOJE

ka
Vi.

Prezidentas Hooveris vakar išlydėjo Jungtinių Val- 
i Londono konferenciją, kurioje penkis 

ių atstovai tarsis apie 
jios konferencijos lau-

uit
ynu mazimmi 
įtini ir kartu 
los galimumo

su

Po daugelio “valymų”, kurie 
buvo padaryti Rusijos komunis
tų partijoje, atėjo eilė ir tos 

, partijos atžalai, Komunistinės 
| Jaunuomenės Sąjungai (arba 

slj )ėms sumažinti savo iškr<-1 “Komsomolui”), apsivalyti. Ir 
prirengs dirvą tarptautiniam |kas pasirodė?

lavo, kad SLA. atmestų savo 
konstitucijų ir priimtų socialis
tų partijos programą?

Juk tai yra nesąmonė, ir todėl 
aišku, kad ir p. Gegužis netu
rėjo reikalo “gelbėti” SLA. nuo 
“pasaulinio socializmo vilio”. 
Pagaliaus, argi p. Gegužis butų 
galėjęs taip juokingai nušnekė
ti tame seime, kad pasaulio so
cializmas tai koks' ten “vilius” 
(apgavystė?)? Pasitaiko kar
tais. žinoma, ir protingam žmo
gui negudrų dalyką leptelti, bet 
yra nedžentelmeniška toki “lap
sus linguae” (liežuvio suklupi
mų) paskui tam žmogui kaišioti 
po nosim. Kartoti tokius neap
galvotus p. Gegužio išsitarimus 
(jeigu jie tikrai buvo tame sei
me pavartoti) šiandie, kada pa
saulyje socializmas yra taip ga
lingas, kaip niekuomet nebuvo, 
tai reiškia statyti tą užsitarna
vusį veikėją — ant juoko!

“Pasaulinis socializmas yra 
vilius” • (gal norėta pasakyti:

vylius'?) o tuo tarpu socia
listai šiandie stovi valdžios prie
šakyje Vokietijoje, valdo Dani
ją, valdo didžiausią pasaulyje 
valstybę — Didžiąją Britaniją, 
sudaro stipriausią politinę jėgą 
Švedijoje, Belgijoje, Austrijoje, 
Latvijoje, Suomijoje!

. Ir kas gi, iš tiesų, tokio bai
saus' įvyko tame Baltimorės 
seime, kad paminėtasai “Tėvy
nės” pseudonimas kalba apie ji, 
kaip apie “SLA. ardymo perio
dą”? žmonės, kurie tuos laikus 
atsimena, sako, kad tame seime 
socialistai sudarė absoliučią dau
gumą. tarpe delegatų, vadinasi 

seimų kontroliavo. O betgi 
socialistai balsavo už patvirtini
mą Pildomosios Tarybos, kuri 
buvo išrinkta visuotinu balsavi
mu, ir balsavo už Račkauską, 
kaipo kandidatą į “Tėv.” redak
torius'.

Jeigu socialistai, turėdami ga
lią, šitaip pasielgė, tai vadinti 
juos “ardytojais” gali tiktai 
tas, kuris nesižino ką rašąs.

Storasis 
nau, kad bolševikai 
taip baisus, kaip juos maliavo- 
ja”. pritarė Matai Skubėkšią.— 
“Ką tu manai, vaidila?” — “Aš 
manysiu taip, kaip manys po
nas Vice-Prezidentas ir Laiki
nai Vaikščiojantis Prezidento 
Pareigomis Vienoje Asaboje”, 
pasisakė vaidila. — “Mane bile 
paliksite prezidento pareigose, 
aš galiu ir bolševiku būti. Koks 
skirtumas?” nusprendė V. P. 
ir L. V. P. P. V. A. — “Abel- 
nai, vyrai, čia orai 'tokie, kad 
verčiau laikyti nosis
nutarė keleiviai ir pasijudino 
kelionėn.

Netoli dangaus vartų keleiviai 
pamate kokių tai gyvybėlę kru
tant. Pasiviję žiuri, nagi Ago
tėlė į dangų bežengianti; po pa- 
žasčia protokolų knyga, abiejo
se rankose ryšuliai, apsiausto 
guzikai nukabinėti įvairių bylų 
pundeliais.

—“Velnias čia ją dabar ne
ša”, susiraukė visi centro po-< 
nai, menageris ir iždininkas: 
“Dar kokia gali kam pasiskųs
ti”. “Ei, kur tad trauki?”

Aš galų gale ma- 
nėra jau

pavėjui”,

atsitiki 
mu vai

Anieri'

singam

. Jungtinės Valstijos 
ne baisu stot 
asauliu. Pirn

AIVA V 
ui dėl nusiginklavimo sausumoje.
\ jeigu konferencija pakriks, nedavus teigia- 

tai po jos prasidės tarpe valstybių dar ar- 
laviinosi lenktynės, negu kad buvo iki šiol.

pareis daugiausia nuo 
yra taip turtingos, kad

į g' įklavimosi lenktynes nors ir 
:u; Anglija valdė juras, ir kol 
i-<irięs jos ekonominių ir finan

sinių pajėgų, ji galėjo savo pirmybę palaikyti; statyda
ma vis daugiau ir daugiau karo laivų. Kai stipriausias 
jos oponentas vandenyse, Vokietija, statydavo vieną 
laivą, tai Anglija statydavo du. Amerikos pajėgos juro
se tais laikais buvo menkos. Bet šiandie Amerika jau 
yra beveik susilyginusi su Anglija, ir jeigu ji dabar no
rėtų, tai per keletą metų ji ne tik visiškai pavytų Ang
liją, bet ir galėtų ją toli pralenkti.

Amerika tad dabar yra tokioje padėtyje, kad ji 
gali pasakyti Anglijai: Mažinkime karo laivynus — o 
jei ne, tai mes ori statysime tiek naujų karo laivų, kad 
Viešpatavimus jurose pateks į nftusų rankas, ir tuomet 

imperijos likimas bus musų saujoje! Ką 
delegatų

VU

.Dėdės ŠamoAnglija galėtu 
pareiškimą?

Anglijai nėra^ vilties pralenkti Amerika 
tyme. Vienintelis išmintingas dalykas jai nė 
lenktyniuot, bet padaryt su Amerika sutartį,
tyniavimas butų kartą ant visados sustabdytas. Šitą

laivu sta- 
nebandyt 
kad lenk-

ir prezidentas Hooveris. Šis bendras abiejų valdžių tiks
las yra išreiškiamas obalsiu “Laivynų lygybė” (parity).

Bet ne gana to, kad Anglijos ir Amerikos karo lai
vynai butų lygus. Be galo svarbu yra taip pat, kaip 
šiom dviem valstybėm, taip ir visam pasauliui, kad tie 
laivynai ne tik nebūtų didinami, bet kad jie butų maži
nami. Šitame punkte suvaidins nulemiančią rolę kitų 
trijų valstybių.— Japonijos, Franci jos ir 'talijos — po
litika. Jeigu šios trys valstybės Užsispirs nemažinti savo 
karo ji; ų jurose, tai ir anglai su amerikiečiais nelygins 
silvo la ;yn'i ant žemesnio laipsnio, negu jie yra dabar 
pasiekę. Tokiame atsitikime ta konferencija butų ne 
nusiginklavimo konferencija, o tik ginklavimosi apri-

u mažesnėse jurų valstybėse, kurios 
•emti arba sutrukdyti gerus MacDonal- 

iryžimus, šiandie valdžios yra atža-
gau e 
do n* 
garel v 
kai. It

Hooverio pa.
iškos. Franciją valdo konservatoriai ir tautiniu- 
Hii a — te o Japonija ir šiaip niekuomet ne* 

ialis. šitos atžągareiviškos valdžios 
bus P-i’ erstos stot’ konferencijoje už ginklavimosi ma
žinimą tiktai tuomet, kuomet sugebės parodyti savo nu- 
:'istalymą tų šalių žmonės. Žmonės niekur karo nenori, 
bet ne visur jie mo|ca pareikšti savo valią. Jeigu daugu
moje šalių, kurių delegatai dabar renkasi į Londoną, 

net valdžių atstovai ves derybas, tai iš tų de
giai bus kokios naudos.

KLERIKALIšKI TARA-
DAIKOS

„Marijonų organas 
svietą:

pasaulis žino, kad socialistai, 
kaipo partija, neužsiima tikėji
mo na’kinirnu, kadangi jų tiks
lai yra ne religiški arba anti- 
religiški, bet ekonominiai ir po
litiniai. Religijos klausime so
cialistai laikosi principo, kad 
religija yra privatinis kiekvieno 

mokina žmogaus sąžinės dalykas; vadi- . « . ..... .nasi, kas nori, gali 
“Pats pamatinis socialistų nenori, gali netikėti, 

tikslas yra — naikinti žmo
nose tikėjimą, ardyti viską,

tikėti, kas

šito savo 
tai matyt

Ir kad socialistai 
. I nusistatymo laikosi, su žmomų šie-;.. |<ad h.

. s. . ti.\ nu. 'Į, yra tikinžiii žmonių: tokių
A ai redaktorius, matyt, yra ir Anglijoje, ir Amerikoje, 

( '. ’ ■ r ; ii-o-ū tisai ’’’ Lietuvoje, T Vokietijoje, i.
paA '.*ji sIloaIus niekus. Visas kitur.

Sulig- “Komsomolskąja Prav- 
da”, Smolensko komunistinės 
jaunuomenės organizacija turė
jo prieš “valymų” 22,850 narių; 
o kai ji tapo “apvalyta”, tai na
rių pasiliko tik 10,800, Vadina
si, .iš organizacijos buVo paša
linta 52 nuošimčiai narių. Da
bar, sako, iš likusių j ų narių 
langelis lygi bėga iš organiza

cijos, kadangi jie esą ja nepa
tenkinti.

Tai yra akyvas dalykas. Pa
sirodo, kad nežiūrint įtemptos 
komunistinės propagandos, ku
ri yra vedama Rusijos' jaunuo
menėje: nežiūrint to, kad visa 
nebolšsvikiška literatūra yra 
Rusijoje uždrausta; nežiūrint 
to, kad komunistų organizacijos 
narto kortelė duoda žmogui 
daug Įvairių privilegijų Rusijo
je, — vis tik dauguma jaunuo
menės bolševikai neįstengia
perdirbti pagal savo kurpalį.

Jeigu bolševikai negali pa
kreipti savo pusėn Rusijos jau
nuomenę, tai aišku, kad jie ne
turi ateities. Kol ginklas jiems 
tarnauja, tol jie laikosi (kaip 
kad kitąsyk laikėsi carizmas); 
o kaip 
neteks, 
smuks.

tik ginklo paramos jie 
tai bolševizmas ir su- 

lyg supuvęs griozdas!

“ISTORIKAS”

“Tėvynės” S.L.A. Narių Tri
būnoje vienas asmuo, pasivadi
nęs “(V Sekretorium”, užsima
nė padaryti trumpą SLA. isto
rijos peržvalgą. Jisai rašo apie 
keturis “S.L.A. ardymo perio
dus”, ir šitaip piešia trečiąjį 
periodą :

‘Pasaulį sudrebino inter- 
nacionalas-socializmas’ — šau
kė visi silpnadvasiai socializ
mo (? “N.” Red.) pasekėjai. 
Baltimore, Md.» 19 Seime bu
vo prirengta SLA. socialistiš- 
ka operacija. Visokį operaci
jai įrankiai į minėtą Seimą 
atgabenta. Bet operacija ne
įvyko. Atsirado Seime vienas 
garbingas vyras, kuris Įrodė, 
kad pasaulinis socializmas 
yra vilius (?? “N.” Red.) ir 
SLA. jis prives prie pražū
ties. Tuo, vyru, kuris S. L. A. 
išgelbėjo iš socialistų užma
čių yra dabartinis SLA. pre
zidentas p. St. Gegužis, kuris 
ir po šiai dienai stovi SLA. 
sargyboje.”
Del šitos “Ketvirtojo Sekre

toriaus” pasakos reikia pastebė
ti visų-pirma,’ kad jisai kažin 
kodėl nesiteikia paduoti bent 
vieną faktą parėmimui savo 
priekaištų socialistams. Kokią 
“operaciją” jie ketino daryti 
Baltimorės seime? Kas per vie
ni buvo tie “visokį operacijai 
įrankiai”? Ir kokias “užmačias” 
jie turėjo prieš SLA.?

Mums labai keistąs’ atrodo vi
sas to po pseudonimu pasislė
pusio rašytojo nupieštas SLA. 
seimo vaizdas. Ką bendro turi 
“pasaulinis socializmas” su 'tais 
reikalais, kurio yra svarstomi 

i r I S us i vieni j imo seimu ose ? A rgi 
socialistai 19-ame seime raika-'

Audra Vandens Šaukšte
Tolinantis Naujų Metų romanas iš Brigeporto gyvenimo paimtas

* Rašo Aklas tavenematė

Kompanija nedidelė, 
bet gana maloni

Jau aušo ir žemai kur tai gi
lybėj ant žemės gaidžiai giedo
jo, kada Bridgeporto būrelis 
dangaus “skyseraperius” pama
tė. Lėkdami, kaip prof. Michel- 
sonas sako, šviesos greitumu 
po 18d,000 mylių per sekundą, 
bridgeportiečiai buvo gerokai 
privargę. Ko norėti, pasaulių 
erdvių skersvėjai, ypatingai 
pūsdami nuo šiaurinės žvaig
ždės, keleivių veidus plikyto pli
ke, o skraidančių meteoritų ir 
bolitų kruša lyg karvelio kiau- 
širtukai be perstojo kailius py
lė. Ypatingai blogai jautėsi tie, 
kurip buvo pratę automobiliais 
važinėtis'. Kojos nupratę be
vaikščioti, ' dabar, lyg šakutes 
itališkus makaronus valgant, 
veliasi į debesynus ir gana. Dar 
kurie liesesnį, tiems dar dar, 
bet riebiems kūnams, taip maž
daug pradedant, nuo 100,000 do
lerių vertybės', visai ne kokia 
kelione.

Mėnesienai truputi prasiblai
vins, pirmasis prabilo Lukošius, 
šaukdamas atsilikusius ir išsky
dusius'keleivius į krūvų. Pasie
kę kokios tai išgesusios plane
tos, būrelis nutarė pasilsėti ir 
pakalbėti apie tolimesnius pla
nus. Pasirodė, kad trūksta iš 
kompanijos poros- daktarų ir 
vieno inteligentijos agento. Var- 
dašaukio namie nepadarius, da
bar nežinia' buvo ar laukti, ar 
gal jie visai į dangų nekeliavo, 
ir kur nors Bridgeporte pasime
tė.

Reikėjo aptarti į koki dangų 
eiti, arba kitaip sakant, pas kie
no dievą, ir kas “s'peakeriu” iš
rinkti. Namie, ant Bridgeporto 
tebegyvenant, visi, butų tikę ir 
visi turėjo patyrimo. Kaip "gi, 
bene visi (buvo tai kokios nors 
centro valdybos, tai direktorių 
bordo, tai abiejų institucijų na
riai, ir visi buvo labai dideli 
vyrai. Vienu rankos mostu galė
davo parodyti, kas' aš, o kas tu, 
vienu tik “ai” pasakymu galė
davo painiausias sociales, eko
nomines, politines ir etatines 
sunkenybes išspręsti. Tesižino 
sau, bile nubalsuota, čia pasi
rodė kitokia padėtis. Net pats 
Vice-Prezidentas ir Laikinai 
Vaikščiojantis Prezidento Pa
reigomis Vienoje Asaboje erd
vės ir laiko beribėj buvo toks 
menkutis, kad net cigaro galo, 
kuri vis dar nuo žemės daptyse 
tebevilko, turėjo pasiimti į abi 
rankas, kad nenukristų kur į 
bedugnę. Krukas Storasis nežiū
rint į savo tikrai patriotišką iš
vaizdą, dabar atrodė pamėlyna
vęs, išblyškęs lyg koks “pleč- 
kaitininkas” sušaudyti veda
mas. Daktaras su Ūsais jau ne
be lazdų nešėsi, bet lazda pati 
jį nešė, ir vis barėsi ant kitų. 
Lietuvių Fotografas susikaupęs 

1 tylėjo ir, matyt, taupė humorą

dievams juokinti. Tik Lukošius 
Evangelistas, trumpai nusitvė
ręs už guzikų Lietuvių Grabe
lių, kalė jam galvom kaip rei
kia rašyti editorialą apie Rytų 
Kinijos gelžkelio prbblemą ir 
jos htsilleplmą į Šerų pardavi
nėjimą Chicagoj. Kiti atsisėdę 
kas kvapą į save pumpavo, kas 
kernus piaustėsi, o kas ir sąži
nės rokundas perkratinėjo. Vie
nas bene tyliausias ekskursijos' 
narys, žioplys junior, subalan
savęs savo praeities pliušus ir 
minusus neramiu balsu tarė: 
“Kas žiu kad taip tuojau išsi
rinktume iš savo tarpo vieną 
žmogų, taip sakant, kaip ir mu
sų čermoną ar prezidentą, kurs 
galėtų danguj už visus kalbėti. 
Aš kaž ko po truputi pradedu 
virpėti..” 
ne Įžeidi,’ 
dentas ir 
tis Prezidento Pareigomis Vie
noje Asaboje, “tamstos neapgal
votas pasiūlymas' yra panašus i 
provokacijų.” — “Taip, bet tam
sta nerinktas, tad aš ir bijau..” 
—“O Jcam reikia rinkti? Lietu
vos prezidentas irgi nerinktas, 
o jau ačiū dievui trejus metus 
išgyveno”, argumentavo V. P. 
ir L. V. P. P. V. A. — “Tiesa, 
aš ir manau, kad rinkimai tai 
yra pasenęs' dalykas, demokra
tijos išmislas. ir mes kaip šim
taprocentiniai turime ji atmes
ti,” pritarė pats Krukas Stora
sis. — “šimtaprocentiniai rinki
mų nepripažįsta”, nubals'avo 
kompanija.

—“O gal būt danguj dar de
mokratija tebėra... Ką tada da- 
sysime?” vėl sugalvojo žiople- 
lis. — “Tiesą sako žioplys, kur 
mes tada dingtume?” susirūpi
no visi. “Vyrai, rinkime prezi
dentą. Mačys-nemačys, bet pik
to nieko neiškadys”, išsprendė 
Lukošius'. “Rinkime preziden
tą”, visi nubalsavo be ginčų.

—“Gerbiamieji ir gerbiamo
sios, jei aš arti metus nešiojęs 
Bridgeporte vardą ne tik vice
prezidento, bet ir paties prezi
dento, dabar esu taip nedėkin
gai pašalinamas, ką jus mano
te'/ Aš nieko nelaukęs vėl einu 
sau pas vyčius. Ten ir vieta ge
resnė, ir po smerties daugiau 
čenčiaus i dangų įsprusti, ne 
kaip čia su jumis tais šimtapro
centiniais!” pagrąžino V. P. ir

— ANagi tamsta ma- 
pašoko Vice-Prezi- 

Laikinai Vaikščiojan-

—“Jis' tiesą sako, kad vy
čiams daugiau čenčiaus j dangų 
įsprusti. Mano pasiūlymas, vy
rai, verškimės į vyčius”, pe juo
kais pritarė 'Krukas Storasis'. — 
“Mano pasiūlymas, vyrai, dar 
ne, bet turėkim galvoj, jei pa
matysime, kad danguj katali
kai”, Įnešė, rodos, Lukošius.

—“O kas bus, jei danguj pa
sirodys bolševikų valdžia?..” nė 
iš šio, nė iš to juokais pastebė
jo Lietuvių Fotografas. — “Vy
rai, aš siūlau tų klausimą rim-
tai pasvarstyti

Čia

—“Tai pavargau, tai pavar
gau. Visą dieną dirbau. Vakare 
tai]) pat. Naktį išėjau iš ofiso, 
kur eiti? Visi Bridgeporte bu
čiuojasi. happy new year šau
kia. Bųyau viena, pavargusi... 
Nutariau įtraukti pas dievulį”, 
pasakojo Agotėlė: “ponai, jus 
džentlemonai, gal panėšėtumė
te mano pundelius?.,
privilegijų nėra, ir abelnai da
bar lygybė”, išsikalbinėjo vy
rai. “Bet jei jus būtumėte 
džentlemonai, žinotumėte, kad 
visur ladies first”, susarmatino 
vyrus Agotėlė.

Kai jau priėjo prie pat var
tų, direktoriai susitarė verčiau 
knygas perimti, ir menageris 
priėjęs tarė: “Agotėle, duok 
tuos naščius, aš tave paleng
vinsiu”. — “Go to heli”, piktai 
atsakė mergaitė.
first”. mandagiai nusilenkė me- 
ifagcris. “Not with you”, at
kirto Agctėle.

(Bus daugiau)

vą mintis, kad atėjo, nauji me
tai, bet pasiliko senosios bėdos. 
Dirbk žmogus diena iš dienos, 
o ateis neišvengiama mirtis ir 
paguldys tave į kapus', kaip 
tuos praėjusius metus...

Aš nusišypsojau. Štai aš pri
sidedu prie gaminimo automo
bilių, dėl kurių vien tik Ameri
koj apie 30,000 žmonių nebesu
lauks ateinančių metų. Ką tik 
užsibaigusiais' metaais nuo au
tomobilių Amerikoje žuvo 28,- 
380 žmonių. Galima manyti, 
kad šiais metais tas skaičius 
bus dar didesnis.

Aš valandėlei sustojau dir
bęs'. Ir vėl atėjo į galvą min
tis. Jeigu bosas pamatytų, 
kad aš tinkamai nedirbu, tai jis 
gal pasakytų, jog tokie darbi
ninkai jam nėra reikalingi. Va
dinasi, nauji metai, o senos bė
dos. Ir reikės boso bijoti, rei
kės seną vargą vargti. Nu
spjovęs ant tokio nelamingo li
kimo, aš pradėjau Jovaro eiles 
niuniuoti:
“Štai Metai Senieji filiai nugrimzdėjo. 
Ir ves Naujų Metų šviesa užtekėjo. 
O kąi<i mes gero linkėkime saviem- 

siems ?
Kiek 1 ūmių ^eisime draugams 

mylimiemsiem.s ?

Mes trokštame, geidžiame ranka 
paduoti ;

Jums gerą daryti, iš pikto vaduoti.
Nuolat smarkiai veikti, prieš tamsą 

kovoti;
Blaivybę mylėti ir mokslo ieškoti.

Širdis kad atrastų, ko trokšta iš 
skausmo.

Kad džiaugsmą įgytų per tyrąjį 
jausmą;

Kad saulė šių metų maloniai spindėtų. 
Dvasia kad iš naujo gyventi pradėtų.”

Ir vėl rankos sukruto uirbti 
ir eiti savo pareigas.^ Ir taip pa
sitikau naujus metus su senais 
varga i š.—Pasaulio Vergiąs.

“Ladies

NAUJŲ. METŲ SULAUKUS
štai užstojo tūkstantis devyni 

šimtai trys dešimti metai. Su
kasi ir vingiuoja vėl vargo ver
petai dėl žmonių.

Ir vėl apsisuko gyvenimo ra
tas', ir vėl seni metai praėjo, o 
nauji atėjo.

į>et ar jie bus kiek už senuo
sius geresni?

Tai yra didelis klausimas.
šioj šalyj yra paprotys lauk

ti Naujų Metų. Susirenku žmo- 
neliai į buriąs ir kaip kas gali 
ir moka, taip ir linksminasi. 
Vieni prie stalų, apstatytų bon- 
komis alučio ar naminukės du 
sykius kokios komutes Jadvi- 
gos arba Magalionos valytos.

O kai išsigeria, tai pradeda 
dainuoti tam tikros' rųšies dai
nuškas, kaip, pavyzdžiui:

“Brigyta, Brigyta, duok sil
kę mirkytų ir du sykiu valy
tą”...

Kiti kalba apie biznio daly
kus; kaip sėkmingi buvo pra
eiti metai ir ko gero jie tikisi 
susilaukti naujais metais. Tad 
daro visokius planus. Stambie
ji biznieriai galvoja apie tai, 
kaip daugiau dolerių padaryti.

O darbo žmogus, kuris taip 
pat yra savo rųšies biznierįus, 
nes parduoda savo jėgų, daro 
planus, kaip tinkamiau apsau
goti savo interesus, daugiau 
gauti už savo darbą.

Prie tokių ir kitokių scęnų 
štai jau prisiartina ir 12 va- 
anda. Vadinasi, sęni metai tu
ri užleisti savo vietų naujiems. 
Dirbtuvių švilpimas ir šūviai 
pasitinka naujus mekup. Ir žmo
nes yra patenkinti, kad vėl vie
ni metai praėjo.

Aš pasitikau-naujuosius me
tus Henry Fordo 
Dvyliktą valandą na 
dau- dirbtuvių švilpi

Trbtuvėj. 
.kties išgir

dau- dirbtuvių švilpukus’, kurie 
ramiems žmortems miegoti ne-

patarė Krukas davė. Ir man dingtelėjo j gal

Iš IR Į '

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ ’ 

GERIAUSIAIS LAIVAIS: 
NEW TOUK, A1BERT BALUN. 

HAMBURG, DEUTSCHLAND, 
RKSOLUTE, REL1ANCE, 

CLĖVELAND,
•T. LOU1S, MU.WA<JKBB

Nepalyginamas švarumas (ir 
patarnavimas visose klesose. 

b$203 4 
IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeigu 

Taksus), Trečia klcsa.
Pinigus persiančiam greitai ir 

žemomis ratomis.
Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė. Chicago

/

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių
Kompanijų Radių 

Philco geriausias Radio 

$119.00
Atwater Kent
$107.00

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

Fada Radio special sale 
Boivard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos. » 

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

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

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt kokį 

vakarą arba nedėlioję. )

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockwell St.

Phonc Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

\ ......... .... m Z

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmon^’r 
taip pataria Lietuvos barde?



Lietuviai GydytojaiGraboriai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512Telefonas Boulevard 1939

<«no

Dorr teismas GYDO

Viršuj Ashland Sinte Banko

1800

VALANDOS

iki 4:30 ir nuo 7 iki IiNuo 2

MADOS iCilOJ

esti

4619

imuoioj nuo

nuo
CHICAGO. ili.

vakaroW. 46th St1646

Labai

49 Ct1327

Pašauta gengsterig

Lietuvės Akušeres

ADVOKATAS

boulevard 5913

OPOS

Phone

Rengiasi deportuoti

2 lubos

Jūsų saugumui

4631

IMPERFECT IN ORJGI

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

kale 
tukli

vak. 
dienos

rūbas, 
apseiti

Telefonas 
Cicero 3724

ymin 
kurk

I irai 
abcj

vi #-i. 
U Ii K U 
t., Chicago

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

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

AMU
CHIRURGĄ

St

r Pčtnyčio-
30 va L vak

CHICAGO 
ŽINIOS

krautuvių 
Jie liuė-

Offico Bou’e^an

Rezidencija 6610
Telefonas 

CHICAGO

Valandos; 2—4 po piet 
Phorijr Lafayotte 0093

2221 W. 22nd St.
Arti. Lcaviti St.

Telefonas Canal 2552
Vdlundos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seledoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

Patarnavitnas dien 
ir riakti

KOPLYČIA

Melrose Parjke užtikta 
bravorėlis .

r Akiniu Dirbtuve
HALSTED STRE

‘ 25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme, akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Valandos. 1 ik
7 iki 8 va 

ir švent

Reikalauja elektros 
kėdės Dorrui

po piet 
iki 12,

one

‘ OAKLEY IR 2!th STREET 
Tel. Canal 17J 3-0241 

Valandos: Panedelin';? ir Ketvertais
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtiųyčioinis 1 iki 6 v. v.

Ued Street
ry 0562

o, Ketverto
v .karais

MBS. ANELIA K. JARILSH 
Phoical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany A venų

1145 Mirvniuke;
Valandos: 12 iki ’.l ir

Sercdds vakaro

fflN
Avenue

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
52 E. lOTth St. 

Kampas. Michigan Avė. 
TeJ. Pullman 5950 ir 6377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

Netoli*46th St. Chicago, III.

Telefonas
Boulevard 5203

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 South Halsted St. 

VąĮandos: nuo 10 . iki 2 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

A. L. Davidoids, IO
4910 So. Michig'an Avė.

y Tel. Keinvood 5107 
VALANDOS:

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avc.|
CICERO, ILL.

3256 SO.
Valandas
ras Ofisas: 419! A

Tel. Lafayette

per 25 
patyręs ^gydytojas, chi- 

chroniškas liga; 
vaikų pagal naujau 
X-Ray ir kitokiu:

Vargas miesto tetų 
šiams

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

lark Sta, 
2978

Phone
Hemlock 9252

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

4712 Scu-It Adua/id
Tel. Boulevard 7589 

fisp valandos 9 ryto iki 8 
Residenco Phone Hemlock

vaikų j r vi 
Ofisas: 3162 S

ras ir jo departamentų virši
ninkai) paleidusi iš darbo 473 
policininkus vaduodamas! poli
tiniu kerštu už 1029 metų biu
džeto sumažinimų.

Ugnėgesių departamentas at
leido iš darbo 220 ugnegesių.

'. A. 0 LIS
ADVOKATAS

. La J:. < SU R(.om 1701 
L'el. U .. I 033 1-0332

k i 6 vakaro

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearboyn St

Rooms 928 ir 935
Tel. FAinklin 4177

Phone l-'rankli;.* 2460 #
Leonas S. Mihelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vak 
j’hone Boulevard 3697

3315 So. Ilalsted Street

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

dusti man pavyzdi N 
VI ievos

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisų (su Dr. Laurai
čiu- — viršuj Belskio-RaRŠčio aptie
kęs) po nv. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospcct 1930.

Senas of'sas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tol. Puulevfrrd 7820 
llez. 6641 S. Albany Avc. Tel. Pro:;- 
pect 1930, Nedaliomis tik pagane su-

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

apart švėntądienio ir ketvirtadienio

Tel. Victory 6279
DR. G. S.^RN;2R 

LIETUVIS AKIŲ SVEČIA LTS IA

bylas teisme net i 
teismo instancijos 
Courl.

Žymus čikagiečiai jau pakė
lė protestą prieš davatkų dar
buotę, ypač dm ininkai naudo
jasi provokacijos priemonėmis. 
Pasmerkė vie&i davatkas, tar
pe kilų, Čikagos universiteto 
profesoriai Morris Lovett ir T. 
V. Smith.

Eb bE
Praktikuoja 20 motai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, 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. NedGi. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midvvay 2880

VA LAN UC 
2 iki 4 P. M. nuo 
JedeLoj juo .1.0 ik.

Ofisas vidurmi* utyje 
Room T502 

CHICAGO n rb\H LE BLDG. 
77 West- \Vafhir ?t<>n Street 
r. Washinglon and 

Ofiso Tel. Central
Na»n) Tel. įlydė Park 339

šios savaitės bi u leteno poli
cijos departamento komisionic- 
rius, Wm. F. Kussell, įspėja 
čikągiečius:

Daugiau vagysčių papildoma 
žiemos mėnesiais, ne kad ku-

J. Lu-evičius
GRADOR’US IR 

BALbAM GOTOJ A S 
Patarnauju laidotu- 
tuvc.se visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. I įdėmiška 

koplyčia veltui.
U 03 S. Kalsi ed St.

Chicago,' J1L
Tel. Victory 1115

Valdininkai rengiasi depor 
luoti šimtą su viršum svetim 
šalių, kurie šiuo laiku yra jvai 
Tiuos valstijos kalėjimuose ii 
pataisos namuose.

Phone Canal .6222

DR. S. B1EŽIS. į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

•8; Ned. 10—12 ryto 
S. Mi.pk'ivood Avc. 

Reuublic 7868

DR. J. J. K0W
GYDYTOJAS

2403 Vv. 63r
Proj-nect 1 )28

Rez. 2359 S. LeaV H St., Ganai 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki. 9
, Nedėlioj pagal sutarti,

kaip jie atrodo, 
jų aukštumų ir 

Ypač at
būtų au- 

w.lygatvio> 
nužiurėtumet . abejoti- 

sėdint. Jei gali- 
užsižymėkite auto 

praneškite

POVILAS PINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 5 dieną, 4 ;30 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Biržų ap., 
Pabiržės parap., Kirdonių kai
me, Amerikoj išgyveno 17 me
tų.. Paliko dideliame nubudime 
moterį Paulinų, po tėvais Ne- 
•verdauskaitė, posūnį Juozapų 
Sheputis ir gimines, o Lietuvoj 
3 brolius ir seserį. Buvo narys 
Lietuviu - Tautiškos dr-jos ir 
Unity Pašelpinio Kliubo. Kūnas 
pašarvotas randasi 4736 So. 
Wentworth Avė.

Laįdotuves įvyks ketverge, 
sausio 9 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pov;lo Pinas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laįdotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Moteris, Posūnis ir 
Gimines. \

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boHus Eudeikis, tel. Yard<1741

DENTISTAS ’ 
30 ( Eaąt lji-th Slree 

Kamoj .; V/.-ib.-isb Avc.
Phone Pu'hnan 08’53 

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

Icre.lomis nuo 9 lyto iki 12

4142 South Westeni Avenue
Tel. Lafayėtto 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valand.41 ryto 
nui/ 6 iki 9 valand ii vu' .a- o

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. T d Šalie S'. Room 730 
Tol. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talrnan Av. 

Tol. Frospect 3525

M u š ų, patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turim e i š 1 a i d ų užlai- 
ty-mui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Tel. Votį Bni-cn 58oK

P. DUNDULIS

Phoųe Boulevard J40i

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

nuima ' .nrnkt?., ati- 
: Ir toli cegytę 
akinius. Visuo- 

e;; Aumiriavimas <la- 
, parodančia ma- 
Spcciulė atyda at 

vaikus. Va
Nedėti o

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dcir’’orn Si., Roor.i 1111 
Telefonus 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. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergi) 

Ncd'lioini.4 nuo 9 iki 12 ryto

Miesto tėtušiai numato šias 
bėdas artimoj ateity: 1. Pavo
jų, kad nebus iš ko mokėti al- 
gOS miesto samdiniams už sau
sio mėnesį; 2. Pavojus, kad dėl 
sumažinimo miesto biudžeto ne
bus pinigų sniegui 
pašalinti; 3. Grūmojimas al- 
dermano Arthur F. Ahvarte, 
kad jis Įnešęs miesto tarylmn 
rezoliuciją, kurioj kailius, jog 
miesto administracija (t. y. mė-

'C^dytojaG* ir Cbh*u.' • s
314/ S. Halsted Street

Tel. Cvdu.ne 
Nuo 9 iki 1.2 ta 
nuo

'Moderniška Koplyčia Dovanai 
1'uriu auirtmobilius visokiems rcika 

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue'

Teisėjas Borelli nubaudė $8 
lamos Purtell, 27 melų, gyv. 
6’12 So. Campbell avc., už lai 
kad šis įvažiavo į strytkan va
žiuodamas truku ir kad ope
ravo t roką klastingomis lais- 
ni.o lentelėmis.

Mažiausia 50 nuošimčių 
plėšimų namų pasitaiko, 
v agi Vai isibriauja vidun 
užpakalines duris. Tatai 
i. h L kad durims iš kiemo už- 
i.' kinli naudojama visai pigus 
t .- raktai, kuomet priešakinėms 
d tu ims peik am a labai bran
gus užraktai.

Jei pamatote, kai sugąižlate 
namo, kad jūsų namas buvo 
apvogtas, lai nieko nejudinki
te, bet hiojali praneškite pū

gai patiko pir- 
kitokius ženk- 
kti yra labai 

irbu policijos departamentui.

Avenue, Room 209
Avė. ir Robey St. 
pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brųnswick 4983
Nr.inų telefonas Biunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diatherniia

riuo kitu metų laiku. Piliečiai i 
yra patariami laikytis šių pa
tarimų, kad apsaugoti savo na
mus.

Pirmas patarimas yra 
ti žinoti artimiausiai policijos 
stočiai, jeigu pastebėsite nu- 
žiiučlinas ypatas savų a-pielin- 
kėje be matomo reikalo. Tie 
pabustos, labai gali būti žval
gai vagilių gengei.

Įsilėmykite 
jų drabužius 
bendrai visą išvaizdą 
.kreipkite dr:..csio, je 
tas pastatytas prie 
kuriame 
nūs žmones 
ma, veikiai 
laisnio numeri ir 
policijos stočiai.

Jeigu jus išeinate iš namų 
vakare, tai namuose palikime 
bent vieną šviesą degančią, 
neužmirškite, užrakinti duris ir 
langus. Palikti garažo duris at
daras reiškia Įspėti vagilius, 
kad esate išvažiavę; kiekvienas 
gali pasimeti garažan ir per
sitikrinti, kad jūsų auto, reiš
kia, ir jūsų pačių nėra namie.

api

Phone Cunul 2118 
Valandps: ’6 -8 vakare

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsaniuotojas

2311 W. 23rd PL 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopui kiaušiai.

meldžiu at- 
o mani) dar

ute užganė
dinti.

Roosevel t 2515 -2516

Jau antrą savaitę eina 
mus 
kaltinamas 
gyvenusio

Septyni ginkluoti 
padarė boldapą Mapdel 
tbers krautuvės garaže i 
kinių išvežiojimo' stotv, 
Schubert avė. Pasišlayė 
lo $20,000.

yra ta:p dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis ži ’ionią ..upiardi apie jos 
veikimą. Dideie •j.-.r,'?bakių suga
dinta pigia . ir prastai rritaikintais 
akiniais. Buk: .e daug ..tsaroe mi Jį;.- . 
da siūlo už dykų ©gžaminay mą, pu 
sę kaino.. '.rb:* podleri . iiilo aki
nius • ■ ■ mus,
' ' . ■ ■' } ; rf'.j.i. [<•••. Ida • m-

Artcsian Avenue 
pcct 6659 •

Protestai prieš da 
vatkas

l'olicija užtiko bravoidį Mel
rose Pa»’ke. Bravorėlis 200 ga
lionų Įtalpos užtikta adresu 170 
— 32r.d avė. Daugiau nei 8,- 
000 galionų užraugti užtikta. 
Paimta 20 galionu alkoholio. 
Areštuota Clement Denattes,

Du Čikagos knygų 
savininkai areštuota
i o užsimokėti bausmės po $100 
kiekvienas. Tie krautuvių savi
ninkai neva pardavę Į>orno- 
grafinių knygų.

Jie buvo areštuoti pasėkoj 
Plinois Vigilance asociacijos 
kampanijos, kuriai vadovauja 
kunigas Yarro\v.

Čikagos knygų krautuvių sa
vininkai rengiasi sudaryti or
ganizacijų, kad atremti davat
kų puolimų. Jie mano varyti 

vyriausios 
Supremc

reikalingas apatini - 
jokia moteris negali 

Galima siūdinti iš šviesaus 
arba tamsaus šilko. Sukirptos mie- 
ros 16, 18, taipgi 3G, 38, 40 ir 42 
colių per krutino.

Norint Rauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavarde 
ir adresa. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 Norfh LaSabe Street 
Cl Y'AGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Loca! Office: l,(00 So. ITpiop Ąt

■ T$l. Ro'-yfvelt;3W /J
V|L duo 6 iki

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Res -

DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po plolii 2 iki 4 
0 iki 8 vakaro. N<<’< :vm nuo 10 iki 12 i 

nų. N;,ne; oH .•>.< N'oifO 81<le
3413 _Fran\Iiri Ulvd. 

Valandos

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kam p. 18 St. 2 aukštas 

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 vyto iki 8:30 va

karo. Nedcliomiš nėra skir- 
. tų valapdv. Room 8.

Phone Can#l ,0528

Hai >tcd S
1 s t Street

■ T., po lietų ir nuo 
vak iro. Nedūliomis 

10—12 diena

įfl C>tN !. •*» U t-.
Nlght and Mcrnlng to L cn 
thetu Clean, Clear and 1 ica’.diy

VVrite Frce ‘’Eye C^rc'* 
qt “Lyc Beauty” D:)ox 

MuiincCc.,Dcpl.Il.k.,9R.O ’iuo ... icajo i

X F. KADŽIUS 
pigiausias Lietuvis • 

GRABORIUS CIHCAGOJ 
- Laidotuvės* patar-
> nauju geriau ir pl-

ę ] <iau, negu ’ui.‘ m-
P! ik laukai: 

arabu išdlr 
bystos.

OFISAS;
W. 18th StrefT 

Tok Crinnl 6174 
’ft/ -SKYRIUS: 

>288 S. Halsted L’t. Tel VJrtor>,

A ps i ž i u r e k i t, 
kad jus ąau- 
tuniet TIKRĄ 1 Ob .

EAU DE OUININE 
išdir- • -j
bama PlDaUCl

—garsiausias pasaulyj <<< 
plaukų tonikas.

Sustabdo pleiskanas — palai
ko plaukus tankius ir stiprius. 
Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba išplėšldt Šį apgarsinimą 
ir prisiųskit I’inaud, Dept. M. 
220 E. 21st St., New York, 

dėl nemokamo sempelio.

' 3161 South Hahted Street,/
Ofiso valandoj; nuo J iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rez. 3201 Sealh V/allacc Street

leis-
Dorro bylos, kurioj jis yra 

nušovimu O’Brieno, 
jo namuose, Mar- 

e Parke. Reporteriai jau 
davė ir vardą'lai bylai — leid
žiu byla. Taip daug moterų 
idomai a šia b via.

Pašauta gcr.gsleris Jambi 
MuManus. Jisai atsisakė' i.šduo 
Ii policijai, kas ji pašovė.

apie savo akis, eik pas

R. BLIJMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
S. Ashland Avė. i ■ 805 E. 47 St.

Plione Kęntvood 1752

LIETUVIS DEjNTISTAS
4615 Sotr h As/'ui.'.il Avenue 

Ant Zsies'-’o Aplinkos 
CHICAGO, ILU

įvairus; Gydyto? t•• • ... - x - - -
TIK SUGRJžĘS Iš I

. Phone Arntftage
DR. W. F. KALISZ

Avenue
6 iki 8 P. M 
uždaryta

Tel. E: uriswick 0624 

' DR. A. J. GUSSEN' 
LI ET U VIS D ENTISTĄS 

North Sidej
1579 Milwaukce Avė.

Kambarys 200 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 va1, ryto iki 8:80 vai. vakare 

Sekniadie?. iaū; pa'.?’.;! susi! irimą. 
Cicero

4847 V/.rl4 St.
Pa n edel i ■. ’.s, Se re* lomi 
nūs tuo 9 v. r.’.'.e ik

A. MONTVID
1579 M'ihvaukee

Kampas North
Vai.: 1 iki'3 po

Nuo 10 ik '2 <Ke- " , 2 ilr
7 iki 8. va.'. Ncuėl. ruo .L

Valstybės gynėjai reikalui 
ia nurlics bausmės Samuel 
Ic\vard Dari'ui, kuris yra kal
inamas tuo, kad jis nušovė 

sVilliamą .1. O Br«eną pastaro 
jo bute lapkričio 20 diena,, l’y- 
’an Įvelia yra rušautojo O’ 
Brien’o žmona. Ji kaltiname 
suokalbiu su Dorr’u, bet jos 
byla bus nagrinėjama atskirai

D ; /:• i
— IS-IaLiRjjJUS -

Gerai lietuviams žinomas 
metus kaipo 
ruimas dr akušeris.

Gydo staigia: 
vyrų, motery ir 
siųs iųetųdus 
elektros Prietaisus.

. Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 181 h St., netoli Morgan St.

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

Tel. ( ana! 3110 
Rezidt nei jos telefonai

South Shm-e 22. S ,r Jkuidnlpb 6800

trj'd.viiie chronlfku ir nauj-j ti
arų Jei kiti įietralo.io jumia lAffyiiyu. atsiliMl 
kykit mane. Liūno pilnatį lecirzamlmivi •
mus atlihlie'S junų tikri) ligi> ir jei n A apei 
Imsiu jus irydytl, s,valkata jums sugryft. Ei
kit pas tiki:) kinis neklaus jūsų
kur Ir kas jum* •.Kimiu, bet pats pasakys 
po Kalulino tfteu-z iminavitno—Rus jums yra.

D r. J, E. Zaremba
20 W. Jackson Bivd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5- iki 7:30 vakaro. Neda

lioj m.n 10 rvtn ki 1 nn olėtų.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins . akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis 
taiso trumparegy>*- te 
Prįrenjzia teisiajai .- 
sę atsitikimuose 
romas su elektra 
žiansias klaidas, 
kreipiama j mokyki 
landos nuo JO iki 8 vai. 
nuo 10 iki 1:’ vai. po pietų

4712 South Afehhiv'd Are
Phone Boulevard 7589

(Jonus B: lu’žjnnas R. ? ’on) > 
LIETUVIS ADVOKČ' 'iŠ

105 V»"• t Adams St.. > i-m 2117
S - lephnne Randolph ( 727

Vaka;: •< 21 >1 V>. 22.. i . ju o 6-9
To’ / .'juo Koo: velt 9090

Namie 8-9 ryte. 'Jei. Republic 9G00
Gydytojas ir
Chirurgas'

1900 Seuth llalntcd Street 
' , i

Rezidencija-
4193 Archer Avc.
ValaiMps

tuvc.se


Tarp Ghicagos
Lietuvių

Včliaus gal teks plačiau p 
kalbėti apie 
nizavima.—N

atsako, kad tai yra bur- 
jo; išmislus.
v c. šulų atakoms atmušti, 
vi'u nariai turime būti al- 

įsirinkime.

Roseland
Koselando Lietuvių Dubininkų 

savitarpines 
lacijcs Urgan 
t i sustabdyti

l S.O

Diau- i
:A!

v o gulamąjąlt:
n. a v 
d/.i K . i ubų i:

1 sivieni

tymo korpo 
.imas natai'

Lotai, kurio buvo nupirkti 
svetainei budaveti, nutarta par
duoti. Korporacijos valdyba i: 
draugijų delegatai rūpinsis1 rei
kalų sutvarkymu. ♦

lomi

no

Pirmadienio Vvakai'e 
Strumilos

;do Lietuvių

) metini:;
‘ SU'i hlšj. 
nešimu ■ ir 
ji veikairi

svar

. čia be
■ nuliai
i Jeigli

1 ’i'( UneHniame susirinkime 
tavo.'t ini pralaimėjo. Jie rcn- 

įgiąsi slapiai metiniam susirin-

buvo susi\ ieniįima 
į gar:

sustabdy- ii vietą‘prieinama kaina — kol1 
bendrovė buvo organi-(persikels susivienijimas, o pa-l 
daugiau, kaip pęr 10'skui pakels renda už susirin- 

stako (serų) išparduo- kimus.
daugiau, nei už 10,000 
Be to didesnė rusė pi-

sausio € 
ej, Rose- 

Svetainei staty
ti korporacija laikė motini su
sirinkimą. Susirinkimas 
nedidžiausis. Bet nutarė ben
drovės organizavimu 
t i. Nes 
z uojama 
metų, o

dolerių.
nigų įplaukė iš vietinių draugi
ją.

Viršminėta korporacija turi 
nusipirkusi 2 lotus prie 104 
gatvės ir Michigan Avė. Už lo
tus yra užmokėta $7,500.00. Da-1 ■ 
bar tikimasi daug daugiau gan- j ]<ajus\ 
ti. Taip kad lotus pardavus, }avorščius 
šėrininkai atgaus pinigus su ge
rais procentais (nuošimčiais).

Ros‘elan<liečių svajone įsigy
ti nuosavą svetainę jau dingo. 
Tai ženklas, kad Roselando lie
tuvių spėkos mažėja.

Burnside
ll'l.'U

r rir. ukcliuo’* d’., i blninką

ligonių moterų —Jonaitienę ii
Augaiticnę.—Korei Jc

tiivimščių ‘pa- 
'iit' jų pas i u ly

sti

^or bai
mui

ir pasilikime, 
išlikimą m s ■ pa 

jokio vatgo gali ii 
atpili į susirinkimus, 

pet sikeltumęm į garu- 
miiiams butų neparan

ki vieta. Lipdamas stepsais na
ivų galėtų koją ar sprandą iš
sisuki i, paskui dėl musų pačių 
kaitės tu.ėtumėm pašalpą' mo-
keti

kol ne vėlu, 
neįpulkimc i

a-psiž i m e
lą voršei it

ios sve- pasiūlytas' kilpas, 
pasi uiy-Į

Tavorščiai įvykdinimui siu 
planų turi suorganizavę spyke- 

1 rilis. Spykeriai, kalbėdami, nu
šluos ištikimi susivienijimui. 
'Bet man jau žinoma jų “išti
kimybė”. 'tavorščiai nusiduoda 
ištikimi, kol užvaldo draugiją. 

(Užvaldę draugiją? jie pirmoje 
| vietoje stato ne draugijos rei- 

het savo partijos. Pas 
„u “reikalų” netrūksta, 

tik duokit jiems pinigų viso
kiems fondams. Fondų jie .tu
ri senų ir naujų sutvertų jva- 
lias. Kuomet tavorščiams pasa
kai, kad draugija turi rūpin
tis savo reikalais, tai tavorš-

PREZIDENTAS HOOVERIS
UŽTIKRINO DARBININKAMS IR BIZNIE

RIAMS PASEKMINGUS IR TURTINGUS 
ŠIUOS METUS 1930

Tokiu budu jau nėra abejonės pelninguose 
investmentuose ant Chicagos nuosavybių

1. AUKSO MAINOS GERAM BIZNIĖRIUI
Gas Station, užkandžių, minkštų gėrimų ir Chicken Din- 
ner Road ITouse. 9 kambarių nauja stuba, kieto medžio 
trimingai, cementinis beisementas, furnace apšildoma, bė
gantis vanduo, maudynes, elektra ir "visi kiti parankamai, 
kaip mieste, 2 karų garadžius, ant 3% akrų žemės, 600 
pėdų fronto, ant gero cementinio bulevaręlo ir streetkarių 
linijos, tik 5 mylios nuo Chicagos miesto rubežiaus, į piet
vakarius. Vertės yra $35,000, bet priežastis ligos priver
čia savininką greitu laiku parduoti, tik už $16,000; pusę 

. reikia jmokėt, likusius' ant morgičių. Klauskit Joe Zacker, 
c/o S. P. Kazwell & Co.

3

2. NEAPSAKYTA PROGA PROFESIONALUI 
AR BIZNIERIUI

Parsiduoda ar išsimaino pusininko dalis, aukštos klesos 
flatų muro namas, po 6 labai didelius kambarius ir po
shower maudynes, 4 garadžiai, namas užbududavotas ant 
50x125 pėdų loto, tik vienas blokas nuo Jackson Parko ir 
leikos, South Shore kolionijoj. Rendos moka po $200 
kožnas flatas į mėnesį.

Priims į mainą biznio lotus, mažą namą, farmą arba 
ką turf? Už $15,000 equity. Labai patogi vieta profesio
nalui ar biznieriui gyvent. »

3. VELTUI BIZNIS; MURO NAMAS DYKAI ,
2 aukštų muro, 2 storai, 6 kambarių flatas ant antrų lu
bų, fopizmentas, štymu apšildomas, 2 karų muro garadžius, 
lotas 25x125 pėdų. Rlendos neša $264 j mėnesį, 6551 
Cottage Grove Avė. Tą namą visiškai atiduodu už dy
ką, tiktai už lotą užsimokėk, kiek Blųp Book parodo, po 
$100(1 už pėdą. Už viską kaina tik $24,500, įmokėt reikia 
$7,500, likusius bankos pirmas morgičius per tris metus, 
(neimsiu nieko j mainus).

4. PROGA SPEKULIANTAMS IR 
BUDAVOTOJAMS „ , .

3 storai ir 3 flatai ir dar 50 pėdų tuščios žemės, vieta dėl 
3 storų ir flatams viršuj, prie pat trans'fef kampo, 3121, 
3123, 3125 N. California Avė. ir kitas galas išeina į Elston 
Avė., karų linija, priešais didelį Elston teatrą, viskas išren- 
duota, priimsiu į mainą biznio lotu's, b.e morgičių, mažesnį 
namą, arba ką turi už $27,000 equity.

5. PIKNIKAMS DARŽAS
Didelė šokiam salė, restorantas, gas ir užkandžių stotis, 
22 akrų žemės, su dideliu rhišku, vertės $34,000, nauji, 
puikus budinkai, vertės $60,000. Biznio raktas, vertės 
$10,000, viso labo vertės $104,000. Greitu laiku parsiduo
da mažiau kaip pusę kainos, tik $50,000. Reikia jmokSt 
tik $10,000, likusius 5 metams morgičiais. 10 mylių j 
pietvakarius nuo Chicagos rubežiaus.

s. P. KAZWELL & CO.
(S. P. Kazvvell — S. P. Kazlauskas, ta pati ypata)

2839 W. 63rd Street
Republic 8899

žmogus

Cicero
i P-nios Lukštienės svetainė 
. labai bizi su surpraiz paromis, 
. nes viej/a paranki ir prieinama.

Natinėms Metams laukti parė 
buvo surengta pp. Kuzmickams. 
Dalyvai pilniausia patenkinti. 
Viskas buvo tvarkoj. Muzika 
buvo gera, grojo trys Vytauto 
beno muzikantai.

Praėjusi šeštadieni 
smagi parė p. Mičiulio.

Tą pati vakar Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje buvo maskių 
balius Lietuvos Seserų Draugi
jos. Kaip dėl nedideles draugi
jos, tai parengimas buvo gan 
sėkmingas.

Pirma grupe didžiausią dova
ną laimėjo tai R. R. Kliubo na
riai. To kliubo niekas negali 
subytyti. Tą vakarą turėjo da
lyvauti dviejuose parengimuo
se—t. y. Meldažio svetainėj ir 
Ciceroje, ir visur pasirodė ge
rai.

Taigi galima tikėtis, kad kliu
bo parengimuose visi dalyvaus 
ir laimės geras' dovanas. Nes 
dovanų yra surinkta galybė. To
dėl visi rengkitės ir bukite šeš
tadienį, 11 dieną šio mėnesio, 
Lietuvių Liuosybgs svetainėj.

Visi žino, kad sausio mėnesi 
draugijos' ir kliubai turi meti
nius susirinkimus. Juose išduo
dama metinės atskaitos, naujos 
valdybos užima vietas, visi 
sižada darbuotis geriausia.

Tai yra paprastą'litanija, 
be to apsei'ti negalima. Taip 
vojr bus. Tad visų smulkmenų 
rašyti neapsimoka.

Raudonos Rožes Kliubo val
dyba šiems metams yra: pir
mininkas Leo 'Švėgžda, padėjėas 
p. Atkis’on (Atkočiūnas), pro
tokolų rašt. C. Genis, finansų 
rašt. B. Tumavich, iždininkas J. 
Kimbarkas.

Kliubo turtas siekia netoli 
$18,000. Naujų narių į kliubą 
įstoja kiekvieną susirinkimą. 
Kliubo susirinkimai laikoma p. 
Lukštienės svetainėje. 1500 So. 
49 Avė., pirmą < penktadienį 
kiekvieno mėnesio.

$ * >;<

Praėjusį sekmadienį laikyta 
susirinkimas Vakarinės žvaigž
dės pašalpinio kliubo. Kliubui 
priklauso vyrai ir moters. Kliu
bo turtas' siekia 1161011 $4,000., 

Kliubo valdyba šiems metams 
yla: pirnyninkas J. Makutėnas, 
pagelbinir.kas J. Kąsmauskas, 
protokolų rasit. K. f. Deveikis, 
finansų rašt. K. Jokubka, iždi
ninkas S. žvibas’.

Kliubo susirinkimai laikoma 
Lietuvių Liuosybes svetinėj pir
mą sekmadienį kiekvieno mėne
sio, 1 valandą po pietų.

Metinis kliubo parengimas at
sibus' 16 dieną vasario Lietusių 
Liuosybes svetainėje. Bus su
vaidinta komedija “Farmazo- 
nai”. Vaidintojai iš Roselando.

Taipjau buvo rekomenduota 
kviesti “Vaidylos” choras, bet 
choras yra mažai žinomas', be- 
partyvis, o šioj gadynėje kaip 
tik partijos gyvuoja. Tokiu bu
du partyviški užsispyrėliai 
sur laimi pergalę, nežiūrint 
kios bus iš to pasėkos.

Šiuo laiku, kliubas turi

ivvkof v

pa-

ale
bu-

vi-
ko-

porą

Č.uo la-.y.u 
di bluvčsu, 
?.i. Popai 

’binlnkus ir

musų apielmkc-
lakai sumažėję

10% PIGIAU U Z 
CON S U M E RS S c og ų 
tai taisome stogui, 
bile kada ir bilo kur. 
skaitliavimus. 
riausj darbą mieste

Busmess -beo ice
Biznio 1% tarno t ■ rr> as

\i'S.y DARBĄ
Darbas. Gici- 

visoKios tusias,
Dykai uh-

Mes atliekame ge-
Kedzie 8463. ;.Žn

• A i ’' š " A U drąugu — Petro i r 
Vil.rt '■'o ?Į j.žiolų, k:ijmo Ažušilių; 
PoVylo Grybo, Rainio švobiškio; Po-' 
v '..io i. '.tros, ' i-.adho šlikelkcskių. 
Vi.-i pac'na iš Panevėžio’ apskr., Bir-
j vai. einu :. Meldžiu atsišaukti opus, lotu 

lacku, tūrio, svarbų u kala.
ieško prieUal.šų.
įsilaiko ’ir juo 

kinįų įvykių, kurie tečiau tam 
ir kitam žmogui esti labai ne
malonus.

Ve pavyzdis lokio įvykio. 
I,ie t u vis da r b i n i i ik as < i i rb a jh 11

PLŲ MBIN GA S.' Geriausią darbas 
. žeminusių Rainą.

JOHN P. DUGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

'i 1739 So, Halsted SI., Chicago, III

Par-tners W;u:L
r Pusininkų Ln.da

REAL ESTATE 
LOANŠ & INSURANCE

Perkam, parduodam, inainom na- 
i •, farmas, biznius visokios 

j rūšies. Nėra skirtumo apielinkes ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir paruninain 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So: Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

ui jos iii; biuveje.
, Apie savaitę laiko atgal, jis 

prieš pietus, sumanė obuolį su 
valgyli. Žmogus atkando liąs 
n į ir jau nurys.

Kaip

matęs, 
obuolio

tik tuo laiku pašilai- 
sis dirbtuves bosas. Pa- 
kad lietuvis * atkando 
kąsni, jis paliepė da?- 

i. Esą. stovėk, nesiju
dink ir kąsnio neryk! k *

so klausyti. O bosas Ino lar 
pu pareikalavo, kad formalias

Formalias atėjo. Bosas pra
bilo: dabar jis, bosas, kunigu 
busiąs ir prisaikdinsiąs, kad 
tas lietuvis darbininkas pasi- 

niėkuomet neval- 
darbo laiku. Ir

turėjo juoko iš 
ceremonijos”. Bet liclu- 
formanas jautėsi nesma-

žadėtų, jogei 
gys obuolio 
“prisaikdino”.

Kai kurie 
šios 
vis it' 
giai.

Atleista iš įvairių dirbtuvių 
nemažai darbininkų, ypač to
kių, kurie daugiau uždirbdavo.

Vietinis.

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 

KAPINĖS
Lotij savininkų ir draugijų atsto

vų visuotinas metinis susirinkimas 
jvyks 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 
beįeitų metų biznio apyvartos. Taip
gi ateidami i susirinkimą atsiveskite 
atvirutę kaipo ženklą, kad esate loto 
savininkas-kė, nes be ‘atvirutės ne
būsit jleidžiami i ši susirinkimą.

J. Zalatoris, rašt.

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxns už 1928 metą 
kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKI 
3241 So. Halsted St.

2nd floor 
čia gausite pilną informaciją.

Bridgeport. Draugystė Palaimin
tos Lietuvos metinis ___

įvyks sausio 8 d., 8 vai. vak., Lietu
vių Auditorijoj. Būtinai turime atsi
lankyti į* šj susirinkimą, nes yra 
daug ką svarbaus aptarti^

G. Pakeltis, rašt.

metinis susirinkimas

uovnii

CLASSIFIEDADS.
1 . ....■■■■■I......................1....................................................................................

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai -greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
isirąšyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
310.6 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas;

ir

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., / 
HAEDWARE, PAINTS & z 

. WALL PAPER
Painters Decorators

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

Tel. Victory 7261

PATENTAI. eapyrights 
Boliiiųe rųAies. 

f
išradimai vi-

B. PELECKOWICZ 
$300 W. ChkJUO Avc.

Br«nBwlrkyt^7

GENERALINIS
KONTR AKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. .
taipgi taisau senus. Permulmu j >>0o.f.A( 
kitą vietą ir duodu patarimus dy- 
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAI RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

RF.T.KAL1NGAS partneris i bu- 
i černę ir grosernę; vieta gera ir biz4 
nis daroma geras. Gera pi’oga ge- 

1 ram žmogui. Kad ir nemokantį iš
mokinsiu. Krcipktcs ngr telefon? X7.o;;

ŲARGENO TnvosĮinonto projra. Ogdcn, nr(i 
\Vc»t<Tii, <i II: 
elrktra, pečiaiM 
35,<)i o cash, 
n.i' $13,500.

n. 
4705 S.

U mūrinis, (17 p&lų lotas, 
šildomiil: Karužas ir barni1, 

likusieji l inas inorgiiius. Kai-

M R. SCHI'.RER.
J. COLEMAN A CO.
tat.- St. Drexel 1800

gituation VVanted
Darbo Ieško

Financial
Einansai-Paskolos

VIRĖJAS paieško darbo restaura- 
ne. Turiu daugelio metu patyrimo. 
Kreipkitės Ramovos restau’ranan. 
90:; W. 35th St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

GRAŽI 
mn, 
tos: 
<-i U; 
kėli

2 k arų gar.'iy.aH, 
Poi’tage Pat-k, 
O bloko iki

$1 ,OOO.
šaukit

eoila^c; f;irn. šildo- 
Salvė ir <lė ištaiay- 

mok.vklų ir bažny- 
galvekarių, $7,500, įmo-

$100 iki §2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestines.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real

2 STORAI su fixturiais, 6 kamb.
Į flątai viršuj, 2 karų garažas. Našlė 
! turi parduoti pigiai. 2747 W. 55 St., 
I Prospect 4181.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Estate* kontraktus'.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marrfhfield Avė.

Paskolos • suteikiama 
į viena, dieną

2-RI MORGIČIAI
3'TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir Kaliir sumanų* vyrai 
padidinimui uždarbio i: 
pirmyn, pardavinėjam 
naujue 6 cilindeliv

Energiški 
rasti progą 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure
Oil trobesy, prie VVacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Steel 
Yards ir Michigan Avė. , Turi kai 
beti lietuviškai., lenkiškai, čechiška1 
ir angliškai.

Priimti aplik antai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda 
vineti.

Kreipkitčs kas 
ryto iki 4 vai. oo

di-'.nu nuo 1C 
pietų.

ii

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

PARSIDUODA 2 lotai, 50x135, 
Greitai augantis miestas, gražioj vie
toj, kaina, jeigu cash, tai po $1,000, 
o jeigu ant išmokesčio, kožnas $1,200.

227 W. Water St., 
Waukegan, III. 

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

Bargenas — Mūrinė 
Bungalow

INTERNATIONAL 
INV-ESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

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

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

ant

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2'4* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
Wost Diyision St.
“Upstaifs”

Telephone Armitage' 1199

’ 2231

Misceilaneous
{vairus

i 24

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

' Neriam- vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
Čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonius 
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. Selemonavičiits
504 W. 33rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

Misceilaneous for Sale.
Įvairus Pardavimai 

UŽSISAKYK1T DABAR
Garsus radium mine run anglys; 

akmenų: kainu $6.50 su pristatymu.
GOVALIS,

Bąulėvnrd 1035

Automobiles

nėra

(,28 Buide 5 pas. Sedan ....... ................ $800
’ŽB Paigo Sodan 0 ratai  ........ .............. $275
'20 Ebs(>x Sodan —. ............ ............ $500
'27 Nash Coaeh apccial ....... -............... $250
'29 Ford Coupe ................. ........-------  $100
■28 Chrysler Sodan . .... „i.............  . $475
’20 — “400’’ Nash Sodan .......... ....... $695

McDĘRMbTT MOTOR SALES CO. • 
7130 So. Ųalste0 St., Trianglo 9330

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAĮ Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
sc-tils $39.

5 šmotų 
$17.50.

5 šmotų 
ritas — lova, 
springsai, matrosas — $63.

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

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augš, Jarp jų yra KimbalI, Schultz, 
Gulbranseh, Stark, Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, jei bus

riešuto valgomojo kamb. 
. I

ąžuolinis D i net te setas

miegamojo kamb. nnt- 
dreseris, skrynia,

reikalas.
Atsišaukit kasdien 

vnk.
Ncdeliomis iki 5 vai. po pięl.

VICTOR ^TOBAGE WAREI1OUSE
480t W. Lakę St.

iki 10 vai

• Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Buiiding 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGI 2 salcsmanai parda

vinėti Willys Knight ir Whippet au
tomobilius. Geras užmokestis ir ko
misas. Matykite Tom Kimmell, 6739 
So. Westcrn A ve.

Help Wanted—Female
^Darbinin 

REIKALINGA mbteris arba mer
gina i restaurantą.

701 W. 21 PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

I -—o-----
GROSERNū Manketas — Royal 

Blue. Geras biznis, 2 kambariai. Su 
namu. 6 kambariu flatas, 2 karų 
garažas; karštu vandeniu šildomas. 
Mainysiu ant 2 flatu pietvakarinėj 
daly.'2450 W. 59 St.

----- o-----
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., 
namu

10118 So. State St.
O---------

IŠVYKSTU i Lietuva,—skubiai už 
pirmą teisinga pasiūlymą parduosiu 
bučernę ir grosernę; nupirkęs nesi
gailės, 4530 S. Vvoq(I St.

PARDAVIMUI garažas, sykiu re- 
pairing ir paint 'shop, 50 karų didu
mo, “leasas 
nebrangi, priežastis partnerių nesu
tikimas. Parduosiu už “cash”, pri
imsiu grosernę kaipo pirmą jmokėji- 
mą. ItCo Garage, 2719-23 North 
California Avė.

dar 3 metams, renda

Farms For Sa2e
Ūkiai Pardavimai

REIKIA*. FARMŲ
IR AKRŲ

Jeigu jus norite parduoti savo far- 
nią ar akrus, ne toliau 1,000 mylių 
nuo Chicagos, aš galiu jums pagel
bėti. Turiu daug pirkėju, kurie tu
ri apsigyventi vietoj iki kovo 1 d.

Rašykite:
Naujienos, 
Box 1162 

1739 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

Rašykite:

Exchanse—Maina i
TURIU 2 flatu Austine, po 6 kamb. 

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
geru lotu.

HYLE & CO. > 
2015 Montro.se Avė. Lake View 4479

bu ■ ' t

IŠSIMAINO BĘKARNĖ, 
Daromas geras biznis, mainysiu j 

lotą, cottage. gerą automobilių.
Išsimaino 2 Storai - - 7 flatai. 

nys'.u i farmą. privati namą 
snmmcr re'.ojt.

F. G. LUCAS & CO, 
Archer Avė, ,

mm 
arba

Arti 52 ir Sawyer, 5 kambariu, 
tile maudyne, su įbudavotu liejum; 
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, jūsų 
pačiu išmokėjimo sąlygomis. Ne
reikia taksų mokėti iki 1931. Tar
kitės tiesiai su savininku.

Tel. Central 6702, 
ar rezidencijos 
Beverly 7980

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

mainymui antPARDAVIMUI ar 
farmos—18 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgičiaus $35,000. 
Namas geroj vietoj. 100% išrenduo- 
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. ( Prie
šais Humboldt parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Ąve. Nereikia brokerių.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

32 Kervvood St., 
Palatine

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

ar geriausi pasiūlymą. Reikia pi
nigu. Nauja 5 kambarių kampinė 
mūrinė bungalo\v, 1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir gatvekarių li
nijos.

5400 So. Rutherford Avė.
Tel. New Castle 3319

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

FRENCH, tel. Central 4804

3332 S. 59th Cburt
Naujos murinės bu n gal o w. $8,300. 

Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi ■ orčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai,įdegtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 coliu 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tilo maudynės, 
lietus, ąžuolu . t rimuotos, didelės viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta, 
šič namai randasi prie 59th Court, į 
šiaurę nuo 34 gt..

Agentas ant vietos.,

QUINN BROS.,
Tel. Mansfield 7317

PROGA. Pardavimui namas su 
lunch room ir minkštu gėrimų už
eiga. Gera, senpi išdirbta vieta. 
Priešais Crane Co. dirbtuvę. Kaina 
žema. Kreipkitės 4209 S. Kedzie Avo.

PARDAVIMUI arba mainui muri- 
s 2-jtt flatų namas ir 2-jų karų 

mainysiu j farmą. Per- 
.........

’garažas i
! kant už -‘ęash’h tik. $i00(Mrii

Montro.se

