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Latviai Apie Ekonominius 
LietuvosLatviĮosSanhkius

KAINAS. (Elta). Latvių | tu vos tarpusavio prekybos ob- 
deSiniųjų organe “Latvijos' jektus, ir pažymi, kad įvežamos 

Sargs” užsienių reikalų minis- į Latviją Lietuvos prekės yra 
lelijos spaudos skyriaus šefas beveik visos žemės ūkio gamy- 
dr. Bihlmanis nagrinėja Lietu- bos ir tuo budu Lietuvos uki- 
vos ūkiškus santykius su Lai- ninkas turi iš ūkio santykių su 
vija. I)r. Bihlmanis pažymi, Latvija tiesioginį pelną. Tačiau 
kad paskutiniu laiku derybos svarbiausia, esą, tai, kad abie- 
del juridiškos bazės abiejų vai- jų kraštų ūkis papildas vienas 
stybių tarpusavio ūkio santy- antrą ir savo prekėmis nekon- 
kiams pagyvėjo. Netenką gin- kuruoja. Be to, tiek Latvijai, 
vyti, kad tiek vienai, liek ant-j tiek Lietuvai esą svarbu par- 
rai pusei labai svarbu tą j u- į duoti prekes tarpusavy, nes tuo-
ridišką bazę nustatyti ar su
tarties ar konvencijos pavida
lu. Paskutiniai metai į abiejų 
valstybių ūkio santykius Įnešę 
tam tikrą aiškumą ir statisti
kos daviniai rodo, kad tie san
tykiai stabilizuojasi. Nors pas
kutinių penkerių metų Latvijos 
Lietuvos prekybos balansas su- 

^daro 20 milijonų aktyvą Lietu
vos naudai bet, 1928 metais im
portas iš Lietuvos ir ekspor
tas į Lietuvą beveik susilygino 
ir siekia 5,6—5,8 mil. latų.

Toliau d r. Bihlmanis išskai-
čiuoja, kas sudaro Latvijos Lie-lbėmis.

Jack Sharkey kausis 
su Phil Scottu vasa

rio 27, Miami
Lietuvių čempiono manadžeris 

Buckley pasirašė kontraktą 
su anglų čempiono atstovu

NEW YORKAS, sausio 9.— 
Johnny Buckley, aspiranto į 
pasaulinį sunkaus svorio bok
so čempioną, lietuvių boksinin
ko Jack Sharkey, manadžeris, 
ir Jimmy Johnston, atstovau
jąs Anglijos bokso čempionui 
Phil Scottui, vakar Madison 
Sųtiarc Gardene pasirašė kon
traktą penkiolikai raundų im
tynių Miami, Fla.. Garden sta
dione vasario 27 dieną.

Einant kontraktu, Sharkey 
gaus 371/2 nuoš. visų tų imty
nių grynų pajamų, o Scott — 
25 nuoš.

Sharkey-Scott imtynių dėl 
pasaulinio čempionato kontrak
to pasirašymu padaryta galas 
kivirčams sunkiasvorių tarpe. 
Garden varėsi už tai, kad Shar
key turis muštis Miami su 
siou.veitiečiu Tuffy Griffithu, 
bet bostonietis lietuvių čem
pionas griežtai atsisakė turėti 
ką nors bendra su Griffithu, 
pareikšdamas, kad jis sutiksiąs 
kautis tik su Scottu arba su 
Victorio Campolo.

Scott dabar yra Anglijoje, 
bet jis suskubs dar atvykti ir 
čia visą mėnesi pasitneniruoti 
sprendžiamai kovai dėl pasau
linio čempionato.

KINGSTON, Jamaika, sausio 
9. — Dokų darbininkai grūmo
ja streiku, reikalaudami 8 va
landų darbo dienos.

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

Daugiau sniego ir šalčiau; 
stiprus, daugiausiai žiemių ry
tų ir rytų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo | 
tarp 27° ir 24° F.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:37. Mėnuo leidžiasi 
2:31 ryto.

Kaina 3c
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(met atkrintančios transporto, 
I agentūrų, tarpininkavimo ir ki
tos išlaidos. Abiem pusėm šis 
ekonominis bendradarbiavimas 
esąs naudingas ir Bihlmanis 
linki, kad jam butų sudaryta 

! juridiška bazė.
|

Gale autorius pabrėžia, kad, 
be kultūrinio santykiavimo, pa
tį stipriausią susiartinimą, su- 

; daro ekonominis bendradarbia
vimas, didesnis žmonių judėji
mas iš vienos valstybės į kitą, 

! o taip pat pasikeitimas verty-

Minios riaušės dėl 
Einšteino teorijos

4,500 šturmavo muziejų, kur 
buvo rodomos filmos moks
lininko idėjai vaizduoti

NiEW YORKAS, sausio 9.
Pus|>enkto tūkstančio žmonių 
minia vakar vakarą šturmavo 
American Museum of Natūrai 
Hislory, norėdama pamatyti 
kintamuosius Einšteino teori
jos paveikslus. /

Astronomijos Mėgėjų Drau
gija, kurios rūpesčiu tie pa
veikslai buvo rodomi, buvo pa
siuntus savo nariams mieste 

11,500 bilietų, nors sėdimų vie
tų auditorijoje tėra 1,400. Bet 
norinčių pasižiūrėti įdomybių 
susirinko daugybė žmonių 1/e 
bilietų, ir kai sargai ties duri
mis atsisakė juos Įsileisti, mi
nia smurtu nustūmė juos ša
lin, išlaužė duris ir ėmė grūs
tis vidun.

Teko šauktis policijos pagal
bos, kuri po pusvalandžio ko- 

• vos, pagaliau, atsteigė tvarką.

Reikalauja atsteigti 
mirties bausmę 

Danijoje
.KOPENHAGA, Danija, sau- 

šio 9. — Kadangi pastaruoju 
laiku buvo nužudyti keli vai
kai, Nacionalinė Jaunimo Drau
gija reikalauja, kad mirties 
bausmė Danijoje butų vėl at- 
steigta.

Ispanų sostinė eina j 
“graboriaus” bizni

MADRIDAS, Ispanija, sau
sio 9. — Madrido miesto ad
ministracija keta netrukus im
tis “graborių” biznio ir pra
dėti konkurenciją su privati
niais graboriais.

Einant miesto tarybos pro
jektu, kuriuo norima sumažin
ti laidojimų išlaidas, laidotu
vės bus trijų klasių. Pirmos 
klasės laidotuves bus “de luxe”, 
tiems, kurie turi pinigų ir ga
li gerai mokėti; antros — žmo
niškos, bet daug pigesnes; tre
čios klasės, neturto žmonėms 
— dykai.

IAtlantic and Pacific Piloto]

Stockholmas. — Nobelio dovonos laimėtojai. Iš kaires į dešinę: prof. Owen W. Richardson (fi
zika) ;-Sir Frederick Bopkins (medicina); prof. Arthur Harden (chemija), ir Thomas Mann 
(literatūra). Užpakalyj \x>vi prof. Victor Louis de Broglie.

Nobelio dovana kas rrMą yra skiriama žymiausiems mokslininkams ir rašytojams.

Senatorius reikalai! 
ja ištirt šnipų dar
bus darbo unijose

Sako, detektyvų agentūros pel
nosi iš kompanijų, siųsdamos 
į unijas savo šnipus-pnovo- 
katorius

■1 > A
V/ASHINGTONAS, sausio 9. 

— Montanos senatorius Wheel- 
er (dem.) įnešė rezoliuciją, 
<ad kongresas ištirtų privati

nių detektyvų (šnipų) darbus, 
uirie įsiskverbia i darbininkų 
organizacijas \ir, dėdamiesi lič
iais darbininkų reikalų gynė- 

. ais, kursto nerimą ir industri
nius kivirčus, tuo budu dėl sa
vo finansinės naudos klaidin
dami ir prigaudinėdami tiek 
darbininkus, tiek samdytojus.

•t

Senatorius VVheeler sako, 
kad atkartotinai buvo iškelta į 
aikštę, jogei daugelis privati
nių detektyvų agentūrų gauna 
dideles pinigų sumas iš įvai
rių kompanijų ir biznio orga
nizacijų, melagingai pristaty
damos joms sąjūdžius jų dar
bininkų tarpe. Tų agentūrų 
šnipai įsigauna į darbo unijas 
ir ima provokuoti darbininkus 
vartoti “revoliucinius” meto- 
dus prieš samdytojus, idant 
tuo budu diskredituotų darbi
ninkų organizacijas, kartu fa
brikuodami gązdinančias žinias 
apie radikalų propagandą ir 
apie tariamus smurto sąmok
slus industriniuose konfliktuo
se. j Į

Šen. Wagner proponuo- 
ja įstatymus kovai 

su nedarbu
Tuo tarpu kitas kongreso 

narys, New Yorko senatorius 
VVagner. yra jau paruošęs tam 
tikrų bilių kovai su nedarbu. 
Jis siūlo trejopą priemonę: 
viena, kad tam tikra komisi
ja, į kurią įeitų ir kabineto 
nariai, visados iš anksto su
taisytų busimų viešųjų darbų 
planus, kuriems kas metai bu
tų skiriama išleisti 150 milio- 
nų dolerių, idant tuo paleng
vintų nedarbą depresijos lai
kais: antra, kad federalinė vai 
dŽT kooperuotu su atskirais 
štatais ir municipalitetais dar
bo biurų išlaikyme, skiriant 
tam reikalui kas metai 1 mi- 
’ionus dolerių, ir trečia, išplė
sti darbo departamento darbo 
statistikos biuro darbuotę.

Prezidentas-elektas Ru- 
bio grįžta namo

GALLl’P, N. Mex., sausio 9. 
— Lankąsis Jungtinėse Val
stybėse Meksikos išrinktas pre
zidentas Rubio, atvykęs į čia 
pranešė, kad dėl žmonos ligos 
jis esąs priverstas savo vizitą 
Paeifiko pajūrini anuliuoti ir 
grįžti į Meksiką.

Chicaga vėl pasken
do sniego pušniuose
Susisiekimas tramvajais ir au

tomobiliais pairęs; pranašau
ja daugiau sniego

Chicagos miestas vėl pasken
do sniego pušniuose, kaip kad 
buvo paskendus prieš pat Ka
lėdų šventes. Pūgos, prasidėju
sios trečiadienio naktį ir nepa
liovusios visą dieną vakar, tiek 
privertė sniego, kad susisieki
mas tramvajais ir automobi
liais stipriai pairęs. Priemiesčių 
gyventojai per pušnius išbris
ti negali. Oro pranašautojas 
pranašauja dar daugiau sniego.

Telegrafo pranešimais stip
rios pūgos siaučia ne tik Illi
nois valstijoj, bet taipjau Wis- 
consine, Missouri, Oklahomoj 
ir kitose valstijose.

Jauna aviatorė užsi
mušė jos aeropla

nui nukritus
W00DBINE, Ga., sausio 9. 

— Netoli nuo čia šiandie užsi
mušė Mrs. Neva Paris, Great 
Neck, L. L, aviatorė, jos aero
planui nukritus iš 2,000 pėdų 
aukštumos. .Jauna aviatorė 
skrido iš Great Neck į Miami, 
kur ji norėjo dalyvauti avia
cijos lenktynėse ateinančią sa
vaitę.

Mechanikas suimtas dėl 
trijy asmenų užmušimo

SEAT PLEASANT, Md., sau
sio 9. — Del sprogimo bom
bos, kuri čia per Naujus Me
tus užmušė Mrs. Naomi Brady 
ir jos jaunesnį brolį ir sese
rį, šiandie tapo suimtas Leroy 
Brady, Mrs. Brady vyro bro
lis, automobilių mechanikas.

Bomba-" buvo atsiųsta Mis. 
Brady dėžėj, kaip pavėluota 
Kalėdų dovana. Dėžę atidarant 
įvyko sprogimas.

Amerikos delegacija 
išvyko į juros konfe

renciją Londone
Delegacijai vadovauja valstybės

sekretorius Stimson; perso
nalas iš daugiau kaip 75 as
menų

IIOROKEN, N. J., sausio 9. 
— Garlaiviu George Washing- 
ton šiandie išvyko Jungtinių 
Valstybių* delegacija į tarptau
tinę juros ginkluotės apriboji
mo konferenciją, kuri prasidės 
Londone sausio 2Į dieną. De
legacijai vadovauja Henry L? 
Stimson, valstybės sekretorius. 
Tarp kitų jos, narių yra laivy
no sekretorius Adams, senato
riai David »Reed ir Joseph Rob- 
inson, ambasadorius Meksikai 
Dwignt Morrow, admirolas Wil- 
liam Pratt, penki kontradmiro- 
lai, ir keliolika kitų aukštų lai
vyno oficierų. Visas delegaci
jos personalas su sekretoriais, 
asistentais, stenografais etc. su
sideda iš daugiau kaip .septy
niasdešimt asmenų. Europoje 
prie delegacijos prisidės dar 
ambasadorius Anglijai Charles 
Davves ir ambasadorius Belgi
jai Hugh<S. Gibson.

2 užmušti, 12 sužalotų 
busui susidūrus su 

automobiliu
JASSrY, Rumanija, sausio 9. 

— Vieškely, netoli nuo Vas- 
kau miestelio, susidūrė auto
busas su privatiniu automobi
liu. Kolizijoje du žmonės bu
vo užmušti, o dvylika kitų su
žaloti.

Suėmė keturis įtaria
mus italų anarchistus
PARYŽIUS, sausio 9.—Pra

neša, kad Cannese tapo suim
ti keturi italai, tariamai anar
chistai, pas kuriuos buvę ras
ta sprogstamų medžiagų.

Prof. (Macintosh negavo 
pilietybės popierių

NEW HAVEN, Conn., sau-, 
šio 9. — Jungtinių Valstybių,' 
distrikto teismas atsisakė duo-^ 
t i pilietybės popierius Yale te
ologijos mokyklos profesoriui 
Douglas Clyde ;Macintoshui dėl 
to, kad jis atsisakė prisiekti, 
jogei su ginklu rankoj gins | 
Jungtines Valstybes. V

N. Y. policija išvaikė 
komunistų triukš

madarius
NEW YORKAS, sausio 9.

Apie pusantro šimto komunis
tu bandė padaryti edmbnstra- 
ciją ties viena batų firma West 
26th st., bet buvo policijos iš
sklaidyti. Vienas policininkų 
buvo riaušėse dalyvavusių mo
terų apdraskytas. Daugelis 
triukšmautojų .buvo nugabenti 
į nuovadą.

Kinuose rado mirti
nai sušalusius 20 

žmonių
-. —...   — — 4

flANKOVAS, Kinai, sausio 9. 
— Per pastaras dvi dienas 
Hankovo gatvėse rado negyvai 
sušalusius dvidešimt beturčių.

I 'l

300 žmonių išėjus iš 
bažnyčios, įgriuvo 

stogas
OKMULGEE, Okla., sausio 

9. — Vakar vakarą čia vienoj 
medinėj bažnyčioj, kurioj buvo 
susirinkę apie 300 asmenų, pa
maldų metu ėmė gengės braš
kėti. Žmonės pabūgo ir pradė
jo bėgti laukan. Vos jiems pa
sišalinus, bažnyčios stogas, ne
išlaikęs prinešto ant jo sniego 
daugybės, įgriuvo.

16 Chicagos inžinierių 
keliauja j sovietijos.

kasyklas
NEW YORKAS, sausio 9.— 

Tuo pačiu George Washington 
garlaiviu, kuriuo Amerikos de
legacija šiandie išvyko Londo
nan j juros konferenciją, iš
keliavo į sovietų Rusiją šešio
lika Chicagos inžinierių su sa
vo žmonomis ir vaikais. Jie pa
siliks Rusijoje trejus metus pa
mokyti rusu inžinierius Ame
rikos metodų kasykloms ope
ruoti. Važiuoja sovietų valdžios 
kviečiami ir apmokami.

—..—---------------

Suėmė Luvro tarnauto
ju dėl didelės vagystės

PARYŽIUS, sausio 9. — Ta- 
po areštuotas Luvro Naciona
linio muziejaus tarnautojas 
Edouard Raymond, kaltinamas 
dėl pavogimo iš muziejaus mc- 
nb kurinių, vertes daugiau 
kaip $20,000.

Raymond, kuris neseniai lan
kėsi Jungtinėse Valstybėse ir 
skaitė paskaitas apie meną, gi
nasi nekaltas.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.
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Gaisras žydų ligoninėje 
Panevėžy

PANEVĖŽYS. — Gruodžio 
11 (i. vidurdieni kilo žydų li
goninėje ant Remigalos gatvės 
gaisrais. Tučtuojaus nuvykusi 
miesto gaisrinė gaisrą likvida
vo. Apdegė vidurinė siena. Nuo
stoliai -nedideli. Paskyrus ' Pa
nevėžio miesto gaisrinės brand- 
mefsteriu p. Zavackį gaisrinin
kai pasirodė daug veiklesni, 
darbštesni ir gabesni.

Tautininkų vado Norei
kos šovikas paleistas
KAUNAS. — šiomis dieno

mis paleistas iš Kauno sunkių
jų darbų kalėjimo p. Kazari- 
nas, kuris buvo kalinamas už 
tautininkų sąjungos pirminin
ko' L. Noreikos nušovimą.

Uždarė Kaune tabako 
fabrikų “Dukat”

« ---------------
KAUNAS. — Gruod. 16 d. 

prekybos departamento parė
dymu uždarytas tabako ir pa
pirosų fabrikas “Dukat” ne
įėjęs į sudalytą tabako sindi
katą.

Motinoms ir vaikams 
globoti konferencija
KAUNAS. — 1930 met. sau

sio 4, 5 ir 6 d. Kaune šaukia
ma pirmoji Lietuvos motinų ir 
vaikų apsaugos konferencija, 
organizuojama Lietuvos moti
noms ir vaikams globoti orga
nizacijų sąjungos.

Nusižudė pirklys
PANEVĖŽYS. — Didelė sen

sacija Panevėžy kilo, ypač žy
dų tarpe, dėl nusižudymo se
no Panevėžio pirklio Geimano. 
Gruodžio 11 d. Nevėžio upėje 
rastas jo lavonas. Spėjama, 
kad nusižudimas įvyko pakran
tėje. Pirklys Geimanas buvo 
žinomas platesnėje Panevėžio 
visuomenėje dar prieš karą. 

Keletą metų atgal jis buvo Pa
nevėžio Žydų Centraliniam 
Banke direktorium. Nusižudęs 
paliko raštelį, kuriame nurodo, 
kam tini priklausyti likusis tur
tas, vienkart prašo nieko ne
kaltinti jo mirty, nes palieka 
šį pasaulį, nusibodus jam gy
venti.
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[korespondencijos
Detroit, Mich

Atvyko komp. Petrauskas. — 
Darbai

Visi sukruskime pa 
minėti Vytauto 

jubiliejų
Sausio 4 dieną aplankė mus i 

komp. Mikas Petrauskas. Laik
raščiuose buvo pranešta, kad 
musų gerbiamas kompozitorius 
sunkiai sergąs. Bet kai aš ji su
tikau, tai net nustebau. Ve, ka
me dalykas. Po ligos kiekvie-j

[Prisiųsta]

Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Vytauto Didžiojo, laikinoji 
komiteto skyriams organizuoti 
sekcijos atsišaukimas į Ameri
kos organizacijas, kuopos, d rau

nąs žmogus atrodo sublogęs, su- gijas, ir visuomenės veikėjus, 
besėjęs. Tuo tarpu p. Petraus- 1). L. K. Vytauto didžiojo 500 
kas gražiai atrodo. Faktinai nei fa. jo darbų minėjimo jubilie- nus 
sutvirtėjęs. javz reikalu.

Sekamą dieną ponai Kučins (1430—1930)
kai surengė šaunius pietus S J-  
tikimui komp. Petrausko. Na. 
žinoma, laikas buvo trumpas, 
tai poni Kueinskienė skundėsi, 
kad neturėjusi laiko tinkamai 
prisirengti. Bet svečian^ taip 
neatrodė, nes visokių valgių bu
vo pilnas sitalas apstatytas.

Be p. Petrausko, svečių tarpe 
buvo dar Dr. Jonikaitis ir gra- 
borius Milton. Kitų svečių var
dus nesužinojau.

Bevalgant, žinoma, svečiai 
pradėjo kalbėtis ir juokauti. 
Komp. Petrauskas daug kalbė
jo apie muziką ir jos atsiradi
mą. Paskui buvo savotiški dis
putai. Petrauskas gyrė žemai- bę, nepasinaudotume tuo kilniu 
čius, o Dr. Jonikaitis aukštai- obalsiu “Vienybė—Galybė” ne- 
čius. Po kalbų ir gardžių pietų susiburtume į vieną bendrą dar- 
sVečiai turėjo skubintis kiekvie- bą minėti tą didžiulę tautišką 
nas savo reikalais. šventę 500 m. musų D.L.K. Vy-

Komp. Petrauskui pirmam tauto minties sukaktuvėms, 
pritruko laiko. Teisinosi, kad Kur tik yra kokia draugija, 
turįs sutaisyti koncertui prog- i kuopelė ar pavienis 
rainą. Ir mes tikėjomės, kad jis! visi, kaip vienas, 
palinksmins mus savo kuriniais. | bendrą darbą. 
Bet jis tik vieną dalykėlį iš'centrai ir kuopos, 
operos paskambino. 

* « ❖
Darbai pradėjo po truputį ge

rėti. Darbininkai grįžta į savo 
senas vietas prie darbo. Pas 
Fordą darbai geriausiai eina. 
Dirbama ten po penkias ir še
šias dienas, — kaip kuriam pa
sitaiko. Gal pavasariui besiarti
nant darbai ir dar geriau pra
dės eiti. Pamatysime. Reikia 
betgi pasakyti, kad bedarbių 
yra pusėtinai daug. Kai ku
riems jų ir vargo tenka pama
tyti.

DLK. Vytautas buvo lietuvių 
tautos jėgų vieny toj as. Savo uo
liais darbais ir jėgomis iškėlė 
Lietuvos vardų aukščiau kitų 
Europos tautų. Vytauto laikais 
Rusija prieš Lietuvą, buvo ma
ža bejėge; valstybė, Lenkija vi
same kame skaitėsi su Lietuva. 
Vytautas nesibijojo pulti Toto
rių, ir Kryžuočių, todėl, kad Vy
tautas mokėjo palaikyti tautos 
vienybę. . \

Butų daugiau nei peiktina, 
jei mes, Amerikos lietuviai Vy
tauto ainiai, kurie pakartotinai 
taip daug kalbame apie vieny-

veikėjas, 
stokime i 

Organizacijų 
nepasilikite

ir neatsakykite šio darbo, neš

jų konstitucijose, nuo pat įsi
kūrimo jus organizacijų, stovi 
išspausdinti kilhųs obalsiai, 
“Paminės musų tautos’ didžiųjų 
veikėjų darbus”, ypatingai 
draugijos, pasivadinusios DLK. 
vardu, privalo šiuo momentu 
pasirodyti gausiais darbais ir 
finasine parama.

Didžiojo New Yorko ir New 
Jersey apylinkes lietuviai veikė
jai dar spalių JO d., turėjome 
bendrą, konferenciją, išrinkome 
laikinąjį komitetą, kuris pasi
skirstė įvairiais darbais į įvai
rias sekcijas. Jau trečias mėn. 
dirba prirengiamąjį darbą, ren
kasi kas savaitę, planuoja dar
bus jubiliejui minėti, kuris pla- 
""3 įteiks šaukti jau artymai 

i konferencijai, kuri yra kviečia
ma sausio 19 d. Brooklyn, N. Y. ■ 
' Nelaukdami nieko, šaukite; 
vietos draugijų ir veikėjų suei-j 

j gas, ir sutverkite DLK. Vytau- j 
I to Komitetus’, ir nuo to komite-| 
to vardo siųskite atstovus su 
pilnais įgaliojimais tartis visais 
reikalais. Taip pat draugijos 
prašomos siųsti savo atstovus 
su mandatais, kaip ir pavieniai 
veikėjai visi dalyvaukite šiam 
suvažiavime, nes jis svarbus 
tuom, kad reikia visiems bend-l 
rai pasitarti ir išrinkti pastovų 
ats’akomingą Komitetą paremti 
prirengiamuosius planus, ir iki 
šiol nuveikiu darbų, kurie ne
galėjo laukti suvažiavimo.

Dalyvaudami šioje konferen
cijoj, jus palengvinsite darbus 
ir sau ir mums, nes tais rengia-) 
mais planais’ mes pasidalinsim 
su visais. Mus programoj yra 
tokių punktų, kurie apima visą 
Amerikos lietuvių visuomenę,; 
kaip yra plati Amerika. Vietų i 
komitetai be to negalės apseiti.; 
ir štai, keletas pavyzdžių:

a) Tautinę dieną, bus duoda
ma programa visoj Amerikoj;

b) Siųsti į Lietuvą Amerikos 
Lietuvių vardu delegacijas;

c) Įteikti Lietuvai nuo Ame
rikos Lietuvių amžinai minimą 
dovaną D.L.K. Vytauto jubilie
jaus atminčiai, taip kaip Lais
vės Vatpo;

d) Vienaip surengti dainos
šventę; ...

e) Lietuvių bažnyčiose įreng
ti speciales pamaldas’ už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės.

f) Pasiųsti į Washingtoną de-' 
legaciją, visų Amerikos lietuvių 
vardu.

išitų darbų nei vienas’ pavie
nis asmuo negali atlikti. Reikia 
visiems susitarti, taip, kad mus 
darbai butų atžymėti kitataučių 
spaudoje, ir kad dar kartą šia 
proga galėtum iškelti savo bal
są. ir tarti atvirą žodį Už musų 

’ | sostinės Vilniaus išVadavimą.
Pageidaujama taip pat, kad 

atskiros grupės ir kolonijos bei 
draugijos ruoštųsi atžymėti1 sa
vo buitį, nuo savęs siųstų dele-

Stacijas* į LietuVą su dovanomis, 
padidinti amerikiečių lietuvių 
keliaujantį būrį svečių.

Pasitikfidami, kad šis jau ne- 
bepihhas muši) atsiliepimas 
nebus veltus, su gilia pagarba 
pasiliekame liki pasimatysim.

Vytauto Komiteto skyriams 
organizuoti sekcija

A. B. Strimaitis
Kun. P. Lekešius

* A. S. Trečiokas.

Vienas iš pietavusių.

Cleveland, Ohio
Dr. Vinco Kudirkos draugystės Į 

susirinkimas i

Sausio 3 d. Dr. Vinco Kudir-!I 
kos draugystė laikė savo mene-, 
sini susirinkimą. Susirinkimą 
atidarė pirmininkas . Praškevi
čius ir nauja valdyba užėmė ga

nau jų

savo 
vienu

v o vietas. Po to sekė 
narių priėmimas.

Raštininkas perskaitė 
raportą, kuris buvo kaip
balsu priimtas. Išdavė raportą 1 
ir finansų raštininkas, bet jo 
raportas tapo atidėtas sekamam j 
susirinkimui, kadangi pasirodė, j 
kai kurių neaiškumų. Išrinkta! 
tapo komisija knygų peržiurėji-[ 
mui ir 
misijų n 
rus, A.

suradimui klaidos. Ko- 
liko paskirti J. S. Ja-i 
Paškevičius ir Petrai-1

dar pridurti, kad musų !Turiu 
raudonukai sėdi nosis pakabinę 
ir dūmoja, kaip čia galėjo atsi-j 
tikti. Jie buvo “aure”, kadi 
draugijų paims i savo nagus, o 
tuo tarpu nariai jiems davė to
kį kiltų, kad ir dabar negali dar! 
atsikvošti.—J. S. Jarus.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, musctilar 
rheumatic aches & paiua

• AT ALL DRUGGIST9

GARSINKITES
NAUJIENOSE 1

I FDAS
kada jus mažiausia jo tikitės... paden 
ęia vieškelius po šąlančios lijundros 
lietaus... bejėgiai automobiliai slidinė 
ja ir čiuožinėja ant šitokių stiklo kelių 
Pavojus važinėja vieškeliais!

Electric Interurbana 
Motor Co&ch Koutea

HlCAGO 
,ix>op <

JUS GREIČIAU 
NUVAŽIUOSITE

SU Elefyrikiniu!

Pasinaudokite musu Outing 
and Recreation Bureau, 72 
W. Adams St., tel. Randolph 
8200. Dykai žinios apie išva
žiavimus, keliones, pasilink
sminimu vietas ir lavinimo
si turus visoj Chicagos Me
tropolijos apygardoj.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

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

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

Kambariai dėl pergulfijimo.

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

M V.- ’*‘v '** •'» i

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

Phone Boulevard 4552 
, ■ ■> ........ .. ............ ■Hl *■ .....

Del tvarkraščių, (erų ir informacijų ant visų 3 geležinkelių telefonuokit RANDOLPH 8200

('IIK AGO SOUTH SHORE 
& SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO NORTH SHORE 
& MIIAV’AUKEE RAILROAD

(HKAGO AURORA
& ELG1N RAILROAD 

(The Sunset Lines)

Važiuokit
Į RYTUS

70 myliu į valandą
Į ŠIAURĘ Į VAKARUS

l’ĄO R 6 R A AND £ l G fN 

RAILROAD-

/—.............................................................■■■■»..

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
* Howard_Radio special sale 

Sparton Radio special sale 
Victor, Majestic ir Zenith beveik 

už puse kainos.
Lengvus išmokėjimai 

dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 
kas mčnesj.

Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybe už gerumą visų Radių 

net per 5'metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE 

Lietuviai Radio
> Ekspertai

3856 Archer Avė., 
prie !Rockwell St. 

Phone Lafayettc 6195 
CHICAGO, ILL.

KONTESTASKONTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS
VYRIAUSIA $1 OCO 

DOVANA VI4 J U
2000 dol. Dovanų Išlošimui 
Registruokitės “Marguty”

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ METINIS

Sausio 19,1930

Štame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy-

Naujienų Rengtuose 
Radio Programuose

Lietuviu Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Visa scena bus prirengta kaip 
Radio Studio.

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

vavusius



I\ nktadienis, saus. 10, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Spulka
Naujienų spulkos nauja 

rija prasidėjo sausio
se- 

diena 
1930. Dabar laikas Įstoti į Nau
jienų spulką ir pradėti laupy
ti pinigus.

Kreipkitės i Naujienų 
dėl informacijų. 1739 So 
sted street.

ofisąc

North Side
Vos išnešė kailį komisaras

Andai, prie rusų restorano 
sustojęs būrelis rusų, matyti 
komunistų, ir ginčijasi dėl pi
nigų, kuriuos komunistai rin
ko traktoriams, kada Rusijos 
lakūnai buvo atlėkę Amerikon.

vardu
su
kę-

Mat, išėjo aikštėn, kad 
traktorių pinigų buvo daug 
rii kta, bet jie visi sulindo 
no tai kišeniun.

Tame būrelyje buvo ir 
misa ras, 
sienos, 
nigus

kuris prispirtas prie 
aiškinosi, buk tuos pi- 
komisarai pridavę So- 
Draugams, ir grasina 
tuos, kurie ketina tą 

likštčn kelti. Nes,
sužinos išdavikai apie

tavorščiai komisaro ne- 
ir tiek jie įsikarščiavo,

bausti 
klausimą 
ginti, 
tai.

Bet 
paisė,
kad jau pradėjo kumštis suk
ti apie komisaro galvų. Komi
saro laimė tik buvo, kad at
bėgo strytkaris, tai komisaras 
tuoj smuko į strytkarį ir nu
važiavo.

Pabėgus komisarui, tavorš
čiai pradėjo vienas kitų kal
tinti ir vienas kitą kolioti, ži
noma, taip, kaip juos komisa
rai išmokino. Ir gal butų Įvy
kusi revoliucija tarpe tavorš
čių. Ale iš pašalinių, kūne bu
vo sustoję pasiklausyti to ko
munistų jomarko, pamatė už 
poros blokų du guzikuočių ir 
patarė visiems sėstis į trakto
rius ir skubėti i komunistų ro
jų, nes esu ateina du dėdės ir 
atneša benanų. Tavorščiai, pa-

Kaip Pataisyti Su
kietėjimą ir Ne

virškinimą?
Sukietėjimas ir nevirškinimas yra 

tai “du Amerikos piktai”. Jų nepa
taisysi pilėmis ar tebletais, kurie 
paprastai uždega vidurius ir palieka 
pairusiame stovyje. Sukietėjimas ir 
nevirškinimas turėtų būt pataisomas 
šviežiomis daržovėmis ir

TRINERIO KARČIU VYNU 
kurio sudėtinės dalys priguli taipgi 
prie augmenijos. Trinerio Kartus 
Vynas, padarytas iš kaskaros ir kitų 
medikalių žolių, liuosuojančio selyklo 
ir Kalifornijos raudonojo vyno, švel
niai valo jūsų vidurius, atitaiso ape
titą ir sutvarko visą sistemą. Vi
sose aptiekose. Sempeliai nuo Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III. t

NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 24

Vardas ...................................................

Gatvė Miestas

OAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Streets

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Sausio 10 ir 11

Visas kalbantysis garsusis 
paveikslas 

“Married in 
Hollywood”

Su dainavimu ir šokiais
dalyvaujant

J. Harold Murray, Norma 
Terris, Walter Catlett ir k.

Kalbanti serija “The Voice 
from the Sky”

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

I

NAUJIENOS, Chicago, III.

pas. Įstojo du nauju nariu — 
•»axafonąs ir alio.

Po to buvo renkama valdy
bą 1939 melams. Išrinkti na
riai: pirm 
V. Vaičiulį 
maviee; 1. 
žas

sudarytų 
torių. (ii 
m u rj štai
gos

malę guzikuocius, koliodamie- 
si tuoj išsiskirstė.

Iš tų komunistų ginčų pa
sirėdė, kad m kurie žiopliai 
aukavo net po 59 dolerių, kuo
met buvo šaukias masmitingus 
pamatyti ir pasveikinti lakū
nus. Pagal komunistų pasigi-
rimą, 'arba ir galėjA būti 12 glol 

publikos, o įžanga 
buvo 50 centų. .Tas 

šešis tuksiančius dū
savo atskaitose ko- 
paduoda, kad Įža li

nčiavo surinkta nei trijų 
tuksiančių. Tai, kaip matote, 
ir čia jau kelių tūkstančių do
lerių trūksta.

O aukų buvo surinkta mai
šai, bet apie jas nieko niekur 
nemini. Ir taip dėjosi visuose 
miestuose, kur lik lakūnai bu
vo sustoję. () kiek buvo lan- 
džiojama po stubas ir kauli
jama aukų traktoriams!

Butų ne pro šalį žinoti, kiek 
traktorių nupirko musų lietu
viški komunistai. Jie irgi, kaip 
įmanydami, bando žioplių ki- 
šenius apvalyti.

Northsidietis.

Cicero

tavo draugai, tavęs neto- burdo pa 
Lindi netekę malonaus bu
rti raugo. Kaunietis.

<. Noreika; pag. 
pro t. rast. L. Je- 
rašt. A. Naudu- 
.1. Karčius; kas.

fin
kasier
A. šimkaitis ir P. Mard- 
koresp. J. Palakąs; mar

šalka J. Karčius.
Beno vadas išrinktas ener

gingas narys J. Keturakis, pa
geli/. J. Balakas.

Po to sekė rimtas pasikal- 
ir visi nariai liųkejo 
1 i n ksm u s adei nančius

ir visiems lavintis mu-

Roseland
Tavorščių konvencija

Komisarų gazietoje, nume
ryje 304, Andrulis aprašyda
mas TDA. konvencijų Pittsbur- 

kad nepri- 
v • 
ži

bėjimas i 
henui
melus
zikoj.

Barčius, Bono koresp.

Laidotuves Petro 
Baltramaičio

Sausio <3 diena Petras Bal- 
tramaitis nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines amžinam atsil
siu!.

Būrys draugų, palydėję ve
lionį į kapines, tarė buvusiam 
draugui: Ilsėkis amžina ramy
be; mus laukia irgi tas pats; 
diena po dienos ir mes po vie
ną atsigulsime šalia tavęs, už
miršę laimės troškimus ir vi
sas svieto menkenybes, kaip

L. K. V. Benas turėjo prieš- 
metinį susirinkimą 10 d. gruod
žio 1929 m.

Susirinkimas buvo skaitliu- kad tu, Petrai, užmiršai. Liu-

Pakvietimas
Šis.stiprus bankas kviečia jus naudoti jį savo 
taupimo sąskaitai laike 1930 m. Remiamas virš 
.$13,900,000, jis yra viena iš Chicągos'geriausiai 
žinomų finansinių įstaigų. m

Sąskaitos atidarytos prieš arba sausio 15 d. 
uždirbs pilnus nuošimčius nuo pirmos metų 
dienos. Jums ims tik kelias minutes laiko atida
ryti sąskaitą šiandie. Mes atliksime visas 
smulkmenas. \

Central“S^Bank
A TRUST COMPANY 

U10West 35* Street
A State Bank • • ♦ • AClearingHouscBank

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų

Rengia

Maskaradinį Balty
Subatoj, Sausio 11 dieną, 1930 m., 

kuris įvyks 

Mildos Svetainėj, 
3142 So. Halsted St., ant antrą lubų.

Yra pakviesta labai gera orkestrą. Bus dalinamos dovanos 
gražiausiai ir nuostabiausiai apsirengusiems; pavieniams 
brangiais daiktais ir grupėms dovanos pinigais.
Kviečiame skaitlingai atsilankyti, nes užtikrinam, kad tu
rėsite labai gerą laiką ir busite patenkinti.

Kviečia KOMITETAS.

$1,000

ge, 
ėmė į viešbutį negrų. Del 
tokio pasielgimo, prieš Monon- 
gahela viešbučio savininką ' ten 
pat, girdi, buvusi suruošta de
monstracija, kurioje dalyvavo 
visi delegatai.

Aš padaviau skaitytojams 
pavyzdi, kaip tavorščiai elgia
si su savininkais, kurio nepri
ima nakvinei negrų. Kitokių 
tautų gali ir nepriimti savinin
kas — tavorščiai neprotestuos.

Pereitą metą Roselande, ka
da Adaekus nuėjo prašytis ant

Klibie.nę ii’ ji 
priėmė jo, lai tavorščiai 
protestavo. Adaekus juk pri 
taria tavorščių judėjimui. ' Ar
ba, jeigu negras nueitų prašy
tis ant 'burdo pas Andrulį, ir 
Andrulis nepriimtų, tai aš ma
nau, 
tuntų.

Tavorščiai, iki šiol jus rei-j 
kalavol, kad negrai apsigyven
tų visose kolionijose, kur bai
lioji gyvena. Dabar reikalau
jate, kad kili priimtų negrus 
nakvinei. Aš patarčiau jums 
patiems . pirma priiminėti ant 
burdo negrus, oz jau paskui 
reikalauti, kad kili priiminė
tų-

Jau kelius tavoršČius teko 
girdėti, kad jie nepatenkinti 
komisarų nusistatymu dėl neg
rų. Sako,' prastai bus, jeigu 
partija privers su negrais gy
venti ant burdo, o dar pras
čiau, jeigu lieps vesti negres.

žvąlgas.

110- _

'".'Balsuotojams
“1 "Si,i [Chicago, Chicago Heights, Berwyn, 

Cicero, Summit ir Evergreen Park
Jūsų domė yra atkreipiama į sekamus Centralinės 

Registracijos patvarkymus Sekcijos 16b ir perkėlimo 
patvarkymus Sekcijos 16c, straipsnio III Miesto Rinki
mų Įstatymų, kurie nusako: —

RADIO IŠPARDAVIMAS
Po Naujų Metų

Nauji radios; naujos žemos kainos; daug sučedysi dabar 
pirkdamas. Nauji Radio Setai: Brunswick, 9 tūbų su 4 
screen grid tūbomis, Victor Radio, R. C. A. Radiolas, 
Atvvater Kent, nauji Majestic Radio, Philco, Sparton, 
Bosch. Didelis pasirinkimas ir lengvus išmokėjimai.

Vėliausia 
10 tūbų, 
kaina 
be tūbų

Victor Radio 
stiprus balsas. 
$155.00

■ ?<-. ■

X Vėliausia Radio ir Vict- 1 
rota krūvoje, 9 tūbų, 
elektrikinis motoras. Kai
na su tūbomis, su 

už9kuo $149.00

Rankinis Phbnografas Ortopho- 
nic, groja garsiai (1(1
visus rekordus, už

Naujas Brunswięk 4 Screen
Grid Radio modelis S. 14 

beai?u%....... $129.00

Lietuvių Valanda Per Radio
Kas Nedėldienį iš

Stoties W. C. F. L. 970 k.
/

nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kas ketvertais iš stoties W. H. 
F. C. 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare. Leidžiame kaštais 
Jos. F. Budrik krautuves.

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

Tel. Boulevard 4705

PRIZAIS $ 1,000

Didelis Maskaradinis Balius
Rengia

Raudonos Rožės Pašelp. Kliubas

Sukatos vak., Sausio-Jan. 11,
14th St. ir 49th Court, Cicero

Muzika Buck Jonės ir jo Harmony Kings

1930 m Tikietas 75c,

Sekcija 16b — (Tarpine Registracija Rinkimų 
' Tarybos raštinėje). “Tarp antros dienos po bile ku
rių rinkimų ir penkiolikos dienų prieš bile kurią 
generalę ar tarpinę registraciją ar bile rinkimus, 
delei kurių nereikalaujama registracijos, miestuose 
turinčiose virš 200,000 gyventojų ir, turinčiuose rin
kimų komisionierių tarybą, ir miestuose, kaimuose 
ir įkorporuotuose miesteliuose esančiuose po tos 
rinkimų komisionierių tarybos jurisdikcija, kiekvie
nas, kvalifikuotas rinkikas, kuris nėra užsiregistra
vęs, gali užsiregistruoti rinkimų komisionierių ta
rybos raštinėje1 * * * *”

Sekcija 16c — (Perkėlimas registracijos Rinki
mų Tarybos raštinėj). “Tarp antros dienos po bile 
kurių rinkimų ir penkiolikos dienų prieš bile kurią 
generalę ar tarpinę registraciją ar bile rinki
mus, delei kurių nereikalaujama registracijos, mies
tuose turinčiuose virš 200,000 gyventojų ir turin
čiuose rinkimų komisionierių tarybą, ir miestuose, 
kaimuose ir įkorporuotuose miesteliuose, esančiose 
po tos rinkimų komisionierių tarybos jurisdikcija, 
kiekvienas užsiregistravęs balsuotojas, kuris persi
kelia iš precinkto, kuriame jis yra užsiregistravęs, 
į kurį kitą precinktą tos pačios rinkimų komisionie
rių tarybos jurisdikcijoj, ir kuris yra išgyvenęs pa
viete mažiausia devynias dešimt dienų ir savo nau
jos rezidencijos precinkte mažiausia tris dešimt 
dienų, gali savo vardą perkelti iš registerio to pre
cinkto, iš kurio jis'išsikėlė, į registerį naujo pre
cinkto, į kurį jis persikėlė * * * *”

Sulig tuo patvarkymu, Rinkimų Komisionierių Ta
ryba priiminės aplikacijas užregistruoti ir aplikacijas 
perkelti registraciją, nuo balsuotojų, gyvenančių Chica- 
goj, Chicago Heights, Summit ir Evergreen Park, kiek
vieną dieną, išėmus sekmadienius ir legales šventes, nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakare iki vasario 24 d., 1930, Room 
308, City Hali, Chicago. Cicero ir Berwyne tokios apli
kacijos registracijai ir perkėlimui registracijos bus pri
imamos nuo vasario 13 d., kas yra antra diena po vasa
rio 11 d. Primary, iki vasario 17 d., 1930, kas yra 15 
dienų prieš kovo 4 d. registraciją, Town Hali, Cicero ir 
City Hali, Berwyn. šios įstatymų permainos buvo pa
darytos, kad patenkinti komercinius keliautojus, gele
žinkeliečius, kurių biznis neprileidžia jiems būti mieste 
registracijos dienoj, taipjau ir visus kitus žmones, ku
rie dėl įvairių priežasčių negali būti mieste, kuriame 
iie gyvena, registracijos dienoj, ar neranda patogiu da
lyku nueiti į precinkto registracijos vietą registracijos 
dienoj. i

Teisė perkelti vardus tinkamai užsiregistravusių 
balsuotojų iš precinkto, kuriame jie pirmiau gyveno į 
bile kurį precinktą Rinkimų Tarybos jurisdikcijoj, ku
riame jie dabar gyvena, yra svarbi 1929 m. General 
Assembly koncesija rinkikams. Šios privilegijos yra pil
nai apsaugotos, kadangi taip įrašyti ar perkelti vardai 
bus rūpestingai patikrinti ir gali būti aptardomi ir iš
braukiami, kaip ir vardai kitų balsuotojų.

Teisė užsiregistruoti vyriausioj raštinėj Rinkimų 
Tarybos, ar perkelti žmones, kurie turi aiškią legalę 
teisę balsuoti, musų nuomone, yra teisingoje kriptyje. 
Daugely valstijų šios privilegijos jau yra suteiktos bal
suotojams ir 29 valstijose yra įvesta pastovios registra
cijos sistema.

RINKIMŲ KOMISIONIERIŲ TARYBA

BY JOHN S. RUSCH

Chief Clerk

UŽTVIRTINTA

Edmund K. Jarecki,
COUNTY JUDGE
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džios ir jo vietų užima p. Tū
belis.

Daugelis tautininkų valdžios 
simpatizatorių pastaruoju laiku 
buvo pradėję sakyti, kad dabar
tinį Lietuvos režimų negalima 
vadinti fašizmu, kadangi fašis
tai (“Geležinis Vilkas” ir kiti 
panašus elementai) kartu su sa
vo lyderiu Voldemaru jau perė
jo j opozicijų. Apas “L. Aido” 
pareiškimas tečiaus' rodo, kad ir 
Tūbelio vadovaujama vyriausy
bė laiko save fašistiška.

“GELEŽINIS VILKAS” SVEI 
KINO SMETONĄ

NEŽINOJIMO PASEKMĖ

Sako, kad nabašninkas prezidentas Wilsonas atsi
dūrė labai keblioj padėtyj, nuvykęs į Europą taiką da
ryti, kai pasirodė, kad jisai visai menkai tenusimano 
apie įvairių Europos tautų istorijų ir santykius. Cle- 
menceau ir Lloyd George, išnaudodami tų jo nežinojimų, 
prikalbino jį priimti tokių dalykų Versalės taikos su
tartyje, kurie visiškai buvo priešingi jo garsiemsiems 
“keturiolikai punktų”.

Apie kitų nelemta ignorancijos pavyzdį diplomati
joje pasakoja buvęs sovietų pasiuntinybės Paryžiuje 
sekretorius, Besiedovskis, kuris prieš keletu mėnesių 
sensacingu budu pabėgo iš bolševikų tarnybos ir dabar 
Europos spaudoje kelia į aikštę visokias Maskvos pa
slaptis.

Besiedovskis sako, kad dėl sovietų diplomato Joffės 
geografijos nežinojimo lenkai laimėjo Vilniaus “korido
rių” iš bolševikų. Rygos konferencijoje, kur buvo daro
ma taika po rusų-lenkų karo, sovietų delegacijos galva, 
girdi, tur-but tik dėl to nusileidęs lenkams, reikalavu
siems siauro sklypo teritorijos į rytus ir šiaurę nuo 
Vilniaus krašto, kad nabašninkas Joffe nesusigaudęs, 
jogei ta juosta žemės atkirs Rusijų nuo Lietuvos. Tuo 

’gi tarpu, jeigu bolševikų diplomatas Rygos derybose 
butų truputį daugiau užsispyręs, tai lenkai butų to savo 
reikalavimo atsižadėję (kaip matyt iš Lenkijos delega
to, Grabskio, atsiminimų) ir šiandie lenkų “koridoriaus” 
visai nebūtų.

Bolševikų diplomato igąorancija pakenkė ir Rusi
jai, ir Lietuvai.

ATGAL J FAŠIZMU

Pasišalinus diktatorėliui Voldemarui iš valdžios, 
buvo kilusi Lietuvos visuomenėje viltis, kad fašizmas 
Lietuvoje bus laipsniškai likviduotas ir krašte vėl atsi- 
steigs demokratija. Bet per kelias paskutines savaites 
šita viltis susilaukė skaudžių smūgių.

Nežiūrint to, kad premjero vietoje dabar sėdi “ra
mus žmogus” Tūbelis, o ne teroristinio “Geležinio Vilko” 
organizatorius Voldemaras, Lietuvoje tapo vėl atgai
vinti karo lauko “teismai”, kurie daro mirties sprendi
mus politiniems valdžios priešams, ir tapo iš numirusių 
prikelti “plečkaitininkai”, kuriais per dvejetų metų bu
vo mulkinami žmonės Lietuvoje ir užsieniuose, iki pats 
Plečkaitis negarbingai pateko į Prūsų policijos rankas 
ir atsidūrė kalėjime.

Pagaliau, prisiartinus trečioms metinėms gruodžio 
perversmo sukaktuvėms, dabartinė Lietuvos valdžia ta
rytum sumanė mesti į šalį visas ceremonijas ir atvirai 
parodyti pasauliui savo veidų. Valdžios leidžiamas laik
raštis tąja sukaktuvių proga pareiškė, kad Lietuvoje 
jau esųs “įsigalėjęs” fašizmas, kuris laikui bėgant įsiga
lėsiąs gal ir kitose šalyse. O po gruodžio perversmo su
kaktuvių “apvaikščiojimo”1 Kauno oficiozas užpildė sa
vo puslapius sveikinamais p. Smetonai nuo — “Geležinio 
Vilko”! (Žiur. Apžvalgų.)

Vadinasi, ir po Voldemaro pašalinimo iš ministerių 
kabineto tautininkai yra pasiryžę su “vilkų” pagelba 
valdyti Lietuvų. Smetona ir Tūbelis ne panaikino fašis
tiškų Voldemaro palikimų, bet jį perėmė’ ir nori toliaus 
juo naudotis.

Tai nelinksmos žinios. Mus, amerikiečius, fašizmo 
botagas tiesioginiai nepasiekia, bet jisai mums irgi be 
galo kenkia, demoralizuodamas visų musų visuomeninį 
gyvenimų. Argi tie ponai anapus jurų nesupranta, kad 
fašistiška Lietuva niekuomet nebus populiarė Ameri
koje, kur žmonėms yra papratę gyventi laisvėje?

Apžvalga
PASISAKO ESĄ FAŠISTAI

Kauno oficiozas “Lietuvos Ai
das”, pažymėdamas 1926 m. 
gruodžio perversmų, įdėjo gruo
džio 16 d. redakcijos straipsnį 
po antgalviu “Lietuva ir fašiz
mas”. Tenai atvirai sakoma:

“Galimas dalykas, kad, kei

čiantis politinėms ideologi
joms, fašizmas, laikui bėgant, 
įsigalės ne tik Lietuvoje, bet 
ir daugelyje kitų tolimesnių 
bei artimesnių musų kaimy
nų žemėse.” (Musų pabrauk
ta. “N.” Red.)
Taigi valdžios laikraštis* atvi

rai pripažįsta, kad Lietuvoje 
jau yra įsigalėjęs fašizmas. Įdo
mu, kad šis prisipažinimas tapo 
padaryta dabar, kada Voldema
ras jau yra pašalintas iš val

Kauniškiam “L. Aide”, gruo
džio 19 d. įdėta ilgas sąrašas 
organizacijų ir atskirų asmenų, 
kurie perversmo sukaktuvių 
proga siuntė sveikinimus* “tau
tos vadui” Smetonai. Tarpe tų 
organizacijų žymių vietų užima 
įvairus skyriai “Geležinio Vil
ko”, kuris yra vadinamas “spor
to sąjunga”, nors tikrumoje 
“Geležinis Vilkas” yra grynai 
politinė organizacija, užsiimanti 
teroru ir kitokiomis* kriminalė- 
mis priemonėmis kovoje su fa
šizmo priešais*.

“L. Aido” paduotame sveikin
tojų sąraše randame štai ką:

“ ‘Geležinio Vilko’ sporto 
sąjungaTrakų grupės šta
bas, Telšių štabas, Marijam
polės skyriaus’ štabas. Lyduo
kių skyrius, Biržų štabas, J. 
Adomaitis Zarasų sporto va
das. Panevėžio štabas, Seinų 
apskr. valsčiaus ‘Geležinio 
Vilko’ sporto sąjungos atsto
vai, Kėdainių skyriaus vardu 
Ragaišis, Obelių grandis, Ro
kiškio štabo vadovybė, Kre
tingos grupė, Kurklių sky
rius, Skaudvilės kuopa, Šiau
lių miesto grupė, Kovarsko 
skyrius, Vydiškio skyrius*, 
Traupio skyrius, Ukmergės 
valsčiaus skyrius, Veprių 
skyrius. Šešuolių skyrius, 
Musninkų skyrius, Šakių gru
pės vardu Antanaitis, Vilka
viškio apskrities grupės šta
bas, Batakių kuopa, Panevė
žio kuopos įgalioti Serapinas 
ir Petraitis, Balninkų kuopa.” 

šitų “Geležinio Vilko” skyrių 
sveikinimai Smetonai liudija, 
kad žymi dalis “Geležinio Vil
ko” narių (gal būt net daugu
ma) jau atsimetė nuo Voldema
ro, kuris “Geležinį Vilką” buvo 
įsteigęs, ir perėjo į Smetonos 
pusę.

Pradžioje, tik ką nuvertus 
Voldemarą, Lietuvos valdžia bu
vo pradėjus*! “Geležinį Vilkų” 
persekioti, nes ši fašistų orga
nizacija, stodama už savo dva
sios vadą, reikalavo, kad Vol
demaras butų grąžintas val
džion.

Smetonai tečiaus, matyt, pa
vyko su daugeliu “vilkų” susi
taikinti, ir jie dabar jau remia 
Tūbelio kabinetą.

KOVA TARPE “GELEŽINIŲ 
VILKŲ”
-k- ■ ,

Prieš kiek laiko telegrafas* 
buvo pranešęs, kad Kaune “Ge
ležinio Vilko” centre sprogo 
bomba, kuri sudraskė namą, kur 
tas centras buvo. Kiek vėliau 
tą žinią patvirtino ir atėję iš 
Lietuvos laikraščiai.

Buvo keista betgi, kad Lietu
vos valdžia dėl šitos piktadary
bės nekaltino “pleckaitininkų”. 
Šiaip, tai kiekvieną įvykį, ku
riame pasireiškia judėjimas, at
kreiptas prieš fašizmą, Kauno 
žvalgyba ir jos redaguojami 
laikraščiai (“L. Aidas” ir k.) 
tuojaus apšaukia “plečkaitinin- 
kų darbu”. Kodėl gi tas bom
bos sprogimas nebuvo primes
tas “plečkaitininkams” ?
) Vilniškis “Pirmyn” įdėjo apie 
šį dalyką įdomių koresponden
ciją, kurioje sakoma, kad “Ge
ležinio Vilko” centrą Kaune iš
draskė patys “vilkai”, —- bū
tent, tie “Geležinio Vilko” na
riai, kurie eina paskui Volde
marą. Korespondencijoje skai
tome :

ne šitas įvykis sukėlė nema
žo susidomėjimo ir dar dau
giau pasitenkinimo, žmones 
mano, kad tai labai geras 
ženklas esąs, kad patys vil
kai pradėjo vieni kitus sprog- 

■ dinti. Areštuotieji Voldemaro 
adjutantas kap. Virbickas, 
bu v. apskr. viršininkas Matu
levičius (tas pats, kurs Vol
demaro įsakymu buvo užda
ręs LSDP.), rodo, kad volde- 
mariniai fašistai rimtai yra 
pasiryžę nuvaryti smetoni
nius nuo valstybės lovio.

“...Lietuvos fašizmas laiko
si kariuomehe ir viešąja bei 
slaptąja policija. Bet kariuo
menei negalima pasitikėti. 
Gali pasitaikinti, kad vieną 
gražią dieną sukilę kareiviai 
panorės apvalyti Lietuvų nuo 
fašistinio brudo, o tada ir 
žvalgyba neapsaugos*. Todėl, 
nepasitikėdami kariuomene, 
fašistai su valstybės iždo pi
nigais sudarė sau dar pusiau 
viešą, pusiau slaptą privačią 
kariuomenę, ‘Geležiniu Vilku’ 
vadinamą. Į ‘Geležinį Vilką’ 
įėjo ištikimieji karininkai,

suomenės atmatos, lumpen- 
proletarai ir nemažas skaičius 
paprastų ‘tautiškų’ krimina
listų. ‘Vilkai’ buvo apgink
luoti kariuomenės ginklais. 
Voldemaras, kaipo vyriausias 
vilkų galva ir Kr. Apsaugos 
ministeris, duodavo kariuo
menės sandėliams įsakymą 
išduoti tiek tai ginklų ‘Gele
žiniam Vilkui’ ir tokiu budu 
susidarė — šalia kariuome
nės*, šaulių ir policijos — ket- 

■ virta ginkluota pajėga kraš
te, kuri turėjo tarnauti iš
imtinai fašistų viešpatavimo 
užtikrinimui. Voldemaras pa
sistengė vilkus padaryti savo 
asmenine gvardija, kuri jį 
gintų ne tik nuo demokratiš
kosios opozicijos, bet ir nuo 
smetoninių ‘tautos vadų’ pa
sikėsinimų. Todėl Smetonie
nei taip ir buvo sunku nu
versti Voldemaro jungų nuo 
savo vyro sprando.” 
Tos fašistinės organizacijos 

centro vadovybę dabar paėmė į 
savo rankas Smetonos ir Tūbe
lio šalininkai. Todėl opozicijoje 
kartu su Voldemaru pasiliku-

žvalgybininkai, šauliai, poli- šieji “vilkai” metė j centro Sta
cijos* tarnautojai ir šiaip vi- bą bombą.

Audra Vandens Šaukšte
Trilinantis Naujų Metų romanas is Brigeporto gyvenimo paimtas 

Rašo Aklastavenematė

“Lapkričio 30 d. vakare 
Geležinio vilko štabą patys 
vilkai išnešė į padanges. Kau-

Perkūno laukiamajame 
kambaryje

(Tęsinys)
Darbininkui žmogui visur 

reikia dirbti. Kas nepažinojo 
Pėdės šerno, kol jis ant žemės 
tebevaikščiojo ir Bridgeporto 
zubrus tebemokė. Tai buvo am
žinai užimtas' žmogus, ir arčiau 
pažinusieji sako, kad ir mirti 
neturėjęs laiko. Tas pats da
bar. Nespėja durų darinėti. 
Lietuviai pavieniai ir pulkais, 
tartum emigracija į Braziliją, 
dieną naktį traukia. Kas nuste
bęs paklaustų, iš kur lietuvių 
tiek daug imasi? Juk viso la
bo apie tris' milijonus bepriskai- 
torne. Taip esame nusigyvenę. 
Pasirodo, kad lyg tame rusų 
priežody, nors tu ir naujų kai
lį užsivilkęs, bet širdis vis ta 
pati palikę. Pas Perkūną, visi: 
ir tie lietuviai, kurie savo že
mėj tebeauga ir savo kalbą te
bekalba ir iš kitų šalių išeiviai; 
ir tie ką savo net kilmę yra 
pamiršę, ir nutautėliai, ir su- 
trikščionėję ir subolševikėję, ir 
sušimtaprocentėję ir kitoki iš
sigimėliai. Visi vienos giminės 
medžio atžalos, ir nežiūrint kaip 

vilkus išaugę, galop grįžta į 
bendrąją pirmapradžių,y—Kinų
/‘erotoj ą, arba sutrumpintai sa
kant Perkūną, Perkūną, iš ku
rio visi yra pradžių gavę.

Bridgeportiškiams* betrunkant 
cvarantinoj, Dėdė šernas įleido 
ir paskirstė sulig , kategorijų 
keletą delegacijų ir šiaip žymes
nių asmenų, apie pavienius pa
prastuosius nebekalbant. Viena 
š tokių žymeshių delegacijų 

buvo bepargrįžtančioji iš Pitts- 
burgho Lietuvių Tautos Kata- 
ikų Bažnyčios* Konferencijos, 

vedama advokato Bagočiaus. 
Dėdė išgirdęs kažkų duris ver
čiant, pravėręs norėjo pažiūrė
ti, ir vos pats nepavirto, pama
tęs tokią dar neregėtų kompa
niją. —“Ef Džei, tai tu!?” nu
stebęs sušuko Dėdė. — “Tai aš, 
Adomai, ko pastatei akis, juk 
pasižinome. Sveikas*, daryk du
ris!” pradėjo Bagočius. —“Bet 
kas jie tokie?” vis stebėjosi 
Dėdė. —“Savi, savi, Adomai, 
neabejok, aš sakau. Tai tauti
niai katalikai”. — “Vadinas, 
krikščionys?”*—vėl klausia Dė
dė, stovėdamas* durų tarpe.— 
“O, taip, šimtaprocentiniai kri
kščionys”, patvirtino advoka
tas. —“Tokiu budu malonėkite 
į šias šalutines duris. Geroką 
galų paėję, pamatysite žydų 
sekcijų. Vienu žodžiu, iš tolo 
pažinsite žydus, tad nepaklysi
te. Ten ir visus* krikščionis ra
site”. “Ali rait”, ir delegaci
ja, pamojusi Adomui “bai-bai”,
pasuko šalutinėmis.

Nespėjus pittsburghiečius iš- 
pravodyti ,tuo jau pradėjo bels
tis kitas būrys. Adomas pažiu
rėjo pro langelį. Veidai nepa
žįstami, keletą storų raudonų 
vyrų, o vienas net su barzda.— 
“Kas jus?” klausia Dėdė. — 
“Lietuvos Ūkininkų Sąjungos 
Centro Valdyba”, paaiškino jau
nas ir gana padorios išvaizdos 
vyras ir iš karto persistatė, pa
našiai kaip Lietuvoj, nusimau
damas cilinderį, . paimdamas į 
kairę rankų lazdelę ir mauda
mas pirštinaites: “Mano var
das ponas Mikšys „prezidentas; 
kiti yra daktaras Draugelis, tas 
su barzda ir ūsais'; Sakalaus
kas tas storu pilvu, trečiasis yra 
lyderis Josiukas; kiti mažiau 
svarbus”. Visi nariai maustės! 
cilinderius, katiliukus ir piršti
naites.—“Kuo pasižymėjote ant 
žemės?”—klausia Dėdė. —“Nie
kuo, šventas Petre” visi sykiu 
atsakė. —“Labai gaila”, tarė 
Dėdė, nepažįstantis Lietuvos po
nų ir matyt neskaitęs apie gar
siąją lašinių bylą: “niekuo ne
pasižymėjusių į dangų nepri
imsime”.'

Lyderiai truputį sujudo ir 
pradėjo neramiai šnibždėtis. 
Galop pats daktaras ir rodo iš
siėmęs britvų: “štai”.— “Tai 
britva, thait’s all”, nieko nema
nydamas sako Dėdė. “Taip, 
fai britva, bet su ja skutau”... 
—“Jei tai sakytų anas plynai 
nusišeivinęs džentelmonas”, Dė
de parode į Mikšį, “aš įtikėčiau, 
bet tamsta atėjai su barzda ir 
ūsais'”...—“O, mes ir gi skuto
me”. sykiu išsiėmė bri'tvas vi
si valdybos lyderiai. “Bet tai 
joks pasižymėjimas, šią gady
nę bile liurbis skuta”, vis dar 
nesuprato Dėdė. —“Bet mes už 
skutimą visi gavome po kelis 
metus kalėjimo”, — paaiškino 
skutikai.— “Argi Lietuvoj už
drausta skusti barzdas?.” sušu
ko Dėde.-—“Ne, mes skutome 
lašinius”. ----- “Ar tie lašiniai
buvo barzdoti?” naiviai, bet 
nieko blogo nemanydamas klau
sė Dėdė Šernas.—“Ne, jie buvo 
amerikoniški”... Dėdė užsimąs
tė. “Na, dabar leisi į dangų? 
Mes* pasižymėjome!”, didžiavo
si keleiviai”... —“Taip, jus tik
rai pasižymėjote ir dar kaip. 
Tai genialus būdas į dangų pa
teikti! Tokių išradimų nė am
žiną atlisį Bridžporto lietuvių 
išradėjai nebūtų išgalvoję”, 
juokėsi Dėdė, darydamas dan
gaus duris.

“Klausyk, šventas Petre”, 
kreipėsi / į Dėdę ponas* Mikšys, 
pats prezidentas: “sakyk, ar 
čia danguj bus galima steigti 
Lietuvos Ūkininkų Sąjungą ar
ba šiaip kokią finansišką trans
akciją padaryti? Matai, mes

dabar pašėlusiai bėdni po tos 
bylos”. “Pirmiausia aš ne šven
tas Petras, o Adomas šernas, 
antra...” buvo pradėjęs aiškin
tis Dėdė.—“Kas, tu ne šventas 
Petras? Tu tas bedievis šer
nas, kur nekrikščioniškas* kny
gas rašei!?” nustebo visi Ūki
ninkų Sąjungos šventieji. “Taip, 
aš ne krikščionis, aš lietuvis”, 
persistatė Dėdė: “o jus krikš
čionys:”—“Mes? Mes, mmmeS, 
kaip čia pasakius? Ar čia ne 
dangus ?” prieš-paklausė Lie
tuvos krikščioniški ponai. — 
“Taip, čia dangus”. —“Ar čia 
krikščionių nepriima?” — “Ne, 
čia tik lietuvius tepriima”, pa
aiškino Dėdė. —“Kaip mums 
dabar sakytis?”—pradėjo šnibž
dėtis* lyderiai, bet Dėde nugir
do ir parodęs ranka šalutines 
duris: “Prašom, ten jūsų vie
ta’’,—suleido Ūkininkų Sąjun
gos skutikus.

Barkšt - barkšt - barkšt i Vėl 
kaž kas beldžia. Dėdė žiuri. 
Lauke stovi kaklą išlenkęs tik
rai katalikiškas kunigas, ir dar 
ne bile koks’ kunigas, o koks 
tai pralotas ar kanauninkas. Dė
dė nusišluostė akinius ir savo 
akimis netiki. Nagi, pralotas 
Olšauskas. “Ei, atidaryk, aš ne
pratęs prie durų laukti!”— bel
dėsi pralotas. Dėdė skubiai at
rakino. “Aš ir pas ministerius 
be jokio doklado einu”, didžia
vosi Olšauskas: “O kas čia? 
Bene Dėdė šernas? A, atmenu, 
atmenu, kai buvau atkeliavęs 
Amerikon dolerių rinkti. Kaip 
čia pakliuvai?” — laisvai senu 
papratimu interavosi pralotas. 
“Aš tai, kaip ir visi. Bet kaip 
pralotas taip anksti?” — “Aš, 
mat, daug pasitarnavau bažny
čiai šventai, tad nutariau eiti 
nuopelnų atsiimti”, didžiavosi 
pralotas: “Sakyk, kur čia tas 
pats dievas?”— “Dievas dabar 

|truputį ne upe, ir ilgai tektų 
audiencijos laukti, o tamsta, 
be abejo, nepapratęs* ilgai lauk
ti. Verčiau, prašom tiesiai į 
tamstai paskirtų departamentą,

ten pas aukštus kunigus ir po
piežius”, patarė Dėdė. — “O 
taip, taip. Prašau parodyti, 
kur?” skubino pralotas, bijo
damas leistis į smulkmenas. — 
“Prašom, elevatorių žemyn į 
•jjeismentą”.—“Beje, sakyk, ar 
negaučiau čia kur nusiplauti 
rankas?”—susirūpino pralotas. 
—“Jos, rodos, kruvinos?” pas
tebėjo Dėdė.—“Tai, truputį pri
silietė prie griešno kūno...” 
slėpdamas išgąstį, stengėsi juo
kauti pralotas. — “Tai niekis, 
nereikia plauti, ten daug tokių 
rasite”, suramino šernas Ol
šauską, ir pasodino į elevatorių 
žemyn...,—“Beje”, prišaukė pra
lotas elektros knypkę bespau- 
džiant, “ar nežinai, ar yra ten 
mano pažįstamų?” — “Beje, 
prieš keletą mėnesių ten nuvy
ko ponia Ustjanauskienė” atsa
kė Dėdė.—“O kas jos ten rei- 
'kalavo? Kam jų leidai į aukštų 
dvasiškių dangų?” neramiai pa
klausė Olšauskas. —“Aš nagaliu 
tvarkos pakeisti. Savas pas sa
vą. Kaip danguj taip ant že
mės”, atšovė Dėdė, ir paspau
dė knypkę.

(Bus daugiau)

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

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

Į Lietuvą
United States Linijų 

puikiais garlaiviais
išplaukia į Plymouth, Cherbourg, Southampton, ir Hamburg

Vasario m ė n. i s plaukia
S. S. Geo. Washington ... Vasario 5tą
S. S. America ................... Vasario 12tą
S. S. Pres. Harding.......... Vasario 19tą
S. S. American Farmer .. Vasario 26tą

/^2J.ĖREKIT£S neviršijančių pritaikymų, virtuve Ir pasi- 
linksminimais, kuo šie laivai yra pasaulyj! geriausiai 

žinomi.i ,
Pirkit bilietus i ten ir atgal!
Pilnų informacijų, kainų ir tt, klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, U!., 45 Broadway, New York City

Automobilių Laisniai
Išpildome aplikacijas dėl automobilių 

laisnių, kaip valstijos, taip ir miesto.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago

Atdara nuo 8 ryto iki 8 vakare, neda
lioms nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
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Nepaprastas kon
certas

Duos koncertą benas, vadovau
jamas Max Bendix'o, kuris 
tapo išrinktas oficialiu diri
gentu Pasaulinės Parodos 
koncertams Čikagoje 1933 m.

Praėjusią vasarą —* liepos 
ir rugpiučio mėnesiais Čikagoj 
duota eilė Beno koncertų tik
slu išrinkti dirigentą oficia
liam beini i “šimtmečio Progre
so“, pasaulinei parodai Čika
goje, 1933 m.

Šią garbę, dėl kurios kon- 
testavo 33 pasižymėjusieji di
rigentai, laimėjo Max Bendix.

Dabar, sekmadienį, sausio 
19 dieną, Chicago Civic Opera 
trobesyje, benas, vadovaujamas 
paties Max Bendix, duos kon
certą, kad suteikti progos či- 
kagiečiams žvilgtelėti į ateitį 
ir nužiūrėti, kokios beno mu
zikos jie gali tikėtis, kai at
sidarys Pasaulinė Paroda.

Kalbamas programas sekma
dienį, 19 d. sausio, prasidės

(Pacific and Atlantic Photo!

Bonn, Vokietija. — Princesa 
Elvira, kaizerio sesuo, kuri preš 
keletą savaičių pasimirė. Ji bu
vo apsivedusi su rusu avantiū
ristu Zubkovu.

Pasiųsta 450,000 income 
tax blankų

Mrs. Myrtle T. Blacklidge, 
kolektorius taksų šiaurinei 
Illinois daliai, išsiuntinčje 450,- 
000 blankų income lax. Tos 
Liaukos turės būti išpildytos 
pirm kovo 15 dienos.

Chuclira, nusiskundė, kad Man
si lall mėginęs jo krautuvę api
plėšti. Policininkas rengėsi 
Marshallą areštuoti. Kadangi 
pastarasis leidosi bėgli, lai bu
vo pašautas.

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Dorr teismas
Vakar teisman, kur eina by

la iDorr’o buvo atvesta Mrs. 
Genevieve O’Brien, pati O’- 
Brieno, kuris buvo nušautas. 
Miss Laura Randolph paliudi
jo, kad ji mačiusi O’Brienienę 
kartu su Dorr’u savo restora- 
cijoj, 759 East 79 Street, pirm 
negu D’iBrien tapo nušautas.

Visokiu biznių yra
Kaip visi žino, miestui sto

ka pinigų. Kai kuriems miesto 
darbininkams buvo išduoti če
kiai su pažymėjimu nemainy
ti jų tuojau. Taigi atsirado 
tuojau “biznierių“, kurie su
tikdavo išmainyti čekius, jeigu 
čekių savininkai 'sutiks priim
ti nuo 10 iki 15% mažiau, nei 
čekių suma rodo.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 2itb STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

Militarj mokinimų 
panaikino

Čikagos mokyklų taryba pa
naikino fondus, skirtus mili- 
tariani mankštinimui aukštes
nėse mokyklose. Stoka pinigų. 
Mokyklų tarybos žygis sutau
pius $218,890 metams.

Graboriai
BUTKUS
Undertaking C o.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Virpinta 0036 
Ros. Tel. Van Buron 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandofi 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO
i

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcto Banko

1800 So. Ashland Avė.

Tel. Victory 6279
\ DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

• DR. C. Z. VEZELIS
* • 1

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 ijd 18

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

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil 
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės

8:15 vai. vakare. Įžanga labai 
prieinama. Baksai (ložos) po 
$15; orkestro  j kėdės po $2 ir 
po $1.50; balkonuose — po 50 
ir 75 centus.

Programas susidarys iš kla
sinių kurinių — \Vagnerio, 
Massąneto, Bizeto, Gounodo, 
Gricgo, Sul ii vano, Scluiberto- 
Bendixo, Ogarevvo, Strausso, 
Liszto, čaikovvskio ir keleto ki
lų kompozitorių.

Koncertą surengti padeda 
A polio Musieal Club, seniau
sia muzikalu organizacija Či
kagoje, įsikūrusį tuoj po di
džiojo Čikagos gaisro. Koncer
te dalyvaus 'keletas pasižymė
jusių solistų.

Prapuolė mergaitė
Prapuolė Josephine Zeppino, 

9 metų mergaitė, mokinė St. 
Matthe\v parapijinės katalikų
mokyklos. Pasak motinos, mer
gaitė prapuolusi pirmadienį,

Musu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai- f 
kymui skyrių.

ŽMOGAUS
AKIS

eidama į mokyklą.
3307 Auburn Avė

CHICAGO. ILL.

Pašovė
Policininkas Martin Golden 

pašovė Antjresv Marshallą, 
2238 West 19 st. Soft Drinks 
parlorio savininkas, R o bert

Kiekvienas žmogus sapnuoja 
Kiekvienam yra gerai žinoti kų 
reiškia jo vakarikštis sapnas 
Prisisapnavai besiartinančią ne 
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tu. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi. •

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ knyga
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, c 
į tave tuojaus atkreips visi sa 
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

"^Įnik
DEL ISIPIOVIMU IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo 1 
Gydykit kiekvieną įsipio- 
mą, žaizdą ar įsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Pirma paskaita Fieldo 
muzejuje

Pirma iliustruota lekcija 
Fieldo mūzojuj gamtos istori
jos bus duota sekmadienį, sau
sio 12 d. Prelegentas bus Alex- 
ander Barus, žinomas anglų 
keliauninkas ir mokslininkas. 
Paskaitos lema bus: “The 
Kainbovv Isles of the Guinea 
Guli“. P-nas Barns pasidalins 
patyrimais iš kelionių pietinėj 
Afrikoje ir Gongo giriose, kur 
jis ieškojo milžiniškų beždžio
nių gorilų veislės. Įžanga vel
tui. Pradžia 3 vai. po pietų.

1929 melais Fieldo muzejų 
gamtos istorijos atlankė 1,168,- 
130 žmonių. Ši skaitlinė yra 
didesnė 1 11,803, nei skaitlinė 
žmonių, atlankiusių muzejų
1928 metais.

Įvairius muzejaus parengi
mus ir paskaitas atlankė 250,- 
951 vaikų.

Suaugusiems 1929 m. buvo 
duota 28 iliustruotos paskai
tos. Jų klausyti atsįlankė 33,- 
583 ypalos.

Naujų narių muzejui remti
1929 m. gauta 1,36.3. Visas rė
mėjų skaičius dabar yra 5,- 
684.

Specialistas rydytnn chroniškų ir nau)ų li
gų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti. atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas idcgzamlnavi 
tnas atidengs jūsų tikrą Ilgą ir jei aA apet 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums suirryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino lAcgzamiuavimo—kas jums yra.

•v Dr. J, E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

Chicago, Illinois
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
nietu, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvtn Įr] 1 no piety.

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

HAS 
MADE GOOD wfth

nttllions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces for
Pure — t'.conomical 

Efficient
M1LLIONS OF POUNDS 

ŪSE D BY OCR GOVERNMENT

Garsinkitės Naujienose

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJA S 
Patarnauju laidotu- 
tuvėso visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel, Victory 1115

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4619 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuonuikiausiai. 
Reikale meldžiu at- 
ąišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Rooscvelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias
Graborius

1646 W. 46th St.

Telefonas •
Boulevard 5203

1327 So. 49 CU

Telefonas 
Cicero 3724

Lietuvis 
Chicagoj

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiąo Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny. 10—12 dieną
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Advokatai

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

K. GrUGIS
• ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1319
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

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

Tel. Brunswic’k 4983
Nainy telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel, Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal G222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL. ‘

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

• X-RAY
4193 Archer Avė.

_________CHICAGO, ILL._________

Dr. A. P. Kazlauškis
Dentistas

4712 South Ashland Avė. /
Teh Boulevard 7589

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

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidčj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

* Juozapas šnaukšta
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 8 dieną, 9:35 vai. ryte, 1930 

m., sulaukęs 44 metų amžiaus, gimęs Tauragės apskr., Šilalės parap., 
Gūbrių kaime. Amerikoj išgyveno 40 metų. Paliko dideliame nuliū
dime Moterį Heleną, po tėvais Uselaitę, 6 dukteris — Oną, Heleną 
Barborą, Anielę, Marijoną ir Genovaite, sūnų Juozapą, 2 žentus — 
Stanislovą Šlajų ir F. Schwartz, 3 brolius — Pranciškų, Julijoną ir 
Kazimiera ir gimines, o Lietuvei broli Motiejų. Kūnas pašarvotas 
randasi 532 W. 41 St.

Laidotuvės įvyks subatoj, sausio 11 d., 8 vai. ryte iš namų j 
šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioj atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo šnaukštos giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame

Moteris, Dukterys, Simus, žentai, Broliai ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas 
Syrewicze Cb

Graboriai ir 
Balzaniuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausag 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
<68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St, 
Tel. Victorg 4043

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spinduliai ir t. t.

> Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir’Tėtnyčioj nuo 9-iki 6

Phone Canal 2118 
Valandos: G—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas
• 3421 South Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DRJIĖRZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo G ik? 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 no piet,

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

X LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halstęd Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSallc Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki <5 vai. Vak.
Local Offuc: 1900 So. Union Ava, 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dalyvaus “Naujie 
nu” koncerte

Laiškai apie Lietu 
vių Valandą

(ierb. p. Budrikas:
Mes esame dėkingi 'Lamstai 

už Tamstos pastangas surengi
mui gražių lietuvių radio pro
gramų. širdingai ačiū p. Bud
rikiu.

A. Slemon, 
Princeton avė., 

Chicago.

Gerbiamieji:
Aš, Kastancija Pažcrienė, su 

visa savo šeimyna, esame la
bai dėkingi Jos. F. Budrikui 
už tokius gražius programus, 
duodamus kas sekmadienį iš 
radio stoties WCFL. Mes trok
štame dar išgirsti ’ Mahanojaus 
orkestrą ir taipgi nors ikelias 
daineles gerb. kompozitoriaus 
Vanagaičio. Su pagarba,

, Moldažio svetaineje. 
visiems ,iš anksto 

■liui, nes kiekvienas 
bus įdomiau

|dovaną.

. Patartina 
rengtis ba- 
, kuris lik 

aps: redę,s, gaus

>;s *sausio 7 d., al-Antradieni, 
sibuvo laidotuvės Prano Ado
maičio. Kadangi Adomaitis bu
vo geras parapijonas, tai ir lai- 

jdotuvės buvo su bažnytinėmis 
|ceremonijomis. Be to, buvo ke
letas kareivių, nes Adomaitis 
buvo irgi kareivis. Velionis pa
liko moterį, du bernaičius ir 
mergaitę. Northsidietis.

Roseland
su-

i Ul

bu

K. Požerienė
1532 McKinley st., Gary, Ind.

-- -----------  -O——------------- --- -- -------n—

Teisėjas Jarecki sutau- 
pina pinigus taksu 

mokėtojams

Penktadienis, saus. 10, 1930
I llll— —M———M—M M ■.■—..nil ■■ II I i i ii H iM.ii

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

Dear M r. Budri k:
We are Lithuanians. We 

your programs very much. 
likę Mr. Vanagaitis and 
Olšauskas. They are a 11

liko 
We 
M r.

so

Tai F. Jakavičius, jaunosios 
gentkartės birutietis, kuris kar
tu su savo .kolegomis “Naujie
nų” koncerte, sausio 19 d., su
darys kvartetą.

Jakavičius' nuo pat. mažens 
darbuojasi scenoj. Jis yra gana 
geras dainininkas ir šaunus ko
mikas.

P. J. Sakas, 
49 Magniui avenue, 
East Chicago, Ind.

Raportas apie ban 
ko stovi

Home Bank and Trust Com
pany (prie Ashland avenue ir 
Division Street) išleido prane
šimą apie savo biznio stovį. 
Baportas rodo, kad gruodžio 
31 dieną 1929 metų šis bankas 
kontroliavo turtą $12,032,096.- 
49. • !

Tarpe kitų atskaitų matyti,

kad Home Bank and Trust 
Company pamatinis kapitalas 
(Capital Stock) yra $1,200,- 

000; perviršis (Surplus) $559,- 
000; neišskirstytas pelnas (Un- 
divided Profits) $522,111.61.

Tai yra State bankas.

North Side
Teko patirti, kad Pirmyn 

choras rengia smagių vakarie
nę subatoj, sausio 18 d. Pa
tartina, kad chicagieeiai pa
remtų Pirmyn chorą. Tikietai, 
žinoma, galima 
rius.

gauti pas na-

Morning
Maskaradų

*
kliubas rengia

* *
Star
Balių sausio 25 d

L. S. M. Ratelio metinis 
sirinkimas Įvyko sausio 7 
Slrumilo svetainėje.

Prisirašė vienas naujas 
rys, A. Barčus.

Kadangi «p. P. Daugelis, 
vęs Ratelio kasierius, yra
važiavęs Į Racine, Wis., ir 
lenai apsigyvens, lai dėl 
rankumo tapo išrinktas kasie- 
rium Br. Liudkevič/us. A. Bar
čus tapo išrinktas režisorium. 
Kiti valdybos nariai liko se
nieji.

Deliui rengiamo vakaro 19 
d. sausio, kuris yra rengiamas 
bendrai su rusais, komisija 
pranešė, kad jau programas 
yra prirengtas. Programas bus 
įvairus ir turtingas.

Tam vakarui tapo išrinkti
darbininkai.

Taipgi komisija pranešė, kad 
dėl 23 dienos vasario,' kada 
bus vaidinta J. J. Zolp naujas 
veikalas, jau yra surinkti ar
tistai, ir pirma repeticija jau 
bus sausio 10 d., J. J. Zolp 
Real Estate ofise, 4559 South 
Paulina St.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis ištikrųjų mano padaryti 
roselandiečiams šį sezoną di
delį siurprizą. -r- Sekr.

Finansinė atskaita paskirimo, iš
laidų ir sutaupimo Rinkimų Komisio- 
nierių Tarybos, nuo sausio 1 iki 
gruodžo 31 d., 1929, tapo paskelbta 
vyriausio klerko Rinkimų Komisio- 
nierių Tarybos, p. John S. Rusch. Ji 
parodo, kad pereitais metais buvo 
.sutaupinta taksų mokėtojams Chica- 
goje ir Cook paviete $268,256.39. O 
kadangi yra priimtas priedas prie 
registracijos įstatymų, kurį rekomen
davo ir rėme Pavieto Teisėjas Ed- 
mund K. Jarecki ir Rinkimų Komi- 
sionierių Taryba, sulig kurio bus tik 
viena registracija, vieton darytų 
dviejų registracijų, tai šiemet bus 
sutaupinta dar $210,000.00, arba 
$478,265.39 per abu metus.

Raportas yra sekamas. Chicagos 
miesto taryba paskirė $1,575,500.00; 
už vartotą popierą gauta ir depo- 
zituota pas miesto iždininką $834.23. 
Išlaidos sieke $1,171,906.25. Tokiu 
budu vien iš miesto tarybos paskir- 
.tų pinigų liko sutaupinta taksų mo
kėtojams $211,421.95.

Pavieto komisionieriai buvo paš
iurę $250,600.00, išleista gi $193,- 
765.56. Sutaupinta $56,834.41. Tuo 
budu viso, mieste ir paviete bendrai 
sutaupinta $268,256.39.

Sutaupimas 1930 m.
1930 m. nebus visuotinos registra

cijos.
Sulig naujaisiais registracijos įsta

tymais, papildytais valstijos legisla- 
turos, rekomenduojant teisėjui Ed- 
mund K. Jarecki ir Rinkimų Komi- 
sionierių Tarybai, bus tik viena re
gistracijos diena 1930 m., vieton 
dviejų registracijų ir tik šiame da
lyke taksų mokėtojams bus sutau
pinta:
Teisėjai ir klerkai 
Balsavimo vietos . 
Registeriai ..........
Reikmenys ......... .....

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

U2S1SAKYKIT DABAR
Gih'huh radium mine run unglys; 

akmenų; kainu $6.50 hh pristatymu.
GOVALIS, 

Boulevard 1035

Exchange—Mainai
---- 'ĮTIKIU 2 flatų Austine, po 6 kamb.

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant nčra £Cru
HYLE & CO.

2015 Montrose Avė. Lake View 4479

J. Automobiles

PATENTAI, copyri^htn —išradimai 
RokioH rųšies.

B. PEI.ECHOVVICZ
2300 W. Cnlcago Avo.

Brunsvvick 7187

vi-

’2« Buick
’20 Paigo
’ZII Essex
'27 Nash
’!!!) Ford
’!!8 Chrysler
’2!l

$154,500.00 
. 39,900.00 
. 22,000.00 
. $2,600.00

Viso bus sutaupinta $210,000.00

PRANEŠIMAI

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

PLUMBINGAS. Geriausis darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

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

THE L1TERATY WORKSHOP, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

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

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 
KAPINĖS

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

J. Zalatoris, rašt.

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, 

prie rendavimo sezono 
rykit savo apartmentą 
pigiai; apskaitliavimas 
alybė —apartmentiniai

F. M. BRAU), 
2943 Major Avė. Tel. Berkshire 6941

prisirengkite 
dabar; pada- 
patraukiantj; 
dykai; speci- 
namai.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALAS
NUOSAIKUMO

Rašo

GEORGE \V. HILL
Prezidentas,

The American Tobacco Company

Kokia yra priežastis didžiumos 
nepasisekimų? Šiame labai įdomiame 
straipsnyje prezidentas American 
Tobacco Kompanijos stebėtinai 
trumtai išgvildena reikalą susival
dymo ir savidisciplinos.

“Bukite nuosaikus visuose daly
kuose,” perspėja autorius. Jis per- 
sergsti, kad yra perdėjimų, perdaug 
susijaudinimų ir permažai ramaus 
užsilaikymo.”

Ką jus manote apie tą dalyką?

(TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 metą 
kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKZ 
3241 So. Halsted St.

2nd floor 
čia gausite pilną informaciją.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of A. metinis susirinkimas 
jvyks pentkadieny, sausio 10 d., 1930 
m., 7:30 vai. vakare, Amalgamated 
Centre name, 333 S. Ashland Blvd. 
Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti susirinkime. Taipgi tie kurie 
likote išrinkti j lokalo valdybą ne
užmirškit ateiti užimti vietas.

K. Navickas, rašt.

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

5 pas. Sodan ..
Sodan (i ratai ..
Sodan ..

Coach spėriai ..
Coupe ...

Sodan
‘400” Nash Sodan

McDEKMOTT
7130 So. Halsted Si..

MAINYSIU savo namelį ant biz
nio namo; 2 mažiausias, 6 didžiau
sias. Atsišaukite nuo 8 iš ryto iki 
9 vai. vak. Dominick Bamblauskes, 

$””o 12957 W. 38th PI. Tel. Lafayette 8964 
.. sioo_________________________________

- •$475 |

MOTO H SALES CO 
Tri anglo

Furniture & Pianos

$800 
$275 
$500 I

$400 '

$005j MAINYSIU dviflatj ir 5 akrus že- 
9330 llK:s unt- ar 19 flatų namo. Turiu 

; pinigų pridėti. Atsišaukite i barber- 
= ‘ nę, 4309'2 W. 63 St.

DIDŽIAUSI BARGENAI Už (LASU

2 šmotų kandžių neliečiamas sek 
tyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

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

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

riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas

Ileaf Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

I.OANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės irmiegamojo kamb. aut-

dreseris, skrynia, kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir pardpinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei- 
. singas ir greitas patarnavimas.lipimu iri 11ua piuiiun) u f,*uivan puvai iikvihiuoi

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 4425 So Fairfipld AvP 
.„..r* Tnrn iii vrn Kimhnll «phn)b OU. IdlliltlU /IVUaugš. Tarp jų yra Kimball, Schultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, 
reikalas. '

Atsišaukit kasdien iki 
vak.

NedCliomis iki 5 vai. po 
VICTOR STOBAGE WABEHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus 0467

Tel. Lafayette 0455

jei bus

10 vai.

BARGENO Tnvnstmcnto proga. Ogflnn, arti 
WoMcrn, O flatų mūrinis. 07 pėdų lotas, 
elektra, pečiais Tildomas: garažas ir barnfi. 
$5,000 cash, likusieji 1-mas inorgičiUB. Kai
na $13,500.

M R. SCHERER, 
H. J. COLEMAN * CO.

4705 R. State St. Drexel 1800

Personai
Asmenų Ieško

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

J. P. SHEPETIS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo už barberį, tu
riu 15 metu patyrimo. Atsišaukite 
laišku, 1739 S. Halsted St. Box 1163.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir numanų* vyrai Mali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
nauju* 6 cilindelių

GRAŽI 6 kambarių eottagre; furn. Alkio- 
ma. 2 karų garažas, gatvė ir elfi ifitaisy- 
toa; Portage Pork, arti mokykit) ir bažny
čių: Vi bloko iki gatvokarių, $7,600, įmo
kėti $1.000.

Šaukit
INDEPENDENCE 1542

Bargenas — Mūrinė 
Bungalow

Arti 52 ir Savvyer, 5 kambarių, 
tile maudynė, su ibudavotu lietum; 
gražiai išdekoruota, geležies konst
rukcija; viškos su grindimis, užda
ryti užpakaliniai porčiai; karštu van
deniu apšildoma; visi pagerinimai su
dėti ir apmokėti. Tik $9,100 
pačiu išmokėjimo sąlygomis, 
reikia taksų mokėti iki 1931. 
kitės tiesiai su savininku.

Tel. Central 0702, 
ar rezidencijos 

Beverly 7980

jysų
Ne-

Tar-

UO daugiau apmąstome 
amerikinį gyvenimą, 
kaip kad jis šiandieną 
gyvenamas — taip iš 
draugijinės, kaip ir iš 
bizniškos pusės — tuo

aiškiau pasirodo šaukiantis 
I reikalas nuosaikumo. Mano su
pratimu. nėra svarbesnio per
sergėjimo, kaip šitas: Bukite 
nuosaikus visuosc dalykuose. 
Žmogus štai ką matai iš visų 
pusių ---perdaug darbo, perdaug 
įtempimo, perdaug valgoma, 
permažai miegama, perdaug 
lepinimosi, perdaug susijaudi
nimų, permažai poilsio. Taip 
yra ne tik su Amerikos vyrais, 
bet ir su moterimis, O juk 
būtent tie vyrai ir moterys, 
kurie yra biznyje, turėtų ypa
tingai būt susidomėję nuosai
kumo klausimu.

kaip laibiems. Yra gerai žin
oma, jog tarp suaugusių žmo
nių apdraudos kompanijos su 
didesniu noru priima asmenis, 
kurie sveria kiek mažiau nekaip 
vidutiniai, o ne tokius, kurie 
sveria kiek daugiau, nekaip vi
dutiniai.

Sveikatos dalykai, išžiūra, 
ištvermė ir gyvumas, visą tai 
fiziniai tinkamus žmones pas
tato virš visų kitų biznyje. Nes 
dabar yra veikli gadynė ir gent-

pirmyn.
Aš nesu daktaras, bet aš 

tikiu, jog nebūtų perdėta pasa
kius, kad tie, kurie negali 
panešti šiandieninio biznio įtem-

Gera Sveikata Yra Būtina

osius fizinius pabėgimus — tai 
daugiausia patys save prie to 
privarė per vienokį perdėjimą 
bei kitokį. Priežastis gali būt

Darbdaviai labai supranta 
reikalą, kad jų darbininkų svei
kata butų gera. Tatai yra reika
linga sėkmingam varymui nau- 
lovi.ško biznio. Kompanija, su 
kuria aš esu susirišęs, pavyzd
žiui, reikalauja, kad visi nariai 
jos pardavimų štabo butų griež
tai ištiriami kas link fizinės jų

•tavėjas, meguistas, arbo toks, 
kuris visuomet randasi ant 
spėkų i.šsis»'nntno kranto—tokie 
zmo’iė* taikyti tarnyboj yra rb 
vikingas dalykas. Perdaug rie
bus pai davėjas ar pardavėja.

N

nėra toks pasekmingas,
bulcsuio fizinio sudėjimo

Aš nedvejodamas sakau, kad 
tai gali būti ir perdaug rūky
mas. Nusilpimas gali paeiti iš 
perdaug dirbimo bei permažai 
miegojimo, perdaug linksmini
mosi ir permažai natūrali® na
minio gyvenimo. Visi tie daly
kai priveda prie nuovargio 
vienos ar kitos rūšies; prie nuo
vargio proto, akiu ar ausų, prie 
nuovargio virškinimo sistemos, 
kūno spėkų išsisėmimo arba 
proto pailsimo. O nuovargis yra 
blogas bizniui dalykas.

Ncc
Nuosaikumo

Žmogus gali dažnai matyti 
vaisius tqs įtempimo padėties. 
Raudąsi perdaug vyrui, moterų

aš mačiau pasekmes i.;tikru su bloga sveikata arba 
r. k i a usimais, 1

' si ų n t i n ,‘p ą prekybinių-

< na;

jimasis tuščių smagumų ir 
linksmybių, kurie butų nereika
lingi, jeigu žmonės mokėtų su
sivaldyti. Perdaug yra perriebių 
vyrų ir moterų, kurie tuo budu 
ardo savo kūną, atbukina sau 
protą ir per išdykavimą naikina 
savo gabumus, kuriais galėtų 
prieiti prie pasisekimo.

Aš manau, kad tokia nelai
minga padėtis paeina iš to, jog 
biznio įtempimo dvasia prie 
darbo yra perkeliama ir į priva- 
tišką gyvenimą, kuris turėtų 
suteikti poilsio. Musų iš visos 
širdies atsidavimas bizniui pa
dare mus galingiausia valstybe 
pasaulyje. Bet tas pats ener
gingas veiklumas, kuomet jis 
tęsiamas ir sportuose, ir draugi
jiniame gyvenime ir poilsio 
laiku, dąrosi pragaištingas. Iš 
to' atžvilgio Amerikos stiprybė 
yra Amerikos silpnybė.

Censo Biuras sako mums, jog 
tose 24-riose valstijose, kurių 
statistikas jis paskelbė, visuose 
atsitikimuose abclnai vis dau
giau palyginamai miršta žmo
nių. To gi priežastys, kaip 
atrodo, pareina iš perdidelio 
įtempimo savo pajėgų arba iš 
įvairių perdėjimų, ir tai paliečia 
ne vien musų augštai pramo- 
niškas 
tąsias, 
turėtų 
tiesa, 
metus 
mato.
atrodo, jiems lemta mažesnis 
skaičius metų gyventi, negu kad 
pirmiau gyvendavo.

Priežastis, aš manau, randami 
viename žodyje—perdėjime. O 
vaistas gali glūdėti keturiuose 
žodžiuose — Bukite nuosaikus

Dr-stė Atgimties Lietuvių Tautom 
Vyrų ir Moterų rengia maskaradini 
balių subatoj, sausio 11 d., Mildos 
svetainėj, 3142 S. Halsted St., ant 
antrų lubų. Dovanos, kaip pavie
nėms, taip ir grupėms — pinigais ir 
daiktais. Kviečiame visus atsilan
kyt, nes visi busite patenkinti.

— Komitetą*.

Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame reąl estate 

kontraktus

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

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

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

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

ii

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Sausio 10 ir 11

Visas kalbantis paveikslas

“Untamed”
Romanas iš Pietų Ąmerikos 

džiunglių

dalyvaujant
JEAN CRAWF0RD

valstijas, bet taipgi ir 
kur gyvenimas, rodosi, 
ramiau eiti. Gal tai ir 

jog žmonės dabar per 
daugiau gyvenimo pa- 

r.Ogu kada pirmiau, bet

Taipgi
Kalbanti serija “Tarzan

Tiger”
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija 
“The Golfers” 
Kalbančio* italo*.

the

✓

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

kuri toli gražu nuo pilno energiško vjsuosc dalykuose.
• • - • I > 1 1 *Randasi perdaug

<.i'l perr: .-bicms yra kuri \ ra perdau; 
■.Tsi.v! '.‘.iiiti darbas, ne-ižai r ’

Stiprumo.
asmenų ant išstsūaimo kranto, v

perskyrų, perina-
OS. nor'jC nio

o, 1 t 1 1929 m
c I !ic Btunx Magazine,

Vertinis slruih'ti;
(‘rro1’ ’•>
N t \v Y ui...

i laido;

Teprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts. -----o----
-------- O -----

REIKALINGI 2 salesmanai parda
vinėti Willys Knight ir Whippet au
tomobilius. Geras užmokestis ir ko
misas. Matykite Tom Kimmell, 6739 
So. Westem Avė.

Furnished Rooms
SKOLINAM PINIGUS 

$200 iki $30,000 
ant 1-mu, 2-rų ir 3-čių morgičių 6%. 

J. NAMON & CO. 
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Westem Avė. 
Tel. Grovehill 1038

II ■ . ........................ ... I » ■ .

KAMBARIS ant rendos, 2 lubos, 
dėl vaikino, nebrangiai kaštuoja 
pragyventi, su valgiu. Modernišaks 
kambaris, 4359 S. Maplewood Avė., 
Jei. Virginia 0817.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

Telephone Armitage 1199

2231

Musical Instruments
Mazikos Instrumehtai

24

$1,200 GROJIKUS pianas ir suo
lelis už priklausanti $115 balansą, 
cash ar išmokėjimais. 6136 South 
Halsted St.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

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

-------->------

--------O—
IŠVYKSTU i Lietuvą,—skubiai už 

pirmą teisingą pasiūlymą parduosiu 
bučemę ir grosernę; nupirkęs nesi
gailės, 4530 S. Wood St.

PARSIDUODA arba mainysiu, kad 
ir i farmą grtjserne ir bučemę su 
namu, tirštai apgyvento] apielinkėj. 
Savininkas 2547 W. 71st St. Phone 
Prospect 4586.

BARGENAS BRIGHTON 
PARKE

Parsiduoda kendžių ir mokyklos 
reikmenų krautuvė, su kambario 
ar be kambario, apšildoma. Renda 
pigi; priešais* mokyklas. Verta $400 
Greitam pardavimui tik už $250.

2555 W. 43rd St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNE,

Daromas geras biznis, mainysiu i 
lota, cottage, ererą automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 flatai, 
nysiu i farmą, privati namą 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO. 
4W8 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

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.

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

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

FRENCH, tel. Central 4804

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

Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi -orčiai 8x19, .5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American" radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žeme ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.

QUINN BROS.,
Tel. Mansfield 7317

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

PARDUOSIU arba mainysiu 8ių 
pagyvenimų namą ant 2-ju fl. namo, 
arba ant biznio, 6803 So. Peoria St, 
savininkas ant 1 flato.

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
po 4 kam. ir 9 karų garažas. Parduo
siu pigiai iš priežasties vvro mirties. 
Maži įmokėjimai, 4557 S. Hermitage 

»Ave.
mai- j 
arba BARGENAS. Du bizniavi lotai, 

parduosiu arba mainysiu ant bunga- 
low, 2 flatų namo, arba priimsiu 2 
morgičių popieras. 4001 Brighton 
Place,


