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Sušaudymai Lietuvoj 
Vis Dar Nesiliauja

Karo teismas pasmerkė mirti du tariamu 
komunistu - Aukščiausias Tribunolas 
atsisakė mirties nuosprendį atmainyti

KALNAS, sausio II. [Chi- mirsią bent 2 milionai žmo- 
cago Tribūne, Press Service.] nių.
— Aukščiausias Lietuvos Iri- j Pasak jo, dabar kasdien mįr- 
bunolas atsisakė atmainyti mir-'štą tūkstančiai žmonių nuo ba 
ties bausmę dviem tariamiem |do ir šalčio ir per pastarus 
komunistų vadam, Kantautui ir,aštuonis mėnesius iš (i milio 
Kušinskui, kurie buvo karo, nų to krašto gyventojų esą 
teismo pasmerkti sušaudyti. jau išmirę apie du milionai.

Kantautas ir Kušinskas bu-j Pagailos-jiems nesą. Jei, sa
vo kaltinami dėl rengimo ko- ko Clark, Kinų Baduolių šal- 
munistų “pučo." Įpos komitetas ar turėtų pakan-

Lietuviai pagrobę lietu
vių emigrantą lenku 

pusėje
VARŠUVA, sausio 1 L — 

Lenkų telegrafo agentūra pra
neša iš Vilniaus, kad lietuvių 
pasienio sargybininkai sausio 
11 dienos naktį sugavę lenkų 
pusėj ir išsigabenę atgal per 
sieną politinį pabėgėlį iš Lie
tuvos, Joną Misiūną.

Misiūnas pastaruoju laiku 
gyvenęs pas savo švogerį K rė
vai lį, Radziškių' kaime, netoli 
nuo lietuvių-lenkų linijos.

Sako, kad Kinuose 
badu išmirę apie 2 
milionai žmonių

Bado mirtis gresianti dar ki- 
tiems dviems milionams; jo
kios pagalbos jiems nesą

PEI.P1X( i AS, Kinai, sausio 
1 L — Grovcr Clark, buvęs Pei- 
pingo laikraščio redaktorius, 
grįžęs iš šansi provincijos, kur 
jis per šešias savaites tyrinė
jo dalykų padėtį Vei upės sri
ty, pasakoja, kad ten siaučiąs 
baisus badas ir kad per kele
tą ateinančiu mėnesių badu iš-

Margajame Pasauly
Latviai apie Lietuvos kleri
kalų projektuojamą Prisi

kėlimo bažnyčią

Latvių darbininkų laikraš
tis “Socialdemokrats” rašo:

Neseniai buržuazinėj latvių 
spaudoj pasirodė Lietuvos pan
teono — Prisikėlimo bažnyčios 

projekto fotografijos. Visi 
tie laikraščiai daug jautrių žo
džių prirašė apie tą projektą. 
Bažnyčia busianti pasaulio re
tenybė architektūros mene, nes 
niekur jai lygios dar nesą. Pa
statyti ji pareisianti “tik" 2!X> 
— 3 milionus litų. Per ją Lie
tuva pagarsėsianti visame pa
sauly.
. Kad Lietuva su savo bažny
čiomis ir klerikalizmu iš vie
nos pusės, ir savo kalėjimais 
ir diktatorišku režimu iš ant
ros, jau dabar yra pagarsėjus, 
dėl to, regis, niekas nesigin
čys. Jei yra pinigų, tad gali
ma rodyt ir architektūros ste
buklai. Bet kai dėl priemonių 
ir naujos bažnyčios reikalin
gumo, tai jau kitas dalykas.

Tos priemonės — “tik" pus
trečio iki trijų milionų litų — 
renkamos jau kelinti metai au
komis. Kad tauta “aukoja", 
tai ir lengvai suprantama. Au
kų rinkėjai yra valdžios įstai
gų ir fašistų organizacijų žmo
nės. Kas gi drįs tokiems, tu
rintiems neribota galią, po

Kaina 3c

karnai grudų, tai, dėl trans- 
porlacijos keblumų ir dėl siau
čiančių banditų gaujų, pra
slinktų mėnesiai laiko, ligi mai
stas galėtų badu mirštančius 
pasiekti.

Clark sakosi esąs daug ke
liavęs po rylų kraštus ir Ki
nijos vidurius, bet niekados 
niekur tokių baisių kovos su 
mirtim scenų neregėjęs, kaip 
kad dabar matęs Vei upes 
srity.

Prapuolusius lakūnus 
rado užsimušusius

AMSTON, Conn., sausio 14.
Lakūnai Daniel Mara ir 

William Kirkpatrick, kurie pra
eitą penktadienį išlėkė iš Far- 
mingdale, L. L, bandyti aero
planu pasiekti didžiausios auk
štumos ir daugiau nebegrįžo, 
šiandie buvo rasti miške, ne
toli nuo čia, negyvi, užsimu- 
šę. Netoliese buvo ir sudužęs 
jų aeroplanas Fairchild.

. • h ♦
Rado garaže nušautą

banko pirmininką
GAFFNEY, S. C/, sausio 14. 

— Savo garaže čia rado nu
šautą May nardą Smythą, 52, 
vietos First National banko 
pirmininką.

nams neaukoti? Kalėjimas ir 
Varnių sibiras gresia kiekvie
nam, kuris bandytų neparody
tų savo palankumo. Taip tie 
milionai ir kraujami...

Ekonomine Lietuvos padėtis 
(kasdien vis eina sunkyn. De
šimtys tūkstančių geriausių 
darbininkų kas metai emigruo
ja į Pietų Ameriką, nes sve
tima vergybė jiems atrodo len
gvesnė, nekaip saviškė. Var
gas, nedarbas, badas, o kartu 
girtybė, prostitucija, krimina
liniai nusikaltimai kasdien di
dėja.

Bet lietuvių klerikalai su fa
šistais statys naują bažnyčią, 
kuri padarys juos garsius vi
same pasauly! O kompetet i il
gi žmonės ajiskaičiuoja, kad 
trijų milionų pakaks tik dar
bo pradžiai. Visas Prisikėlimo 
bažnyčioj projektas pareis, ma
žių mažiausiai, dešimt milio
nų.

Iš pradžių buvo projektuo
jama Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimą paminėti kokiu 
kitu naudingu paminklu. Svar
biausias jų buvo projektas į- 
steigti milžinišką elektros jė
gos stotį, kuri galėtų aptar
nauti visą Lietuvą. Bet, mat, 
pasirodė, kad bažnyčia Kaune
— skaičium dvidešimt penkta
— yra daug reikalingesnė, nors 
jau dabar esančios ten dvide
šimt • keturios bažnyčios kas-: 
dien vis labiau tuštėja....

Entered as sccond-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879
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Eaton, O. — Nuvirtęs busas, kuris važiavo iš St. Louis į Pittsburgh’ą. Nelaimėj žuvo du, o susi

Plėšikai išsprogdino 
algų vagoną, užmušė 

keturis žmones
Vienas sužalotas sargas nuvi

jo banditus, išgelbėdamas 
$35,000 kompanijos pinigų
\-----------
W ILK ES BARBE, Pa., sau

sio 14. Plėšikų vakar buvo 
išsprogdintas Glen Alden Coal 
kompanijos vagonėlis, gabenęs 
$35,000 darbininkų algoms su
mokėti. Keturi kompanijos tar
nautojai buvo užmušti, penk
tas pavojingai, o šeštas leng
vai sužaloti.

/

Sprogimas įvyko siaurame 
kompanijos geležinkely, kalnuo
se, ąpie mylią nuo Nanticoke, 
netoli nuo Truesdale kasyklų. 
Dinamitas, kuris buvo padėtas 
po Degiais, buvo išsprogdintas 
SU pagalba vielų ir baterijos, 
paslėptos 200 /pėdų toliau nuo 
geležinkelio. Sprogimas sudra
skė vagonėlį ir atkabino jį nuo 
motoro. Nesustodamas dalyke 
ištirti, motormanas Po\vcll pa
leido motorą visu greitumu ir, 
mdėkęs į kasyklas, pranešė, 
kas atsitiko. Sprogimo vieton 
tuojau išsiskubino kompanijos 
žmonių ir policijos būrys, bet 
plėšikai jau buvo automobiliu 
pabėgę. Sako, jų buvę keturi. 
Sprogimo vietoj rado tik su
draskytą vagonėlį, užmuštus ir 
sužalotus žmones ir išbarsty
tus pinigus. Pinigai beveik vi
si buvo surankioti. Mat vienas 
vagonėlį lydėjusių žmonių, 
John Sookil, kuris buvo tik 
lengvai sužalotas, su ginklu 
rankoj neprisileido plėšikų ar
tyn, kol atvyko pagalba; ir ban
ditai, nieko nelaimėję, pabėgo.

Sprogimo užmušti buvo: ka
sininkas Webb, angliakasys 
Frank Bimski, sekcijos formac
ijas M. Būrus ir antras sekci
jos formanas James Shovlin. 
Vagonėlio sargas Fred Pfaff 
pavojingai, o angliakasys Soo
kil lengvai, sužaloti.

1929 metais automobi
liai Amerikoj užmušė 

31,500 asmenų / ’ A
National Safety draugijos 

paskelbtomis žiniomis, praei
tais 1929 metais autombbilių 
nelaimėse Jungtinėse Valstybė
se buvo užmušti bendrai 31,- 
500 asmenų, arba 3,500 dau
giau, nekaip 1928 melais.

RYGA, sausio II. — Lat
vijos užsienių reikalų ministe- 
ris Balodis ir Amerikos mi
nk teįis Coleman šiandie pasi
rašė arbitražo ir koii.ėliacijc.s 
sutartį tarp Latvijos ir Jung 
tolų Valstybių.

žeidė penkiolika žmonių

k ,

Bankininkas nusižudė
šokęs iš 9-to aukšto

NEW YORKAS, sausio U. 
ši rylą, šokęs žemyn iš de

vinto savo aparlmenlo aukšto 
Park avenue, užsimušė banki
ninkas Hei^bert Spencer Mar
tin, 47, bankinės Straus and 
Co. firmos vicepirmininkas. 
Sako, jis sirgęs nervų liga.

šeši angliakasiai žu
vo dėl sprogimo 

kasyklose t
STRAVEN, Ala., sausio 14. 

— Peerless C&haba Coal kom
panijos anglies kasyklose, ne
toli nuo čia, vakar vakarą įvy
ko sprogimas, kurio buvo už
mušti šeši angliakasiai. Sep
tintas buvo sužalotas, tačiau 
sugebėjo pats iš kasyklų pasi
šalinti.

Visų užmuštųjų kūnai buvo 
surasti ir iškelti į paviršių. 
Sprogimas įvyko apie 1,000 
pėdų kasyklų gilumoj. Papra
stai kasyklose dilba tarp 200 
ir 350 darbininkų, bet spro
gimo metu jose buvo lik apie 
dvidešimt.

Kurčias nebylys prakal
bėjo; sėdės 30 dienų 

«• kalėjime
SAN FRĄNCISCO, Cal., sau

sio 14. Policijos- teisman čia 
buvo atvestas vienas pilietis, 
Ed Quinn. Kaltinamas dėl va- 
gi.šiavimo. į kinksimus neatsa
ko. .Jis, mat, kurčias — negir
di. Ir nebylys — negali kal
bėt. Pieštuvėliu jis prirašo vie
ną popieriaus laikstelį* prira
šo antrą ir trečią ir pakiša 
teisėjui. Nesigiria nekaltas esąs, 
bet prašo susimilimo.

“Kaltas jis tai kalias," sako 
teisėjas anstoliui, “bet kurčią 
ir nebylį žmogų nenoriu siųsti 
į kalėjimą."

“Ką teisėjas pasakėt apie ka
lėjimą?” iškrito iš burnos “ne
byliui” Quinnui.

“Trisdešimt dienų,” atsakė 
teisėjas.

Clucagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

1) ’ ugun: o j dc’.cs: ucta; ga' i 
b:;l sniego: stipriai šalčiai’; 
rt’pirs žemių vokaių vejai.

Vak?r temperatūra įvairavo 
' t.’i p 390 ir 290 F.

Šiandie saule teka 7; 16, iei- 
-d.up.si 1:43. Mėnuo teka 5:17 
vakaro.

Pasiūlė kilių prohi- 
bicijos įstatymui 

panaikinti
WA:SHINGTONAS, sausio 14. 

— Illinois kongresmanas Sa
bu Ih šiandie įnešę bilių panai
kinti prohibicijos -įstatymą ir 
tuo “sumažinti krašte piktada
rybes, visuotinį Amerikos žmo
nių nepasitenkinimą ir pasipik
tinimą dėl nepakenčiamų są
lygų.’’

Žiemių ašigalis kal
basi su pietų ašigaliu

MASKVA, sausio 14.—Ivan 
Krenkel, vyriausias rusų radio 
operuotojas Prano Juozapo Že
mėj. praneša, kad praeito gruo
džio 1 dienų jis kalbėjęsis per 
radio su kontradmirolu Rich
ardu Byrdti, kuris yra pietų 
ašigaly.

Prano Juozapo Žemė yra žie
miuose, toli už speigiračio, ir 
rusų įsteigta ten radio stotis 
yra toliausia pasauly stotis žie
miuose. Nuo Prano Juozapo 
Žemės i pietų ašigali yra arti 
15,000 mylių.

Krenkel sako, kad Byrd tei- 
ravęsis jo apie prapuolusius 
šiaurinėj Sibiro daly Amerikos 
lakūnus, Eielsoną ir Borlan- 
dą, ir kalbėjęs apie oro sąly
gas pietų ašigalio srityse.

Amerikos garlaivy su
ėmė 1,200 butelių svai

giųjų gėrimų
NEW YORKAS, sausio 1 I. 

Muitinės agentai suėmė 1,- 
200 butelių svaigiųjų gėrimų, 
kai jie buvo kraunami iš vie
no degtinės kontrabandos lai
velio į United States. linijos 
garlaivį/ America , Hobokeno 
prieplaukoj.

Kontrabandos laivelis suge
bėjo pabėgti. Kai kurie Orlai
vio America įgulos žmonės ta
po suimti.

“Bobby” Wilson, ristikė, 
žuvo auto nelaimėj

GLOUCESTER, JMhss., sau- 
šio 14. — Jos automobiliui pa
slydus ir susikūlus į medį, už
simušė žinoma moterų vištikė 
Miss “Bobby” Wilson, 33 me
lų amžiaus, pa vyru hlrs. 
Cr.lherine Fc.rey.

MM W.A i'KEE. \Vis., sausio 
1L — Honry Slrą’vn, federa
linis p.Miil.iei jo:; agentas, pri 
s? įkirtųjų posedininkų buvo 
čia rastas kaltas tiri kyšių ėmi 
mo iš įvairių Cieon Bay mie
sto smuklininkų.

Lietuvos Naujienos
Dar apie kraujo nu
leidimų Klaipėdos 

krašte
Kauno “Lietuvos Žinios” ra

šo:
i Klaipėdos sferose, artimose 

Direktorijai, šitaip aiškinamą 
50-čiai 1). Lietuvos žydų krau
jo nuleidimas.

Esą Klaipėdos krašte pradė
jo’ kur-ne-kur sirgti vidurių 
šiltine, o kuriam laikui pras
linkus įvyko keletas susirgimų 
ta pačia liga Tilžėj. Kadangi 
vienas klaipėdiškis mėsininkas 
atvažiavo j Tilžę ir ten ‘susirgo 
šiltine, tai pradėta spėlioti, be 
nebus ta liga iš Klaipėdos kra
što užnešta. Del tų spėliojimų 
pasklido gandų, esą Gumbines 
valdžios organai norį uždaryti 
sieną pirkliams iš Klaipėdos 
krašto. -Tai visa davę pagrindo 
Pagėgių apskr. gydytojui En- 
driulaičiui' pasitarti su Pagė
gių landratu, ponu von Scblen- 
dherr ir remiantis tuo pasita
rimu padaryti Panemunės pir
kliams patikrinimą, ar jie ser
gą šiltine. Tai reikėję padary
ti, kad įrodytų, jog klaipėdiš
kiai tilžiškių neužkrečia. Dau
gumas pirklių esą laisvai suti
kę kraują duoti ir jiems buvę 
paimta minimalus kraujo kie
kis.

Su tuo aiškinimu vargiai ga
lima sulikti, ar ne per daug 
iniciatyvos reiškia apskrities

13 mokyklos vaikų su
žeisti kolizijoje

MALVERN, Ark., sausio 14. 
— Netoli nuo čia šiandie, su
sidūrus mokyklos busui su pri
vatiniu automobiliu, buvo su
žaloti 22 asmeny^, jų tarpe 13 
mokyklos vaikų. Ir busas ir 
automobilis apvirto. Laimė, pa
vojingai nebuvo *nė vienas su
žalotas.

Vokietija turi daugiau 
kaip 1,750,000 bedarbių

BERLYNAS, sausio 1 L — 
Paskelbtomis statistikos žinio
mis, Vokietijoje šiandie yra su 
viršum 1,7500,000 bedarbių, 
arba 70,000 daugiau, nekaip 
prieš metus laiko.

Bedarbius naudoja savo tik
slams iš vienos pusės komu
nistai, iš antros — fašistai, 
sukurslydami įvairiuose cen
truose riaušes ir kautynes su 
policija.

PINIGAI
LIETUVON

' ' ■ ' I

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpų 
. laikų už labai žemų kainų — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.- z
Naujienų ofisas atdaras nuo • 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po p:et.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 12

gydytojas organizuodamas sa
vo valia masinius sveikatos pa
tikrinimus ir kraujo nuleidi
mus? Ar galima remtis tokiais 
atvejais gandais iš Tilžės? Iš 
kitos pusės, aišku, kad žmonės 
nebuvo laisva valia pasidavę 
“kraujo tyrinėtojams”, o rei
kėjo juos “gaudyti ir varyti”, 
kaip aiškiai sako oficialus po
licijos raportas.

Ir be to, kodėl buvo gaudo
mi lik Didž. Lietuvos pirkliai, 
kada reikėjo klaipėdiškių svei
kata tirti?
“Beri. Tageblatt” plačiai apra

šo Panemunės įvykius
Kalėdų numery “Berliner 

Tageblatt^’ plačiai aprašo Pa
nemunės kraujo nuleidimą, bot 
nurodo klaidingai, kad tai da
rė “die litauisebe Polizei”, tuo 
tarpu kai visas “žygis" buvo 
atliktas autonominių Klaipėdos 
krašto organų.

Niekas tais nukentėju
siais nepasirūpino

KOVARSKO valsčius (l'k- 
mergės ap.) buvo priskirtas 
prie nenukentėjusių nuo per
nykščio nederliaus. Tiesa, • gy
venantieji pagal šventąją upe 
gavo net geresnį derlių, kaip 
kitais metais, bet šiaurinė vals
čiaus dalis, kurios laukai slė
ni lyguma, kaip Mackeliškiai, 
Veršeliai, Sodeliškiai, Maželiai, 
Naujokai, Širvidas, Dahutėliai 
ir k. nukentėjo nemažiau už 
Biržų apskritį.

Atėjus žiemai iš skurdo ki
lo ligos. Vien Mackeliškių kai
me. nuo epidemijos mirė 16 
vaikų, dėl blogos mitybos iš
gaišo 17 štukų galvijų, daugy
bė avių ir 9 ūkininkai prarado 
paskutinius arklius. Būdami 
priskirti prie neinukenVėjusių, 
iš niekur negavo jokios pašal
pos ir daugeliui jų bado šmėk
la žiurėjo į akis. Pavasarį ne
įstengė Įsigyti sėklų ir didelė 
dalis laukų liko neįdirbta ir 
neįsčta.

Nors šiemet geresnį derlių 
gavo, bet javai pigus ir dau
gelis už menką kainą parduo
da paskutinius grūdus, kad at- 
siteisus pernai metais padary
tas pragyvenimui skolas, nors 
atėjus pavasariui vėl reikės 
plikti, o gal ir brangiau mo
kėti.

Dar ilgus metus musų apy
linkės smulkiesiems ūkinin
kams atsilieps pernykštis ne
derlius.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

bus leidžiami. Ištikimieji bus 
leidžiami su gera įžanga.

žvalgas.

Bridgeportas

Roseland
Iš Lietuvių Moterų Draugijos 

Apšvietus darbuotės

Pereitą nedėldieni atsibuvo 
metinis šios draugijos susirin
kimas.

Nutarimai perskaityti ir pri
imti vienu balsu. Metiniai val- 
dybos raportai taipjau priimti 
su pagirimu. Knygoms peržiū
rėti komisijos nare, p-lė Joza- 
pavičiutė, išdavė raportą.

Ši draugija yra gerame sto- 
| vyje. Kasoje turi pora tukstan- 
! čių dolerių su viršum; draugi-

Žinics
Pereitą sekmadieni roselan- 

diečiai klausėsi Jos. F. Bud riko 
Lietuvių Valandos koncerto iš 
sitoties WCFL. 
numeriai buvo išpildyti gerai.! 
Daugiau pageidaujama tokių 
numerių. Butų gerai, kad duotų, 
daugiau Babravičiaus dainų.

Labai gerai, kad Budrikas su-j 
rengia koncertus per radio. Dar- i 
bo žmonėms palanku klausytis, j ja įurį narių, pilnai užsimokė

jusių mokesnius, šimtą su vir
šum. Praėjusiame susirinkime 
tapo priimtos į draugiją dvi vi
suomenėje darbščios ponios — 

' Baronienė ir Aleksiunienė.
Išduota raportas iš maskių

Kvalonis užvažiavo per nosį1 baliaus, kuris buvo surengtas 
Pakaušiui, kam jis kritikuoja Čikagos Lietuvių Auditorijoje 
bolševikų dainininkus. Sako, ne- gruodžio 1 dieną. Balius pilnai 
gerai, kad saviškiai parengime pavyko. Dovanas gavo kiekvie- 
peizojame vienas kitą. Dūliai to, na ypata dalyvavusi maskarade, 
girdi, priešai turi priekabių.! Draugijai liko keletas desūtkų 
Pakaušis irgi dideli tu persistato. dolerių pelno. Visoms narėms, 
Jis parašė, kaip sakosi straips-; kurios aukavo dovanas, o taip- 
nj, komisarų gazietoje. Bet jau komisijai — pp. Grinienei, 
Kvalonis jo straipsni išpeizojo;J A. Valančauskienei, M. Andriu- 
pasakė, kad išsikarščiavusiam rlienei ir Bložienei — už pasi
leidome kalbėti. Įdarbavimą draugija taria šir-

Pusžemaitis pranešė Pakau- dingą ačiū, 
šiui, kad daugiau jo straipsnių į Nutarta šį sezoną 
nebus talpinama komisarų ga- dar vieną vakarą. ] 
lietoje. Pakaušis šusirupino, ne
žino kur ir kaip atsakyti Kva- 
lonio užmetimams. Pusžemaitis 
jam patarė kviesti Kvalonį i 
diskusijas. Sako, diskusijose, 
slaptoje vietoje, prie saviškių, 
tu galėsi jam daugiau užvežti, i 
negu buržujams.,Teko nugirsti į
buk Pakaušis rengiasi diskusi- yra toki: pirm. A. Miščikaitier 
joms.
• Diskusijoms vieta numatoma! finansų raštininkė A. Viščiulie- 
garažo beismante. Sakoma, kad i ne, iždininkė A. Valančauskienė, 
kurie nėra ištikimi, tai tie ne- kasos globėjos Z. Puniškiene ir

Nereikia bastytis garaže. Dar-Į 
bininkai sutaupo laiko ir pini
gų. O šiuo laiku tas gerai. Gy
venimo aplinkybės priverčia 
protauti ir parodo, kaip gyventi, i

t surengti 
Į komisijų 

tam vakarui surengti įeina šios 
drauge^: Daukšienė, M. Andriu
lienė, Z. Pnniškiene, Grinienė ir 
Gulbinienė. Draugija paėmė 
prenumeratą knygos “Arionų 
prisikėlimas”, kuriij paraše Juo- i 
zas Pronskus.

Nauja valdyba šiems metams

nū, nut. rast. A. Bučinskienė,

K. Jakubkienė, knygė A. Gri
galiūnienė, maršalka Z. Rimkie
nė, daktaras — Dr. Bertašius, 
Auditorijos Bendrovei atstovės 
M. žuraitienė ir A. Miščikaitie- 
nė; Suvienytoms Draugijoms 
Bridgeporte atstovė M. Rimkie
nė; Vilniaus vadavimo komisija 
K. Katkevičienė.

Užėmusi vietas, naujoji val
dyba pasistengs dar daugiau pa
sidarbuoti. Per paskutinius ke
lius metus ši draugija paaugo 
žymiai narių skaičiumi ir finan
sais. Pereiti metai draugijai bu
vo laimingi nes nė viena narė 
nemirė. Sergančių buvo keletas, 
kurioms teko išmokėti pašalpos 
keletas šimtų dolerių.

Narės, neėmusios pašalpos iš 
draugijos per dešimti metų, ga
vo dovanas. Jos buvo astuonios.

Kurios norite prisirašyti i 
viršminėtą draugiją, tai esate 
meldžiamos ateiti į draugijos

apartmentą adresu 4047-49 
Jackson boulevard. Prasidėjo 
tikras karas. Pasėkoje vienas 
policininkas nušautas; policijos 
leitenantas sužeistas, du bandi
tai prarado gyvastis. Vienas jų 
krito vietoje, o kitas mirė pen
kiom minutėm praslinkus po to, 
kai jis atvežta į ligoninę. Tre
tysis banditas suimtas. Dau
giau kaip 100 šūvių paleista 
besišaudant tarp policijos ir 
banditų.

SPORTAS
Roseland

buvo grąžus; nebuvo jokių ne
susipratimų. Viskas draugiškai prisirinkę pažiūrėti lošimo, 
išėjo.

Publikos vidutiniškai buvo, ATĖJO “Kultūros” No. 12.
Galima gauti ‘‘Naujienose”. 
Kaina 45c.N.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

1930

R^SolUrSdH 

/$YTAOTO 
felsiJA

Visos Pastangos Bus Pašvęstos Padaryt Kelionę Atmintinu Įvykiu 
Pilną Įvairumų Ir Malonumų Del Tų Kurie Joj Dalyvaus

Ciceriečiai nugalėjo Golden 
Stariečius

Pereitą nedėldienj, sausio 12 
d., Strumilos svetainėj Golden 
Stariečiai lošė basket bol su 
Cicero Vyčių jauktais — leng- 

i svorio. Gi- 
ceriečių abudu jauktai nugalė-

susirinkimą pirmą sekmadienį v|loj() ir' aulrkioj()
kiekvieno mėnesio. Susirinkimai 
laikoma T"
parko svetainėje, prie 29 ir 
Halsted gatvių.

—A. M-nė, pirm.

Mark \\ hite Sųuare j0 stariečių jauktus. Lošimas

CHICAGOS ŽINIOS
$5,000 pasišlavė

Du banditai padarė holdapą 
Metropolitan Life Insurance 
kompanijos ofise, 5203 West 25 
St. Pasišlavė $5,000.

Nušautas policininkas 
ir du banditai

Policininkų skvadas užklupo 
tris banditus, kurie įsiveržė į

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

DENIlSr
135 S. State St.

Komp. ADAMS, 3 f>., priešu Ir Fnlr
Per 35 m. Chicagos didžiausi deutistal.

Be skausmo
Suteiksimo Twilight Slecp ar musų bo 
skausmo smagenų užmarinimą traukiant 
dantį ar j| taisant. Nčra SKAUSMO. NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

liRIDGEVVORK ♦ >8
Sanitary ■ f*

Brldffowork bo ______
trinimos, patosus, •JnMHHSn* švarus ir 
namas jusi) 
noje. Valffykite,w?Wu’ jy*’’ 
ragaukite ir 8ko-r 
ninkytčs mulatu 
tą pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai tralinio duoti jums OKRKS- 
NIUS DANTIS Už ŽEMESNE KAINĄ. 10 
metų garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite šiandie. Gaukite musu patari
mą iv kalnas pricft taisant JuBU dantie. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORAI.lti PIAfU
Importuoto naturallpV *
rausvumo. pripildo ju- - "t
su eldą. jus išrodySite 
daug jaunesnis.
Kreditas—6 mėn. išsimokėiimųi 

"Nėra palūkanų.—nėra earrying enarges."
ATDARA: kandie iki y vai. 

Nedaliomis 0 iki 12 d.

Žemiausios Kainos Tiesiai j Klaipėdą
Trečia klesa i viena pusę ..................  $107.00
Trečia klesa į abi pusi ...................... $181.00
Turistine trečia klesa i viena pusę .... $123.50 
Turistinė trečia klesa i abi pusi (inin.) 204.00 
Cabin klesa .............................................. 142.50

Promenados Dėsnis: Už vietas turistine 
klesa ant Promenado Denio nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 i Lietuva, o j Amerika 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 Į viena pusę o 
$12.50 i abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų mėty iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
j viena pusę.
U. “ ' “ '

J ibi pusi $11.00.
S. Revenue Tax ir Head Tax atskyriui!!.

• V' *^»i

t- C

z*

Laivo vardas

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.
Tiesiai iš 
Klaipėdos

ifi
New Yorko Laivo vaidas

LITUANIA ....... Sausio 30 • ESTONIA ..... Balandžio 24
ESTONIA .. .... Vasario 20 POLONIA ...... . Gegužės 27
LITUANIA ........... Kovo 8 LITUANIA .... ... Birželio 16
ESTONIA ... .... Balandžio 3 LITUANIA .... Liepos 22
LITUANIA 
POLONIA

... Balandžio 17
Gegužes 1 ESTONIA .... Rugpiučio 18

ESTONIA .. .... Gegužės 17 LITUANIA .... Rugpiučio 26
LITUANIA . ...... Gegužės 26 POLONIA ..... . Rugsėjo 16^

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agente.

NELAUK PASKUTINIU DIENU

BALTIC AMERICA LINE
315 SO. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL. 8—10 BRIDGE ST., NEW YORK, N, Y.

UNION TRUST BLOG., P1TTSHURGH, PA. 616 ST. JAMES ST., MONTREAL. CANAOA

**' ......... .

Naujienų Metinis Koncertas

K. Steponavičius, “B.” hei ork. ved

Sausio-January 19 d., 1930 m.
Lietuvių Auditorijoj,

3133 Soo Halsted St0

• V.'

Koncerte bus atvaizduota Naujienų radio programai, 
kurie buvo išpildyti W. L. S. Stotyj.

Scenoj bus atvaizduota Radio Stotis,

Ne tik girdėsite, bet ir matysite artistus, dalyvavusius 
“Naujienų” rengtuose radio programuose

Koncerte dalyvaus ‘Birutes" cho
ras, “Vaidylų” choras, “Pirmyn” 
choras, A. Salaveičikiutė, Ona 
Biežienė, J. Romanas, kompozito
rius A. Vanagaitis, “Birutės"" 

kvartetas, trio ir orkestras.

Koncertas bus labai įvairus ir 
gyvas. Koncertui pasibaigus 
bus šokiai.

Vaidylų” Choras

' \ ■

Pradžia 5 valandą *;» 
po pietų “Birutės” Choras
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NAUJIENOS, Chicago, IIITrečiadienis, saus. 15, 1930

UNIVERSAL’S
CHATTER COLUMN

A Coluinn by, for, and of the members of the
Universal Lodge S. L. A. No. 344.

Taupumo savaite 
(Thrift Week)

UNIVERSAL COLUMN you broke it playing baskctball? 
We vvonder.

yra Čikaga, au- 
visa teritorija. Į 
centą, neribotu 
teritorijos pro-

Well, it looks likę the Marų 
uette Maroons took a trimming 
thiš tune. The Universals beat 
them by 159 pins. Būt look 
out boys, next Wednesday it 
will be more than that, we are 
out for blood this tune. There 
vvere some very poor games 
scored by both teams.

We want to thank Margaret 
M., Anna N., little Stella and 
the others for coming and giv- 
ing us some encoiiragement, to 
help us win. So, come on, mem
bers, we wiH expect a lot next 
Thursday.'

Our next game will be played 
at the Lithuanian Auditorium 
on 32nd and Halsted St. Thurs
day at 8:30 P. M. You sure will 
see some good L>owling that. 
nigh-t. Be there.

SENSE and NONSENSE
1 vvonder why Joe T. is al- 

ways hanging around 35th and 
Halsted. Come on, Joey, tell 
the giri you love her.

Say, Joe R. when is it com
ing off? Do give us a break 
and tell us about it.

We wonder why Tony G. is 
going to so many dances, lately. 
Well, the reason is that a cer- 
•tain sorpe one said, “When you 
will learn to dance very weli, 
theji 1’11 go out with you.”

Būt! Tony sez: “When I 
learn to dance well I vvon’t know 
that pei’son.

What VVould Happen If—
Olto K. would take a giri 

to the banquet?
John J. made <a date wtih 

Poggy?
Tony B. vvould stop being 

chauffeur for us Universa 
chaps?

Joe R.’s giri left Chicago?
Joe T. told her he loved her?
Tony G. forgot that little 

Stella i n Rockdale?
Frank K. vvould not have to 

vvork in the drug store?
Somebody told Joe K.: You 

may be sugar to your mother, 
būt you’re just a sap to me?

Walter S. told a giri he lovec 
her and was sincere about it?

Arina. N. knew it cost money 

to bovvl?
Margie M. found the boy of 

her dreams?
Albina P. vvould eut out the 

vvise eraeks?
Bubbles vvould keep his 

mouth shut at our meetings?
Anne A. vvould go out to a 

all night party?
Some of the girls vvould come 

out to see the boys play basket- 
ball on Friday nights?

Somebody vvould suggest a 
tobagging party?

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities 

ir dabarties

Say, Margie M., why don’t 
you give the boys of your lodge 
a chance to take you out in- 
stead of going out with the 
Marųuettes always.

We vvonder if Albina P. is 
really in love with the boy she 
has been going out with recent- 
ly. Please, don’t forget to 
invite us to wedding, Al.

How is the new boy friend 
getting along, Stella N.? Stiek 
to him, girlie. You might not 
get anything better.

What under the sun, happen- 
ed to Joe K.? Lately, he seems 
to be so down-in-the mouth. 
What’s the matter Joe, did she 
say, “Don’t šiam the door when 
you go out?”

Say, Tony B., why don’t you 
take some of the girls out and 
show them a good time? I know 
of a certain one that vvould be 
tickled pink to go out with you. 
Come on, Tony, get next to 
yourself.

I say there, Frank K., vvho is 
the little giri you sent that 
most exquisitive and expensive 
Xmas gift. to? We heard about 
it and naturally we should likę 
to meet her.

Anna N. is not having many 
dates, lately. Can it be the boys 
are forgetting our little Miss 
America? Hardly possible, 
isn’t it? Tell us, Anne. What 
is wrong?

Sūrely, you girls are not sel- 
fish. Then why not give John 
J. a break? Don’t be afraid 
to ask them for a date, Johnąy, 
they won’t bite.

Listen, Anne A., vvhen are 
you going to get your first pair 
of skates? We just can’t wait 
to see you eut stars on the 
ice.

How ig your little thumb get
ting along, Van. Are you sure

Jau tilpo keletas straipsnelių, 
pažymėjusių kai kuriuos svar
besnius įvykius iš Čikagos pra
eities. Tie straipsneliai, supran
tama, neatvaizdavo miesto is
torijos. Jie* rasi, tik davė su
pratimo, kaip intensyvus buvo 
Čikagos gyvenimas nuo to lai
ko, kada ji tapo įkorporuota 
1833 metais kaip miestelis, iki 
šių dienų, kuomet rengiamasi 
1933 metų parodai, idant atžy
mėti Čikagos 100 metų progre
są.

žvilgsnis į šiandieninę Čikagą

Čikaga tapo įkorporuota, kaip 
miestelis, rugpiučio 10 dienų 
1833 metų. Šiandie, jos gyveni
mo šimtmečiui baigiantis, Či
kaga, su artimiausiais jai prie
miesčiais, turi 6 milionus gy
ventojų.

Miestas su šešiais milionais 
gyventojų, išlindęs iš giliausios 
balos per vienų šimtą metų ! Či
kaga šiandie stovi greta Lon
dono, Nevv Yorko, Berlyno, Pa
ryžiaus kaip vienas stambiau
sių miestų.

Čikaga tapo įkorporuota 1833 
metais. Gyventojų sąrašas ro
do, kad tais metais ji turėjo 23 
namus ir 'mažiau, ne kad porą 
šimtų gyventojų. O Nevv Yor- 
kas jau anuomet turėjo apie 
400,000 gyventojų. Londonas — 
2,000,000. Paryžius — daugiau, 
nei milioną; Berlynas — 300,- 
000 gyventojų. Gi Roma galėjo 
jau švęsti trijų tūkstančių sa
vo gyvavimo metų sukaktuves.

Amerika yra skaitoma šalimi 
intensyvaus gyvenimo. Jeigu to
ki nuožiūra teisinga, tai Čikagą 
tenka skaityti riškiausiu tokio 
gyvenimo pavyzdžiu.

žvilgsnis | Čikagos kilimo 
priežastis

.Čikagos kilimas yra ankštai 
surištas su ekonominiu kilimu 
tos Suvienytų Valstijų dalies, 
kuri vadinama North West ir 
Middle West. šiai teritorijai 
priskaitoma apie 50,000,000 gy
ventojų. Tai yra teritorija, ap
imanti didesnį žemės plotą ir 
turinti daugiau gyventojų, ne
gu dauguma savarankių valsty
bių ir tautų.

Tai yra viena turtingiausių

sviete teritorijų — kernais (ku
kurūzais), kviečiais, gyvuliais, 
o taipgi anglimi. Ištai šios teri
torijos sostinė 
gilsi kartu su 
Čikagą, kaip 
kiekiu plaukė
dūktai, o pati Čikaga juos skirs
tė, valė, siuntė kitur —* tarna
vo kaip koks Cloaring House 
bankinėms operacijoms.

Kanalas, jungiąs Čikagą su 
Mississippi upe, Michigan eže
ras, geležinkeliai — buvo tos 
arterijos, kuriomis Čikaga jun
gėsi su visa teritorija ir su ki
tais centrais.

Čikaga pralenkė kitus šios 
teritorijos miestus — Mil- 
waukee, Cincinnati, St. Louisą. 
Dabar ji. vejasi patį Nevv Yor- 
ką. Čikaga ilgiau priklausė nuo 
Nevv Yorko finansų srityje. Bet, 
sakoma, dagi finansuose, Rosen- 
waldai, McCormickai, Insullai ir 
jų finansinės įstaigos darosi 
vis labiau nepriklausomi nuo 
Wall gatvės arba vis didesnės 
reikšmės įgija jos operacijose, 
taip kad Čikagos finansininkų 
svarba pasiveja New Yorkiečių 
svarba. c

Čikagos bedus

Čikaga augo ir tebeauga. Jo
je reiškėsi didelių konstrukty
vių jėgų ir tebesireiškia. Bet 
pastebima ir gverimas. Čikaga 
jaučia įvairias bėdas.

Ir viena tokių Čikagos bėdų 
tai korupcija miesto reikalų 
tvarkyme. Teisybė, korupcija 
Čikagai nebe naujas reiškinys. 
Bet tur būt niekuomet korupci
ja nebuvo taip plačiai įsišako- 
jusi Čikagoje, kaip dabar. Mat, 
kol miestas buvo mažesnis, tai 
ir korupcijos 
resnės.

Kita bėda 
valstija, kaip
Down State dalis), trukdo Či
kagos plėtotei. Čikagai neduo-^spulkų nariai, būtinai šią sa • - •• T V • _ * V

ši savaitė, pradedant sausio 
13 diena, yra visoje šalyje pri
imta kaip taupumo savaite.

Lietuviams patartina pradėti 
naujas laupimo knygutes lie
tuvių vadovaujamose Skolini
mo i r-Budavojimo Bendrovėse 
(spulkose). Tokių bendrovių 
randasi kiekvienoje kolonijoje. 
Jei kurie nėra dar susipažinę 
su spulkų reikalais ir kokį pel
ną taupytojai gauna, tai jiems 
patartina kreiptis į spulkų di
rektorius ar spulkų raštines, o 
ten su mielu noru 
paaiškinta.

Būdamas per dešimtį melų 
sekretoriumi Gedimino Buda
vojimo ir Skolinimo Bendro
ves, Brighton Parke, turėjau 
gana daug finansinių reikalų 
ne lik su vietos, bet ir su ki
tų kolonijų lietuviais, kuriems 
buvo reikalinga finansinės 
gelbos. Kiekvienas jų buvo 
tenkintas. Ir kuris lietuvis 
vieną kartą bandė taupyti
kamus centus pagelba spulkos, 
tai tas jau ir lieka spulkos am
žinas narys, nes jisai greitai 
pamato, savo naudai, skirtu
mą tarpe spulkos ir kitų įstai
gų-

Lietuvių spulkų Čikagoje ir 
apiclinkėjc randasi 21. Iš.-tų 
spulkų 20 priklauso Lietuvių 
Spulkų Lygai. Visos, regis, pri
klauso Illinois valstijos Tarp
tautinei Spulkų Lygai.

Visos jos yra po saugia val
džios kontrole; pinigai iš spul- 
kų skolinama tik ant pirmo 
morgičiaus. Spulkų išlaidos la
bai mažos, jeigu palyginti jas 
su pelnu. Taip kad kiekviena 
spulka gali mokėti savo na
riams gerus nuošimčius už jų 
taupomus" pinigus.

Todėl visi, kurį^e dar nesate

prtfglau- 
savų pi- 

pagal sa-

ten seni'liu 
vargdienių.

O, kad 
jaunas bučiau, lai

savo centus, 
jau per vėlu!”

ribos buvo siau-

ve koki: Illinois 
tokia (vadinama

jiems bus

pa- 
pa- 
jau 
lie-

dama savivaldybės, Čikagai ne
duodama tinkamos reprezenta
cijos valstijos legislaturoje. Pa- 1 
vyzdžiui, 1900 metais Čikaga 1 
turėjo 2,007,695 gyventojus, o 
1930 metalšr^^onfa', jos ‘gy
ventojų skaičius bus pašokęs' 
iki 3,500,000 — be priemiesčių. į 
Vienok valstijos senate, kaip 
buvo, taip ir tebėra 17 senato-^ 
rių iš Čikagos, nežiūrint to, kad 
valstijos konstitucija aiškiai 
įsako, idant įvairios valstijos 
dalys butų atstovaujamos su- 
lyg gyventojų kiekiu.

I

Pagalios dar viena bėda. Va
dinamam Čikagos metropolio 
plote gyveno 1920 metais apie 
pusseptinto miliono žmonių. Di
džiuma jų dirba pačioje Čikago
je ir minta iš jos. Bet, galima 
sakyti, kad iš kiekvienų dviejų 
žmonių, kurie gyvena Čikagoje, 
trys žmonės gyvena už jos “šie-! 
nų”. Jie neturi balso miesto 
reikalų tvarkyme. Ir tai yra, 
žymia dalimi, tokie elementai, 
kurie miestui, kaip piliečiai, bu-’ 
tų labai pageidaujami.

čikagietis.

vaitę prisirašykite. Neužmirš
kite nė savo vaikučių. Užra
šykite jiems po‘25 centus ar 
daugiau savaitei, o pamatysi-

Skolinimo 
yra ge- 

liekamiems 
Parko lie- 
kreiptis j 
and Loan 

>. Fairfiels

te — prabėgs keli metai ir 
jau jūsų sūnelis ar dukrelė 
turės $100 ar daugiau šutau- 
pintų pinigų. Ii* kokia jiems 
bus g(4a pradžia ir patrauki
mas Ihupumui! Galima tvirtin
ti, kad jisai ar ji, 
senatvės, nereikalaus 
dos namų, nes turės 
nigų ir galės gyventi 
voužsi tarnavimą.

Kurie netikite, kad teisybę 
sakau, lai nuvažiuokite į Oak 
Foreat prieglaudą ir pasiklau
sykite vargstančių 
ir be sveikatos
Kiekvienas iš jų sako: 
aš dabar 
mokėčiau taupyti 
Bet nelaimė

Taigi ir mes nelaukime, ka
da mums bus per vėlu. Tau
pykime patys ir savo kūdikius 
pratinkime laupyti.

Budavojimo ir 
Bendrovės (spulkos) 
riausia vieta jūsų 
centams. .Brighton 
tuviams patartina 
Gediminas Building 
Association, 4 1*25 S
avenue; telefonas — Lafayette 
0455.

šios bendrovės susirinkimai 
laikomu Kiek vieno I rečiadienio 
(seredos) vakarą. Raštinė at
dara kasdien.

I’radėjusi naujus metus, ši 
bendrovė atidarė naują taupi- 
mo skyrių — vadinamą Christ- 
mas Savings Club. Deliai pla
tesnių žinių kreipkitės į raš
tinę.

Juozas Palekas, sekretorius, 
5944 So. M ozą r t St.

Cicero
Didelis parengimas

Dainos, lošimas, šokiai — 
vienas iš dailiausių-į vai riaušių 
programų bus atlikta musų pa
čių — ciceriečių jaunimo — 
nedelioj, sausio 19, Liuosybės 
s ve t., 7:30 v. v»

Į programą įeina 2 aktų juo- 
111 “ “I11 ttf

LIETUVA PAVEIKSLUOSE 
JOTOGRAFAVO 

W CGLUKSIS
1949

singa kemetųja 
Marytei”, para: 
Raganos — su < 
cialip.is žodžiais 
Kuzmicko.

Solo dainuos
ras
šiai
jos p-lšs V. Bigeliutes.

O ant galo lai juokų krep
ais specialia: sutaisytas p-lės 
Bigcliutėi ir J. Kuzmicko. Kol 
kas dar nesakysiu, kas toks.., 
gal vėliau pasakysiu.

Be abejo, Cieeros lietuviai 
parems tą jaunų cieeriečių dar
bą. Juk yra sakoma, jeigu kpr- 
tą cicei ietis, lai yra O. K.

vę ne šiaip bet kurie vyrai
dainomis, spe- a!p apiekunai, kurie turėję, tei- 
pri laikytais J.įsės ir pareigos būti.

• Taigi šiuo, manau, atitaisiau
Reporteris.mergaičių cho- 

balctas eina kuogeriau- 
rupssniu gabios mokyto-

Vietra

Klaidos Pataisymas
Žinioje “Diena teisme” va

kar pranešiau apie nesusipra
timą, kilusį dVl laidojimo lie
tuvės moters. Toje žinioje, tar
pe kita ko, pasakiau: “Tuo tar
pu pasirodo graborius, pas ku
rį buvo kūnas. Prie jo dar ke
letas vyrų. Kįla argumentai. 
Pakviečiama policija”.

Vakar atkreipė mano dėme

G AKS IMKITĖS
NAUJIENOSE

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:
NBW TORK, ALBBRT BALLIN, 

HAMBURG, DZUTSCHLAND, 
BBSOLUTE, RBLIANCE, 

CLEVELAND, 
•T. LOU18, M1LW AUKSE

Nepalyginamas Švarumas fir 
patarnavimas visose klesose.

► $203L
IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeigu 

Taksus). Trečia klcsa.
Pinigus persiunčiam greitai it* 

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

^agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. JM ielii pęan Chicago

RADIO IŠPARDAVIMAS
Po Naujų Metų

Nauji radios; naujos žemos kainos; daug sučėdysi dabar 
pirkdamas. Nauji Radio Setai: Brunswick, 9 tūbų su 4 
screen grid tūbomis, Victor Radio, R. C. A. Radiolas, 

*"‘Atwater Kent, nauji Majestic Radio. Philco, Sparton, 
s Bosch. Didelis pasirinkimas ir lengvus išmokėjimai.

Vėliausia Victor Radio
10 tūbų, stiprus balsas.

bkX $155.00
tiiii imi iijiuiumn

lllllllillllllllllllllllill

Rankinis Phonografas Ortopho- 
nic, groja garsiai C*rt rtrt 
visus rekordus, už

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių 

Philco geriausias Radio 
$119.00
Atwater Kent

$107.00
C. A. Radiolą special i 

Brunswick special sale 
Fada Radio special sale 

Howard 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 koki, 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai

3856 Archer Avė.,
prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

R. sale

Garsinkites Naujienose

Ką tik iš Lietuvos parvežti, nauji krutanti pa
veikslai bus pirmą kartą rodomi Amerikoje

Tautiečiai, kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvynę Lietuvą 
ir dalyvauti visose iškilmėse, tai dabar turėkite progos pamatyti visą 
tą atsilankydami j žemiaus pažymėtą vietą. Pamatysit viską kas 
įvyko pereitą metą Lietuvoje. Daug miestų ir miestelių, kariuomenę, 
sportą ir ūkininkų laukų darbus.

Viską pamatysit už 35c., vaikams 15c.
Rodys ir aiškins C. G. Lukšis

Ketverge, Sausio 16 d., Pėtnyčioj, Sausio 17 d.
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 W. 23rd Place

Nedelioj, Sausio 19 d.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE. Grand Rapids, Mich.

Utarninke, Sausio 21 d., Seredoj, Sausio 22 d.
ŠV. PETRO PARAPIJOS SVET., 8300 Longworth Avė., Detroit, Mich.

Ketverge, Sausio 23 d.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 26 and Dix Avė., Detroit, Mich

Subatoj, Sausio 25 d., Nedelioj Sausio 26 d.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 1313 Westminster Avė., Detroit, Mich.

' Visur pradžia 7:30 vai. vakare.

XI A Mil 11 O AU A A AV A ,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę 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 laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoįa daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas” <
vienintelis demokratiškos minties, tikros 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 pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

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

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

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

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

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

A.'..1?: ■, ..'■.■zasi.r:wasrjg,ss.1.. r ::

Vėliausia Radio ir Vict- 
rola krūvoje, 9 tūbų, 
elektrikinis motoras. Kai
na su tūbomis, su 
užkuL $149.00

Naujas Brunswick 4 Screen
Grid Radio modelis S. 14
Kb,.... $129.00

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedėldienį iš 

Stoties W. C. F. L. 970 k.
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kas ketvergais iš stoties W. H. 
F. C. 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare. Leidžiame kaštais 
Jos. F. Budrik krautuvės.

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

Tel. Boulevard 4705

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.
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Orderiu kartu su užsakymu.

pasakys, kad Napoleonas yra 
daug gero padaręs prancūzų 
tautai.”
Visai natūralu, kad pradines 

mokyklos vaikui Napoleonas at
rodo dideliu. Bet suaugę žino- 
nės, kurie žino daugiai už pra
dinės mokyklos vaikus, nesiten
kina Napoleono vardo garsumu. 
Jie klausia, kuo gi tas pagarsė
jęs asmuo pasižymėjo?

Napoleonas buvo nepaprastai 
gabus karo vadas, nors, žinoma, 
perdrųsu butų sakyti, kad pa
saulio istorijoje nebuvę gabes
nių generolų. Bet ar už tokius 
gabumus reikia jį garbinti? 
Mums rodosi, kad šitokį darbą 
daug geriaus butų palikti mili- 
taristams.

PROHIBICIJĄ IR TEISINGUMAS

Jau buvo daug kalbėta apie blogas pronibicijos pa
sėkas: apie žmonių nuodymą netikusiu alkoholiu, apie 
korupciją policijos ir valdžios įstaigose, apie girtuokly- 
bės plitimą jaunime, ir t. t. Dabar iškilo dar naujas pa
vojus iš to paties šaltinio. Del prohibicijos gali būt su
gadinta visa teismų sistema Amerikoje.

Prezidentas Hooveris, kuris laiko prohibiciją “kil
niu eksperimentu”, buvo paskyręs specialę ekspertų ko
misiją, kad ji ištirtų, kaip pasiekti geresni prohibicijos 
įstatymų vykdymą. Užvakar tos komisijos raportą pre
zidentas patiekė kongresui. Raporte rekomenduojama 
tarp kitų dalykų štai kas:

Kad butų išleistas įstatymas federalinių teismų 
struktūrai reorganizuoti, padidinant federalinių komi- 
sionierių galią taip, kad jie galėtų spręsti mažesnes pro
hibicijos įstatymų laužymo bylas be paprasto inkrimi
navimo metodų ir prisaikintųjų posėdininkų.

Vadinasi, prezidentas Hooveris ir jo ekspertų ko
misija siūlo įvesti tokią tvarką federalinėje teismų si
stemoje, kad mažesnėse prohibicijos laužymo bylose bu
tų panaikinta prisaikintieji teisėjai (džiurė) ir kad to
kias bylas spręstų federaliniai komisionieriai.

“Jury trial” (bylos nagrinėjimas prieš prisaikintuo- 
sius teisėjus) yra viena pagrindinių Amerikos gyven-

> Ir kodėl dėl Napoleono kari
nio genijaus reikėtų užmiršti 
tą, kad jrnai išdavė revoliuciją, 
ginklu pasmaugė Franci jos res
publiką ir atsteigė monarchiją? 
Kodėl šios gadynės žmonės tu
rėtų ignoruoti ir tą faktą, kad 
Napoleonas, vadovaudamasis sa
vo nepasotinamu garbės troški
mu, per dvejetą dešimčių metų 
beveik nesiliovė vedęs karus, 
kuriuose, be jokios naudos žmo
nijai pražuvo šimtai tūkstančių 
gyvasčių ir buvo sunaikinta ne
suskaitoma daugybė turto?

Yra tiesiog juokinga, kad de
mokratinės srovės organe sta
toma lietuvių visuomenei už pa
vyzdį toki “tautos geradariai”, 
kaip tas Francijos generolas!

“Kadangi p. Tūbelis yra 
silpnos sveikatos žmogus, tai 
projektuojama pastatyti 
premjeru kun. Mironas, o Tu- 
belį padaryti Lietuvos Banko 
Valdytoju.

“Reikia neužmiršti, kad 
kun. Mironas ir kun. Tamo
šaitis yra tuodu mulos, ku
riuodu vedė ir veda visą tau
tininkų politiką. Mironas yra 
artimesnis p. Smetonai, o Ta
mošaitis — Smetonienei, bet 
drauge susidėję jie, visi daro 
tą didžiulį (? “N.” Red.) ra
tą, kuris suka visą dabartinę 
Lietuvos politiką.”
Jei tiesa, kas čia rašoma, tai 

pasirodo, kad kunigai vadovau
ja ne tik pas krikščionis, bet ir 
pas tautininkus.

Kunigai Mironas ir Tamošai
tis esą “mulos”, kurie veda 
tautininkų politiką. Mula (ne 
mulas, bet mula arba muilą) 
tai — mahometonų kunigas, ku
ris, saulei tekant įr leidžiantis, 
nuo bažnyčios stogo šaukia ti
kinčiuosius melstis.

Šituodu “mulos” tur-but daž
niausia rašo ir “L. Aido” ve
damuosius (editorialus), ku
riuose, teologiškais argumentais 
apginama valdžios politika nuo 
krikdemų kritikos.

NE TEN PATAIKĖ

tojo teisių. Dabar siūloma tą teisę žymiai susiaurinti,

KUNIGAI PAVIRTO 
“MULOMIS^

Marijonų organas perspausdi
no iš vieno Vokietijos laikraš
čio (matyt, jo vienminčių Lie
tuvoje išverstą ir prisiųstą) 
straipsnį apie santykius dabar
tinės Lietuvos valdžios viršūnė
se. Tenai sakoma:

“Darbas”, paminėjęs “Rūbo” 
bendrovės bylą, kurioje Gudžiū
nas buvo rastas kaltu ir nuteis
tas į kalėjimą, pastebi:

“Tai taip, paprastai, baigia
si tas platus ‘visuomeninis’ 
darbas, kurį organizuoja 
Amerikos lietuviai patriotai!” 
Bet yra faktas, kad Strazdas- 

Gudžiunas buvo ne “patriotas”, 
o komunistas!

Kad tik krutėti. Kad tik 
raumenys’ ką nors veiktų. Ki
taip—mirtis.

Ir tas pirmas nusilpusis mi
rė.

Iš storų lentų sukalė grabą. 
—norėjosi palaidoti kaip pride
ra, bet pritruko jėgų sušalu
sio j žemėj iškasti duobę. Nu
vežė apie porą mylių nuo sto
ties ir užkasės į sniegus... Be 
grabo, be nieko. Ištirps ledas 
—vilnys jį palaidos...

Susirgo ir kiti. Naktis jau 
praėjo. Saulė linksmai apšvie
tė nepaliestą sniegą. Pūgų ma
žiau bebuvo. Užviešpatavo ty
la—kapų tyla. Neįmanomai 
pradėjo traukti ten, prie žmo
nių, į žmonių pasaulį.

Iš ten, nuo žmonių, su savo 
briedžių bandomis atvyko sa- 
mojedai. Mirštantieji atidavė 
jiems valdžios šautuvus’ ir nu
samdė juos, kad nuvežtų į Ob- 
dorską, kuris buvo 500 mylių 
atstume. Važiavo briedžiais 
ant spyruoklinių kilimų. O kai 
kurie gulėjo kailių maišuose, 
kaip negyvas’ krovinys.

Du mirė kelionėj, kitas — 
ketvirtas Obdorske...

Taip žuvo žmonės bekovoda
mi už kultūrą...

Dabar mes vežėme į ten nau
jus tris. Du iš jų buvo jau
nuoliai. Apleistame radio sto
ties name aš skaičiau ištraukas 
iš dienyno, skaičiau žustančių- 
jų radiogramas giminėms ir 
giminių atsakymus:

“Daugiau judėjimo. Maldau
ju—daugiau judėjimo, oro... 
Daugiau česnakų, pipirų, gars
tyčių (paduodama ištisas re
ceptas). Jeigu pasidarys blo
giau—kamparą: vieną gramą 
tris kartus per dieną...”

Aš dvi nakti praleidau tame 
name, kur žmonės nudo ir il-

įvedant komisionierių teismus. Komisionierius yra vyk
domosios vyriausybės administracijos organas. Taigi 
komisionierių teismas reiškia administracinį teismą.

Kuomet administracija įgįja ne tik vykdomąją, bet
ir teisiamąją galią, tai atsidaro plati dirva sauvaliai. Be 
to, padarius tokią “reformą” vienoje teisingumo siste* 
mos dalyje, ji pamažu gali įsiskverbti ir į kitus teismus. 
Nes kame yra riba? Kodėl, sakysime, turi būt komisilo- 
nieriaus teisiamas žmogus, kuomet jam grasina pusė 
metų kalėjimo, o neturi, kuomet bausmė yra devyni mė
nesiai arba metai? j

Iki šiol valdžia skųsdavosi, kad prohibicijos įstaty
mo nepaisymas demoralizuojąs piliečius, auklėdamas 
juose “įstatymų negerbimą”. Dabar matome, kad val
džios nesugebėjimas įvykinti prohibiciją grasina sude- 
moralizuoti visą teisingumo tvarką. Tai jums ir “kilnus 
eksperimentas”! * (

Mautose šiaarių 
kraštuose

Radio stotis Ledinuoto vande
nyno salose. — Priešmirtinis 
šauksmas. — Diena, naktis

* ir žiema. — Nesunaudotas 
grabas. — Naujoji žeme. — 
Sniego pūgos. —Sergiejus žu- 
ravlevas.

Ledinuoto vandenyno salose, 
rašo N. Nizovoi, randasi išmė
tyta koks desčtkas radio stočių.

KADA UŽSIĖMIMAS YRA PELNINGAS

se

Darant gyventojų surašymą šiemet bus žymima 
surašinėjimo lakštuose, kuris žmogus turi ‘pelningą už
siėmimą”, o kuris ne.

“Pelningai užimtų” žmonių Jungtinėse Valstijt 
yra gal koki 50 milionų. Prie jų priskaitoma tie, ku:fie
turi biznius, kurie dirba už algą fabrikuose, krautuve se 
arba ofisuose, kurie gyvena iš kokios nors profesi; 
ir t. t. J

Bet pelningas užsiėmimas anaiptol ne visuomet yla 
naudingas, ir atbulai. Žmonės dažnai padaro didelius 
pelnus, apgaudinėdami kitus. Tuo gi tarpu, pavyzdžiui, 
namų šeimininkė, kuri triūsia namuose, augina vaikps, 
gamina savo vyrui valgį, — atlieka labai svarbų darbią; 
bet tuo darbu ji nieko neužpelno, dažnai negauna užf jį 
nė gero žodžio. I .

os

Nuobodaudami vienatvėj, žmo
nės kas dieną stengiasi vieni 
kitus pašaukti. Stotys, lyg per 
gatvę, susisiekia viena su kita.

—Labas vakaras!
—Ačiū! Ir jums labas!
Radio stočių bendradarbiai, 

apsupti iš visų pusių nedrau
ginga stichija, girdi visą pa
saulį. Dažnai kartu su muzika 
iš Paryžiaus arba kurio nors 
Anglijos lordo kalba, jie iš
girsta baisų balsą. “S. O. S. 
žūstame! Gelbėkite! Gelbėki
te!” Tas dažnai priešmirtinis 
šauksmas’ iš stoties tuoj yra 
siunčiamas, kur reikia, o skęs
tančiam laivui siunčiama sura
minimas. Jie daugiau nieko ne
gali padaryti. Bet ir to užten-

Apžvalga
mai revoliucingais), todėl jik»j 
ir stengiasi nuo jų atsiriboti 
“marksizmo nuošimčiais”. -

KAROLYI NUSISTATYMAS
PRADINĖS MOKYKLOS

KAS IR ISTORIJA
VAI-

tu« laivų.
Radio stotys’ atlieka dar ir 

kitą labai svarbų uždavinį. Ten 
yra studijuojama ledų judėji
mas, daroma meteorologiški ir 
hidrologiški stebėjimai. Paskui

Buvęs Vengrijos respublikos 
prezidentas, grafas Karolyi, ne
perseniai pareiškė, kad jisai 
esąs ne komunistas, ne social
demokratas, bet “šimto nuošim
čių marksinis socialistas”.

Tai ne visai paprasta socia
listų rųšis. Surast, kiek nuo
šimčių marksizmo yra pas kurį 
socialistą, darbas gana keblus. 
Pats Marksas vieną kartą pa
stebėjo, kad jisai visai nesąs 
“marksistas”.

Grafas Karolyi nesutinka su 
Vengrijos socialdemokratais 
(kuriuos jisai laiko nepakanka-

Sandariečių redaktorius giria
si labai giliai “suprantąs” isto
rijų ir duoda šitokį to savo “su
pratimo” pavyzdį:

“Tur būt nėra istorijoj ga
besnio vado kaip Napoleonas. 
Jo vardas dar ir šiandien te
beskamba Prancūzijoj ir vi
sam pasaulyj. Bet gi visi ži
nome, kad 1812 metų žygis 
į Maskvą buvo nepasekipin- 
gas ir tas privertė jį apleisti 
(? “N.” Red.) savo šalį ir 
vykti (? “N.” Red.) angių 
nelaisvėn. O vienok kiekvie
nas pradinės mokyklos vaikas

tos surinktos informacijos yra 
perduodamos laivams'. Ačiū tų 
radio stočių darbui, keliavimas 
Ledinuotu vandenynu šiandien 
yra daug saugesnis, negu jis 
buvo netolimoj praeityj.

Kaip gyvena žmonės ?
Du mėnesiu—diena.
Du mėnesiu—naktis.
Devyni mėnesiai—žiema.
Aplinkui — vandenynas su 

audromis, ledais, su užimu ir 
dejavimu. Per (tūkstančius my
lių nesutiksi žmogaus. Neapgy
ventas’ žemės plotas.

Pavasarį, kuris prasideda lie

pos mėnesyj, hidrograf iškas 
laivas paima stotims reikalau
jamą skaičių darbininkų ’ir 
plaukia į vandenynų. Laivas 
sustoja prie kiekvienos stoties, 
kur senuosius darbininkus pa
vaduoja naujais. Taip daroika 
dėl to, kad vandenyno salote 
miesto kultūros, papročių j ir 
psichologijos žmonės’ —■ retai 
kada ištveria ilgiau nei metus: 
išeina iš proto, miršta nuo skįr- 
buto. i

Kfirtii su žmonėmis laivas At
veža jiems maistą, kurą ir dra
bužių. Apskaitoma taip, kkd 
visiems' metams užtektų. Tik 
už metų atplauks kitas laivai...

Į Mare-Sale radio stotį (Kajo
ko juroj, Jamalo pusiausalij) 
mes vežėme tris žmones— pijną 
komplektą. Buvus'is personajas 
beveik visas žuvo nuo skarbuįo: 
iš penkių žmonių mirė keturi. 
Išgyveno jie pusiausalyj ma
žiau, negu metus.

Anksti pavasarį laivas atį/e- 
žė juos į stotį. Pradžioj jie<ns 
patiko: nežinoma gamta, nepa
prasta medžiokle, naujas gyve
nimas. vį

Paskui pradėjo slėgti polįa- 
riška naktis. Ištisomis sattyi- 
tėmis tęsėsi nepakenčiamas 
speigas. Milžiniškos vilnys plo
vė krantus., ♦Siautė pasibaisėti
nos pugtB,-— ir vandenynas iš
virto ledų dykuma. Aplinkui 
—nei žmogaus, nei paukščio, 
nei medelio—baisi dykuma. Tik 
ledas ir sniegas. Kai dangus 
prasiblaivydavo, tai pasirody
davo šaltos, šiurpulingos šiau
rės šviesos. s

Žmonės troško saulę pamaty
ti. Medžioklė jų nebeinteresa- 
vo. Nesinorėjo judėti; raume
nys susilpnėjo, kūnas pradėjo 
žiebti; norėjosi miegoti.

Taį reiškė, kad prasideda 
baisi 1 šiaurių liga—skarbutas. 
Kurie tvirtesni, stengėsi vaikš
čioti, dirbti fizišką darbą ir 
judinti ir tuos, kurie pasidarė 
apatingi. Nutarė kas dienų 
nešti į kalną anglis. Vieną, vi
sai nusilpusį, kočiojo ant bač
kos.

gėjosi savo tėvynės, kur jie 
girdėjo iš visų pasaulio dalių 
balsus ip siuntė maldavimus’ iš
gelbėti juos. Kur jie, pirm ne
gu numirė, gyVi pradėjo puti.

žemai, prie kranto, dejavo 
jura. Netoli nuo namų gulėjo 
nesunaudotas grabas, kuris bu
vo padarytas tam, pirmajam...

Naujai pribuvbsieji nutarė jo 
nedeginti. Kas žino, gal paš 
kurį nors jų gimė visai prak
tiška mintis: “Ko gera, bus rei
kalingas...”

Jeigu Vaigaee ir samojedų 
žemėj Jamale galima rasti ma
žyčius, prie žemės prisimetu- 
s’ius, karklus ir beržus, tai 
Naujoj žemėj visai nieko nėra, 
šiaurinė salos dalis susideda iš 
ištisinio ledo. Iš visų pusių 
kalnų tarpkeliais leidžiasi ledy
nai. Jie slenka į vandenyną, 
kur sudaro milžiniškus ledų 
plaukiojančius kalnus— aisber
gas.

Pietinėj daly j ledų nėra daug, 
bet kokių trijų keturių pėdų 
gilumoj žemė amžinai yra įša
lusi. Ir nežiūrint į tai, žmo
nes čia visgi gyvena.

Mažuose Karkamuluose (Nau
jojoj žemėj) nuo radio stoties 
iki metfeorologiškų budelių yra 
pratiesti kanatai. Be jų rudenį 
ir žiemų negalima eiti prietaisų 
apžiūrėti: vėjas verčia nuo ko
jų. Buvo atsitikimų, kad bai
siai 'pūgai siaučiant žmonės ne
galėjo surasti savo namų, nors 
jie nueidavo nuo jų netoliau, 
kaip porą šimtų jardų. Tik jaut
rus' samojedų šunes išgelbėdavo 
juos nuo neišvengiamos mirties.

Matočinų Sare sniegas visai 
užneša namus, — nei stogo ne
simato. Išėjimui kasama kori
doriai. Nukasti sniegą nėra 
jėgų. Antra vertus, ir neužsi
moka : už kelių valandų snie
gas vėl užneša namus. Iš 
Karsko juros su ledais ateina 
baltosiom meškos. Vieną meška 
nušovė prie pat namų.

MatoČkinų šare randasi ne 
paprasta radio stotis, o tikra 
observyrija ir priegtam toli
miausi šiauriuose. Ten be me- 
teorologiškų, daroma ir magni- 
tologiški stebėjimai. Personalas 
susideda iš vienuolikos žmonių. 
Kiekvienas turi savo atskirą 
kambarį. Randasi bendra sa
lė, pianas, gramafonas. įvairus 
muzikališki instrumentai, me-

džioklės pabūklai ir taip toliau 
ir tam panašiai. Valgis kuopui- 
kiaus'is.

Ir visgi apie dvejetą metų 
prieš musų atvykimų ten mirė 
nuo skarbuto vienas žmogus. 
Tai buvo daktaras. Mirė jis 
balandžio mėnesyje. Sekamais 
metais—irgi balandžio mėnesyj 
—mirė daktaro padėjėjas'.

Balandis yra baisiausias mė- 
nesis poliariškuose kraštuose.

Ten visi bijosi balandžio.
* * >!<

Naujojo žemėj yra kelios šei
mos’ samojedų ir kelios šeimos 
rusų ,kurios atvyko iš Archan
gelsko. Tiek vieni, tiek kiti 
užsiima žuvavimu ir medžiokle. 
Daugeliui samojedų Naujoji že
mė yra gimtas kraštas; rusams 
—tai antroji (tėvynė. Jie nejau
čia nei ilgesio, nei nuobodumo, 
kas ypač sunkiai slegia miesto 
kultūros žmogų.

Kildino saloj aš susipažinau 
su vienu tokiu verslininku — 
Sergieju žuravlevu. Jis jau gy
veno Naujojoj žemėj aštuonio- 
liką metų. Tvirtas, drąsus, su 
erelio žvilgsniu. Net keista bu
vo klausti: ar sunku jam ten 
gyventi. Tokiems, kaip jis, nie
kur nėra sunku.

Pradėjo jis ten naujakurio 
gyvenimą dar berniuku būda
mas' ir su tuščiomis rankomis. 
Per aštuoniolikų metų penkis 
kartus praturtėjo ir penkis kar
tus nubiednėjo. Kartą žuvo vi
si šunes, —tai reiškia: žuvo 
“arkliai”, sargai, ištikimi padė
jėjai ir draugai. Be Šunų Nau
jojoj žemėj negali gyventi nei 
samojedas, nei rusas, nei kas 
kitas. Ir jie ten labai brangi
nami. Verslininkui reikia apie 
porą desėtkų šunų. Tai didelis 
turtas. Kur tiek paimsi susyk ?

žuravlevas atvyko į “senąją 
žemę”, į Archangelsku, čia jis 
gaude klajoklius šunis arba mai
nė juos ant žuvies, ant pasku
tinių savo daiktų. Grįžo atgal 
su dideliu šunų pulku. Daugelis 
jų buvo nesveiki, žuravlevas 
juos gydė, pratino prie darbo. 
Kuriam laikui praėjus, jis ir 
vėl atsistojo ant kojų.

žiemos metu jis su šunimis 
išvažiuodavo į vandenyną me
džioti baltąsias meškas. Dažnai 
negrįždavo namo dvi ar net ir 
tris savaites. Miegojo maiše. 
Kartais' jį sniegas visai užneš
davo. Pasitaikydavo, kad jį 
išbudindavo prisiartinusi meš
ka, kuri pradėdavo peštis su 
šunimis. Įvykdavo drama: vie
nas turėjo žūti— žvėris arba 
žmogus. Kitos išeities nebuvo...

Aplinkui —beribis' ledais su
kaustytas vandenynas ir šiurpi 
poliariška naktis... šiaurių sa
lose ir vandenyno pakraščiuose 
gali gyventi tik tokie žmones, 
kaip Sergiejus Žuravlevas. Bū
tent tokius aš ir sutikau • polia
riškuose kraštuose.

•Laisvai vertė K. A.

kad jos prezidentas Mezzącapa 
turėjo palinkimą uždėti tos uni
jos nariams nepaprastus mokes
čius, kurie neturėjo nieko ben
dra su unija. Bet Mezzecapa 
nenusigando. Jis inkorporavo 
unijų sulig New Yorko teisėmis.

Taigi pasak advokato Rubin- 
steina, p. Mezzacapa iš savo 
unijos narių iškolektavo 67,300 
dolerių nuo 1925 iki dabar. Be 
to, dar ir Kalėdų dovanų jam 
nariai sudėjo <3,500 dolerių ir jo 
motinai 5,000 dolerių, kuri iš
važiavo į Europą pasiviešėti.

Du metai atgal, p. Mezzacapa 
sumanė apsivesti. Ir apsivedė. 
Apsivedęs apsigyveno Kew Gar- 
den. Unijos nariai sudėjo 20,- 
000 dolerių dėl gyvenimo namu
ko. Ir jie vargšai mane, kad 
jau viskas bus gerai. Bet apsi
riko! Praslinko metai nuo to 
laiko, kai p. Mezzacapa ir vėl 
pasiskundžia savo draugams, 
kad jis turi ant savo namuko 
10,000 dolerių skolos ir pasakė 
jiems, kad toji skola turi būt 
atmokėta užsidedant asesmen
tus. Reikalavimas buvo išpil
dytas. Vadinas, jų viršininkas 
jau gyvena be skolų.

Ir jau manė, kad dabar tai 
tikrai gaus atsikvėpti. Juk ir 
negalėjo kitaip manyti: namu
kas be skolos ir p. prezidentas 
gauna iš unijos 15,600 dolerių 
į metus algos, na, manė sau, 
kad šiaip-taip galės pragyventi 
be asesmentų. Bet ir vėl apsi
vylė!

Mezzacapa į savo unijos na
rius ir vėl kreipėsi, kad jam 
nupirktų radio už 800 dolerių, 
nes, girdi, turiu jaukų namuką, 
tai kai į tokį reikia ir tokio ra
dio. žinoma, radio į Mezzacapa 
namuką—Kew Gardens buvo 
atvežtas.

Ir vėl nemaloni žinia. Lapkri
čio 22 d. p. Mezzacapas susi
kviečia savo unijos narius ir 
pasako tokių naujieną: Jus su- 
aukavote man $20,000 ir vėliau 
$10,000, tai jus tai gerai pa
menate. Bet ar žinote kas atsi
tiko? Aš tuos pinigus skaičiau 
kaipo jūsų auką ir nežymėjau į 
savo įplaukas. Bet dabar man 
teko girdėti, kad valdžia reika
lauja už tuos pinigus taksų. Tai
gi, gerbiamieji, turite užsidėti 
ir vėl asesmentus, su kuriais aš 
galėčiau užmokėti savo įplaukų 
mokesčius.—Laisvės Mylėtojas.

PASTABOS
New York.—Joseph Mezzaca- 

pa yra prezidentas Cloth Ex- 
aminers antį Shrinkers Union, 
Ine., ir gauna algos 300 dolerių 
per savaitę. Bet tai dar ne
viskas. Jis pasakė savo unijos 
(kurių yra 400) nariams, kad 
jis “income” taksų nėra mokė
jęs per paskutinius penkis me
tus; ir sulig reikalavimo iš jo 
dabartinės sumos jis uždėjo sa
vo nariams asesmentus sumoje 
28,000 dolerių, kurie turės su
mokėti iš savo savaitinių mo
kesčių. 4fll

Mezzacapa tapo areštuotas ir 
kaltinamas plėšime. Varentą iš
davė vyriausias magistratas 
McAdoo, kurio • reikalavo tos 
unijos narys Benjaminas Trivis. 
Mat, Mezzacapa jam grūmojo, 
kad jei jie nesumokės $11.75 
į šešias ratas, tai bus pašalin
tas iš darbo.

Trivis tvirtino, kad jis žinąs 
da 20 tos unijos narių, kurie 
buvo išvaryti iš darbo ir unijos 
delei nemokėjimo prezidento už
dėtus asesmentus.

NUODAI JŪSŲ 
KŪNE

Nuodai nuolatai gaminasi iš jūsų 
kūno. Gamta suteikė mums galios 
juos išvalyti, bet modemiškas gyve
nimas toli grąžu neatsako gamtos 
reikalavimams ir todėl mes privalo
me pagelbėti musu kunui šiuos -nuo
dus pašalinti.

TR1NERIO KARTUS VYNAS 
yra pasitikėtina pagelba, jei nori iš
valyti savo pilvą ir žarnas nuo nuo
dų, kurie užkrečia jūsų visą kūną. 
Bandyk ji šiandie. Pamatysi, kad 
jūsų menkas apetitas, sukietėjimas, 
galvos skaudėjimai, nerviškumas ir 
panašus simptomai vidurių trubelių 
greit pranyks. Visose aptiekose. Sem- 
peliai nuo Jos. Triner Co., 1333 So. 
Ashland Avė.. Chicago, III.

NEMOKAMAS SEMPEL1O 
KUPONAS Dept. 24
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Gatvė ..........................  Miestas .....,....
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THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarnijfike ir Seredoj, 
Sausio 14 ir 15
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“Painted Faces”
Gražus veikalas iš gyvenimo 

cirke

dalyvaujant
JQE E. BR0WN

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
1925 m., kovo 6 d. šioji unija 

buvo pašalinta iš ADF. todėl,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” Kon 
certas

dams, kūrinus jus, mamos, 
šiandie verdate iš pasmirdusius 
medžiagos.

Prisiartinę kaimynai nura
mina šeimininę revoliuciją, ir 
vėl užviešpatauja tyla ramioje 
apielinkėje.

Pasaulio Vergas.

Cicero Graboriai

Jaunuolių Orkestrą

Sausio JD d. Lietuvių Audi
torijoj 4v>’ks metinis “Naujie
nų” koncertas. Tai bus pirmas 
tokios rųšies koncertas Chicti- 
goj.

Savo laiku radio koncertai 
labai suinteresavo žmones. Per 
keletą savaičių jie juos gir
dėjo. Nėra abejonės, daugeliui 
atėjo į galvą mintis, — o kaip 
tie koncertai iš radio stoties 
yra perduixlami?

Ateinantį nedėldienį tas smal
sumas bus patenkintas. Kon
certe bus parodyta, kaip atro
do radio stotis ir kaip joj yra 
dainuojama.

Koncerto programą išpildys 
šauniausios Chicagos muzįka
lės jėgos. Dalyvaus trys cho
rai — Birutės, Vaidylų ir Pir
myn; bus “Birutės” vyrų kvar
tetas ir merginų trio; dainuos 
'ponios Biežienė ir Salaveiči- 
kiutė-Sleponavičienė. Solo pa
dainuos p. J. Komanas. O prie 
to viso palinksmins publiką vi
siems žinomas ir visų 
mas kompozitorius A. 
gailis.

Programas prasidės 5
da po pietų. Tikielų kaina $1.

— N.

Sužeistas plačiai ži 
nomas Čikagie- 

čiams lietuvis
Daugelis lietuvių čikagiečių 

pažįsta Joną Jasinskį, kuris tar
nauja kaip Insurance agentas. 
Jisai gyvena adresu 1621 So. 
Union avenue.

Pirmadienio vakare Jasin
skiu! pastojo kelią ir mėgino 
apiplėšti jį trys negrai. Tai at
sitiko prie 15 gatvės ir Union 
avė.

Kada negrai pareikalavo iš- 
kolektuotų už apdraudą pini
gų, lai Jasinskis pasipriešino. 
Vienas negrų pašovė jį Į ko-

iš negro rankos.
Kitas negras tuomet perdū

rė Jasinskį peiliu dviejose vie
tose. Bet Jasinskio pasiprieši
nimas išgąsdino banditus, 
jie pabėgo nieko nepešę.

ir

mūgia-

valau-

Darbininkai, kurie 
patarnaus Naujienų 

Radio Koncerte
Žemiau paminėti asmenys 

dirbs “Naujienų” koncerte sau
sio 19 d. Visi darbininkai pra
šomi atvykti j svetainę ne vė
liau, kaip 4 valandą po pietų.

1. Bači imas
2. Ascilla

7. Pučkorius
8. Valiulis
<>. J. Vilis

11. W. Maukus

14. Skurskis
15. Pačkauskas
16. šmotelienė
17. Antonienė Vilionė
18. Puckorienė
19. Kemežienė
20. Bypkcvicienė

Ką mate ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Bevažinėdamas pėsčias sker
dyklų sostine Čikaga, užvažia
vau pas pažįstamą Juzę, Dzū
kijos gražuolę. Įsikalbėjome 
apie praeiti.

Staiga lauke pasigirdo gar
si kalba, panaši barniui. Gra
žioji Juzė tarė:

— Tai ir vėl tie kaimynai 
prisigėrę barasi ir plaukus rau- 
nasi.

Išeiname laukdn ir mes. O 
čia jau visi apiplinkės kaimy
nai susirinkę eina žiūrėtojų pa
reigas. Ir matome nieko sau 
vaizdą kaip ir kokią žemai
čiu šeimininę revoliuciją.

Moteris, išstūmusi laidom 
vyriškį, šaukia:

— įtik tu nuo mano galvos! 
Aš tavęs daugiau nebenoriu ma
tyli. Prageri visą uždarbį, o 
pareini namo tiktai paėsti ir 
gulėti. Vaikai tau nerupi, pė
dę retai kada parneši, 
išmėtai lai prakeiktai 

nei.
degli-

Lietuvių Valanda
Pereito ketvergo vakare, nuo 
iki 8 vai., iš radio stoties 

\V1IFC, Jos. F. Budriko mu
zikos krautuvė davė labai gra
žų programą, susitlejusį iš įvai
rių dainų ir muzikos. Pirmą 
syk pasirodė J. Paulauskas su 
veselijų muzika: jis groja kon
certiną, sūnūs jiornetą, viena 
duktė — saxafoną ir kita bub- 
ną muša. Dundulis, geras ir 
senas smuikininkas, jie^ns pri
tarė smuiku. Griežė maršą, pol
kas, suktinį, klumpakojį ir ki
lus šokius. Ponas Budrikas vis 
suranda radio klausytojams ką 
nors naujo ir gero. Tokiu bo
du lietuvių programai, kurios 
Budrikas rengia kas sekmadie
niais ir ketvirtadieniais, pasi
darė būtinu visiems dalyku ir, 
suprantama, visiems jie patin

ką liudija tūkstančiai lakš- 
kuriuos p. 
Linkėtina, 
programai

7

na. 
dio 
nuolat tęstųsi.

Budrikas gau- 
kad lietuvių ra
dai’ ilgai arba

Klausytojas.

North Side
Pirmyn Mišrus choras

Vyriškis, atremdamas 
terš argumentus, visu 
triubija:

— Tu melagė! Tokie

m<>- 
balsu

ir ki
tokie! Aš neprageriu visos pė
dės, o liktai pusę.

— O kur kilų pusę padedi?
— atsiliepia moteris. •

Vyras jai atsako:
('•i ant džindžirėlos... nuo

dams nuplauti išeina. Nuo-

Jau nuo seniai buvo planas 
prie “Aušrelės” muzikos ir 
dainos draugijos, po globa 
Liet. Kareivių draugystės, su
tverti Jaunuolių Orkestrą. Pe
reitą pirmadienį komitetai, pa
sikalbėję su žinomu muziku p. 
Juozapu Balaku, nutarė įver
ti ir pradėt darbą. J. Bulakas, 
nors ir taip daug darbo turė
damas muzikos srityje; nors 
ir nenoroms, bet apsiėmė ves
ti “Aušrelės” 
nuoliai, kurie 
prie orkestrus, 
Ii pirmadienio 
relės

Undertaking Co.
P. B. Hijdley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

orkestrą. Jau- 
nori prisidėti 

prašomi atvyk- 
vakarą į “Auš-

pamokas Liuosybės svet., 
lubos. Vietra.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Burnside
Darbininkus paleido iš darbo

Illinois Central Railroad dirb
tuvės, kurios Burnsidėje yra 
didžiausios los kompanijos dirb
tuvės, prieš pačias Kalėdas pa
leido daugiau, kaip tuksiantį 
darbininkų.

laiku šiose dirb- 
apie 100 darių
jų 11 dienų sau- 
paleisti dar 1(M)

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo-4 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas ,su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus^ Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai___
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ketvergais
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.
Ofiso Telefonas Virginla 0030 

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Balandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 
(T iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 c 

nq. Namų ofisas North Side
_ 3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
L ir 
die-

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halstcd St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

DR.
LIETUVIS

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIU SPECIALISTAS

ir Akinių DirbtuveOfisas
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

S. D. LACHAVICH
tuvėse dirbo 
ninku. Bet iš 
si o rengtasi 
darbininkų, kurie yra išdirbę
dirbtuvėms net po keletą me
tų..

’lr'paleidžiama ne lik papra
sti ’ darbininkai, bet ir bosai, 
nes, mat, pirmiau kiekvieniems 
dešimčiai darbininkų buvo vie
nas bosas.

Kompanija pastatė naujas 
dirbtuves, už keletą miiionų do
lerių, Peducka, Ky., ir dar ge
resnes, nei Čikagoje; pastate 
sulig paskutiniaja mada. Da-

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

da.
kompanijos ap- 
darbas lenai pi- 

atseinąs. O kadangi 
či- 

tick 
lai

skaičiavimu, 
giau jai 
tenai darbas pigesnis, tai 
kagojtf, girdi, nereikėsią 
daug/darbininkų ir bosų 
kyli, kiek laikyta iki šiol.

Nežinia kaip bus toliau, 
nekuriu juokdariai kalba: 
di, važiuosime į matušką
sėją, ten bus tikras rojus mums.

Atleistas.

gir-
Ra-

DR. J. J. KOWĄRSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Car\»l 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South "Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė.

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 18

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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.

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj 

. a

1327 So. 49 Ct

Lietuviai Gydytojai

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.

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

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Ofiso 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. Halstcd St., Chicago 
arti 31st Street

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

ir šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

ren
gia vakarienę Liberty Club sa
lėje, 1042 North Damen avenue. 
Vakarienė rengiama išeštadiie- 
nį, sausio 18 dieną. Pradžia 
7:30 vai. vakari*.

Vakarienėj bus išpildyta pro
gramas. Žinoma, Riestokuos nė 
dainų. O kadangi tikimasi tu
rėti svečių gerų Choro drau
gų, lai iš anksto galima tvir
tinti, kad vakarienė bus link
sma, maloni ir kad gailėsis tie, 
kurie nedalyvaus joje.

Xx.

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

Lietuves Akušeres

Telefonaa 
Cicero 3724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Darbininkus pa 
leidžia.

A. MONTVID, • M. D.
1579 Miltfaukee AvenuC, Room 209

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė,
Tel. Boulevard 7589

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05b2

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127, N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis AdvokatasPhone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canaf 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
30 East 111-th Street, 

kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12

A. A. SLAKIS
/ ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Chas.
Syrewicze Co 

Graboriai ir 
Bataamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halstcd Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
t

t.
vak.
dienos

B. R. 
laiso-

Chicago, Rock Island 
121 st. dirbtuvės, kur 
ma tavoriniai karai, rengiasi 
atleisti keletą darbininkų. O 
vėliau gal ir daugiau atleis. 
C. R. L 121 st. šapos per ke
letą metų labai gerai dirbo. 
Mat, tose šapose buvo taisomi 
beveik vien automobiliams vež
ti vagonai. Dabar, darbininkų 
atleidimas butų lig ženklas, 
kad kompanija neturi kur ka
rus dėti, reiškia, automo
bilių išdirbimas sumažėjęs. O 
gal kompanija lai daro kitais 
sumetimais? Darbininkas.

Spulka
se»Naujienų spulkos nauja, 

rija prasidėjo sausio 2 dieną 
1930. Dabar laikas įstoti į Nau
jienų spttlką ir pradėti laupy
ti pinigus.

Kreipkitės i Naujienų ofisą 
dėl informacijų 
sted street. i

JUOZAPAS JONAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 14 dieną, 7:40 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Serbentų 
kaime, Raseinių parap. ir Ra
seinių apskr. Amerikoj išgyve
no 27 metus. Paliko dideliame 
nubudime seserį Barborą Wait- 
kienę ' ir broli Joną, švogerį 
Waitkus, pusesere Zofiją La
pinskienę ir gimines, o Lietu
voj 2 seseris — Marijoną Ma
čiulienė ir Kotriną Juškienę. 
Kūnas pašarvotas randasi I. J. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuvės i vyks pėtnyčioj, 
sausio 17 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Jonaičio 
giminės, draugai ir i pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sesuo, Brolis, švogeris, 
Puseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius T. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau k pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdii 
bystės.

OFISAS:
468 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halated SL 
Tel. Victory 4088

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

TIK SUGRfžĘS 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 sutarti

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

ąuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
v^rų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektras prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

6800

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Kuom 8, 

Phono Canal 0523

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 VVest 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 vakaro. Tel. Boulevard 7820; 
Rez. 6611 S. Albany Avė. Tol. Droš-

1 pecl '1930. Nedėliomis tik pagal bu
laiti. .

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880____ __
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

v Ofiso valandos:
i-lNuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 no piet, 
-r 7 iki 8 vai. Ncdėl. nuo 10 iki 12,

Rėži Telephone Plaza 3202

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vai, 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
• Advokatas

134 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 So. Union Ar<i\
Tel. lioo < v< H 8710

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. j
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_1 Trečiadienis, saus. 15, 1930

j reikalams. Mes visi lygus, balti 
i ir juodi — visi žmonės. Juo 
juodesnis, juo geresnis. Taip 

Tik.as atsitikimas Čikag a laike Bričporte nebus lietuviškų sako Stalinas ir kiti musų apaš- 
mieste, o gel fe’jclo.j.is lašinių, ne Birutės kendžiu. Italai. Aš Bričporte galvą gul-

T . ; Visi aiškiai suprantate, kad dau už juodus brolius, o jus čiaNors Jurgis jau pagyvenęs ir . . .. • , •° . r r. * r ; šitokį nmti pranašavimainuplikęs, bet vakar isirasc Ne-,, . . ... , . . . nyncbiin. ‘ L .. , • .. ' . ■ krinta tiktai iš rimtų ir progre-;Pūskite,
kaltu Bernelių draugija. Kaip ... , , . . •. , ‘ syviskų galvų, kuriose apart! Viln|
ir kiti minėtos draugijos na
riai, jisai visokiuose glėbiuose;
yra buvęs. Net ir giltinės glė
by, i kuri jį viena gvvnnnui”1 
buvo pasiuntusi... Jurgis, vadi
nasi, ir giltinės nenusigando. 
Reiškia, vyras iš liemens iri 
stuomens.

Gan įdomus buvo 'panelės 
švenčiausios glėbys. Vieną su-| 
batvakarį Jurgis su draugais! 
nusitarė naminės galioną sunai-i 
kint, ir sunaikino. Ant rytojaus 
guli musų Jurgis ir dreba. Ne-j 
miega. Gyvanašlė girdo ji ar- j 
bata su šantais 
lems, o jisai dreba ir dreba, net 
lova šokinėja. Bedruimio, kaip 
pridera geram katalikui, sienos 
apkabintos šventais pikčeriais. 
Jurgis į juos žiuri ir sako: “Pa
nelė švenčiausia man mirksiu, 
šventas Jurgis antai savo bal
tąjį žirgą man siūlo.” O kai 
gyvanašle pašaukė daktarą, tai 
Jurgis aiškiai prisipažino: “Pa
nelė švenčiausia mane apsikabi
nus bučiavo.” Už poros dienų 
Jurgio mulas išgaravo ir jis vėl 
ant savų kojų atsistojo.

Vadinasi, <"
platus ir reikšmingi. Bet šis 
pastarasis Įvykis bene bus tik
rai audringas ir, galima pridurt, 
originalus. Kitaip aš jo ir ne- 
aprašinėčiau. Jei 
man patikėti. O kadangi aš, 
kaip čia pasakius, gamfininkas, 
tai aiškiai ir pasakau: šio įvy
kio priežastimi buvo mulas, jei 
suprasti pajėgiate ką aš noriu 
pasakyt. Ir gal ne pro šalį bus 
paaiškinus: mulas naujoj pro- 
hibicinėj terminologijoj reiškia 
ne biologinį ilgaausį keturkojį 
nesusipratusi sutvėrimą, bet 
reiškia, iš dalies, visiems musų 
Amerikos lietuviams žinomą už
draustą skystimą. Bet ruskiai 
turi šiame reikale tinkamą pa
tarlę: šnapsas ne žiopliams (at
siprašau “Sandaros“ žioplių) 
padarytas. Reiškia, pridėjus ne
reikalingų žodžių, Jurgis nėra 
žioplys, dėl to kad jisai snapso 
nebijo. Ar jau aišku?

Dabar reikia ir sociologiją 
pakibinti arba bent paliesti. Ne
kalbant apie Lenino raštus ir 
kitokius tinksus, Jurgis, vadi
nasi, progresyvis lietuviškas 
proletaras. Jisai žino ir aiškiai 
žino, kad ir juodžiausias žmo
gus yra žmogus ir kad rasinė 
(jus vėl nesuprasit — rasinė 
nieko bendra neturi su lietuviš
ka rasa) neapykanta reiškia 
progą bolševikams pasigarsinti 
ir pasikolektuoti. Jurgis ir juo
dus glėbius išmėgino ir šiuos 
reikalus gerai supranta. Vienu 
žodžiu, kaip sakiau, jisai tikras 
lietuviškas ruskinės diktatūros 
garbintojas, tiktai jis dar vis 
neprisirengia komunistų parti
jai atiduoti dešimtinę.

Tai dabar jau galime, anot 
Vanagaičio, rimtuoju menu su
sirūpinti. Kitaip sakant, kalbė
kime apie reikalą, kad kartais 
koks nors padaužų prietelis prie 
tvarkos nepaprašytų. Ot, trum
pai suglaudus, Jurgis su kitais 
raudonais ir juodais berneliais 
turėjo, kaip dabar sakoma, rim
tą pasitarimą įvairiais esamais 
ir gal būt busimais reikalais sa- 

vos klasės naudai. 0 kad pasi- 
tarimas buvo tikrai rimtas, tai 
liudija sekami jų nutarimai:

(1) Liepos 3 d. 1930 m. Lie
tuvoje plevėsuos ruska flagė ir 
komunizmas tikrai gyvuos. Var
niuose girnas suks visi lietuviš
ki buržujai, kuriems dar nebus 
suspėta galvos nukirsti.

(2) Už trijų metų Amerikos 
lietuviai visus roskių mužikus 
traktoriais apdovanos.

(3) Už keturių ir pusės me
tų Amerikoje gyvūos komuniz
mas, Bričporte kiekvienoj šei
moj bus vienas burdingierius 
nigeris, o ant Maxwell atryto, 
kur dabar žydai baronkas par
davinėja, bus įtaisyta štokjar- 
dai skerdimui buržujų. Tame ;

SNIEGO GLĖBY

ir reni u nė-'

rengiatės mane kepti... Susi- 
, broliai, skaitykite 

apart! “Vilnį“ ir kitits vorkerių laik- 
mulo yra ir žiiųisnis rusko ra- raščius, tai busite tikri prole- 
zumo. Savaime aišku, kad jpu- tarai ir nereikės jums prolcta- 

įsų berneliai kiekvieną argumen- rų mėsos. Kepkite buržujus, 
! kulokus ir kapitalistus, bet pro
letarų nevalgykite. Galų gale 
buržujų mėsa gardesnė ir laši
niai riebesni... Lai gyvuoja visų 
juodų brolių komunizmas, šalin 
juodukų priešai!...

Viskas butų buvę gerai, bet

tą atsakančiai aplaistė, 
ryškesni žodeli išspjauna,

* didesnį stiklelį išmauna ir taip 
! tolinus.

Viskas, kas prasideda, 'turi ir 
; užsibaįgti. Taip ir čia: išsibai
gė skystimas, išnyko argumen-! 
tai. Kitaip sakant, susirinkirtias i juodukai dar nesuprato Jurgio 
subiro, komuna prakiuro ir vi-iblejų. Jie sukūrė ugnį, atsine- 
siems dalyviams atsirado gyvas 

i reikalas pakviesti savo kojas, 
kad jos sunkiais argumentais 
nuvargintas galvas Į strytą iš
neštų.

Jurgio galva ne kopūstas. Ji
sai nelabai mėgsta antausius ir 
kitokius tinksus. Už tai jisai 
apsisprendė atsižadėt progresy- 
viškos auzos svetingumo. Vyras 
čia matai, visiškai susipratęs, 
bet moteris dar prisilaiko kapi
talistiškų šeimynos tradicijų. 
Jurgis dėl to nusitarė savomis 
jėgomis ir pusiau liuosa valia 
išsinešdinti, ypatingai po to, 
kada gaspadinė ant jo plikės 
užmovė skebų dirbtuvėje pa-

Kas 
tas

/

NAUJIENOS, Chicago, III.

jam, 
kaip

kredito 
Jis ne 
vienas

ir kaip advo- 
žmogui, kredi-

sė
li k
sc- 
vi-

ieško alsakomingų žmonių. 'tai
gi pasirinkimas pono Gu'gio 
šio banko advokatu reiškia pri
pažinimą 
kalni ir 
to.

CLASSIFIED ADS
Financial Help Wanted—-Female

Oarbininkių Keikia

Jurgio patyrimai j birbtų jo paties kepurę.

norit, galit

Abidvi Jurgio kojos neša jo 
argumentais apsunkintų galvą 
ir koperatyviškoj valgykloj nu
alintą pilvų. Kapitalistiško mok
slo atstovai visi aliai vieno pri
pažįsta, kad trumpiausias ke
lias yra tiesus kelias, bet su ši
tokiais prietaisais progresyvis 
žmogus nieko bendra neturi. 
Jurgis nusitarė pasinaudoti zig
zagais arba vingiais, ypatingai 
dar dėl to, kad kojos šitam su
manymui pilnai pritarė. O ka
dangi saidvokas toks siauras 
kaip paprasto proletaro teisės 
demokratijoj, tai Jurgis vienu 
užmanymu nutarė strytu pasi
naudoti. čionais didesnė laisve. 
Tegul buržujai saidvokais vaikš
čioja.

Viskas gerai, bet kapitalis
tiški namai visais galimais ir 
negalimais budais pradėjo griū
ti ant Jurgio. Jisai vargais ne
galais spėjo pasprukti. O kai 
strytas pradėjo aukštyn kilti ir 
žemyn leistis, tai jam pasidarė 
kiek sunkiau, bet ir šiuos ža
bangus nugalėjo. Daug daugiau 
trobelių darė sniegas ir pusnys. 
Sniego pusnys išaugo j didelius 
kalnus... Kojos po skuboto pa
sitarimo nutarė perversmą da
ryt. Gana mudviem vergauti 
tai prakeiktai galvai ir tam 
kopūstų prigrūstam pilvui, ša
lin biaurus išnaudojimas! Va
dinasi, kelsi va revoliuciją ir 
gana.

Bet Jurgis, kaip sakiau, ne 
koks menševikas — jisai tuo- 
jaus ir pasiūlė Koncesijų susi- 
raičiusioms kai botagai kojoms: 
štai pora proletariškų kietais 
delnais rankų judviem į pagal
bą. Matai, Jurgis žino, kad 
žmogus iš beždžionės išsivystęs 
ir gali, reikalui esant, repečko- 
mis prie užsibrėžto tikslo slink
ti.

Bet sniego kalnai vis auga ir 
auga. Ar nebūtų gerai pasilsė
jus, sako Jurgio komunistiškas 
razumas. Gyvanašlės glėbys, va- 
<1 i n a s i, nepabčjifs... O kad. <taip 
išmėginus sniėgo glėby pabalia- 
voti? Butų ir smagu, ir pigu, ir 
minkšta. Tai butų proletariškas 
menas ir romanas — geresnis, 
negu to buržujaus Aklastavene- 
matė “Audra Stikle vandens“. 
Del šitų priežasčių Jurgis dide
lį sniego kalną pagavęs j glėbį 
užsimanė pasapnuot.

Sapnas išskėtė kai rezgines 
Jurgio vaizduotę ir nunešė jį į 
Afrikos karalystę. Tuojaus juo
das karalius ir klausia:

—Kokių paralių toks kudas? 
Aš alkanas, jei nori žinoti... ir 
dar kaip...

Jurgis tuojaus surinko visus 
savo argumentus ir kai bema
tant pradėjo spyčių rėžt:

—Draugas klysti. Rasinė ne
apykanta trukdo komunizmo

akmeninius kirvius ir pra
dėjo Jurgio kūną kapot. Kol 
kojas nukapojo, tai dar jisai 
ne labai paisė, bet kai pamate, 
kad jau ir galvą rengiasi kirst 
— Jurgis atvožė akis 
mirksnio greitumu iš 
parlėkė ą Bričportą...

Storas kapitalistines 
saugotojas už apikaklės paėmęs 
Jurgį Įgrūdo į patrolvagoną ir 
nusivežęs įmetė į beizmantą, 
kur jau sėdėjo, stovėjo ir gulė
jo aštuoni juodi broliai ir du 
balti.

Jurgis paaiškino teisėjui ka
me dalykas ir prisiekė dauginus 
niekuomet sniego glėby negulė
ti ir su juodais draugais pasi
tarimų neturėti.

Nebylystyli.

ir akies 
Afrikos

tvarkos

Universal State 
Bankas \

šėrininkų susirinkimas 
torių susirinkimas;
tvirtas, 
darbiai 
tas K.

direk- 
bankas 

kaip uola; banko už
geri; banko advoka- 

Gugis.

o

o bankų

Pranešiu įdomius Čikagos, 
gal ir platesniems Amerikos 

lietuvių sluoksniams įvykius 
musų Bridgeporte. '

Pirmadienio vakare, gruod- 
džio 13, įvyko UHiVėrsal State 
banko metinis šėrininkų susi
rinkimas. Antradienį po pietų 
buvo lianko direktorių susirin
kimas.

Iš pranešimų
pranešimai esti rupeslingai pa
duodami ir valstijos patikrin
ti — pasirodė, kad Universal 
State bankas stovi labai ge
rai. Biznį šis bankas veda kon
servatyviai. Neišsigąskite žod
žio “konservatyviai“. Jis reiš
kia — atsargiai.

Konservatyvus banko reikalų 
vedimas ireiišlkia, kad bankas 
nerizikuoja esamais jo globo
je pinigais. Ir rodosi, kad kiek
vienas iš musų, kurie turime 
reikalų su Universal State ban
ku, galime tuo tik pasidžiaug
ti. ' .

Gerą Universal stovį pripa
žįsta ir kiti bankai. Pripažįsta 
kaip vieną sveikiausiais pama
tais operuojamų bankinių lį- 
staigų.

Nežiūrint to, bankas turėjo 
praėjusiais metais gražaus pel
no. šėrininkams išmokėta po 
10% dividendų. Ale ir to ne 
gana. Šerų vertė šiandien dau
giau, kaip dvigubai pakilusi.

Šėrininkų susirinkime išrink
ta direk toriais šie * asmenys*: 

Wm. Antonissen, Otto Beug- 
ler, James Doody, Joseph Elias, 
Kazys Gugr.is, A. Camenjarin, 
Jacob Levin, Pliilip Lukoszew- 
ski, M. Meklažis, Frank Stres- 
senreuter ir John Zacharewicz.

Kaip minlčta, vakar dieną, 
4 valandą po pietų, įvyko ban
ko direktorių susirinkimas.

Čia išrinkta banko vedėjai. 
Jie yra: prezidentas Joseph J. 
Elias, vice-prez. ir sekretorius 
p. Antonissen, kasierius dar 
neišrinktas, banko advokatas 
Kazimieras Gugis.

P-no Gugio išrinkimas Uni
versal State banko advokatu 
yra užtarnautas pasitikėjimas 
juo ir kartu, pasakysiu, derama 
garbė jam.

Dalykas toks, kad tokios į- 
staigos, kaip bankai, žino ką 
jos ima savo reikalams prižiū
rėti. Jos pajėgia samdytis ge- į 
ras jėgas. Bet jos, kartu, ii"

tinkamiausias iždi- 
Reporteris.

P-nas. (iūgis to 
niai užsitarnavęs, 
profesionalas. Jis 
niausiu darbuotojų
suomenės labui. Jisai patyręs 
advokalas, jau senai prakti- 
kuojęs. Jis gerai nusimano 
taip bylų vedime teisimuose, 
kaip abelnai finansiniuose rei
kaluose. Bet niekuomet jis ne
ateidavę tik bylų gaudymui, 
ieškojimui privedėjų, kaip žy
deliai kad (kiro. O visuomet, 
kada reikėjo jo patyrimų ir 
patarimo lietuvių visuomenės 
reikalams, visi surado jo pa
ramos, kiek tik jis pajėgė jos 
suteikti.

Baigdamas noriu dar ve ką 
pasakyti. A d v-. K. Gugis stato 
kandidatūrų j Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje iždininkus. 
Aš manau, kad jeigu vienai 
stambiausių lietuvių finansinių 
įstaigų jis yra geras kaip ad
vokatas, tai gali būti ir Susi
vienijimui 
įlinkas.

■ **  .... -i*——   ................. — —
Atidarė real estate par- 

davybos mokyklą
Didelė Real estate firma Krenn & 

Dato, 1009 N. State St., atstovau
janti p-ios Edith Rockefeller-McCor- 
mick nuosavybes, vakar savo būsti
nėj atidarė real estate pardavybos 
mokyklą. Pardavyba dabar yra vir
tusi tam tikru mokslu ir iš pardąvėjo 
dabar vis daugiau ir daugiau reika
laujama. Yp.ač daug reikalaujama iš 
real estate pardavėjo. Neužtenka 
mokėti parduoti, bet reikia dar gerai 
nusimanyti apie painius legalius 
klausimus, surištus su real estate — 
dydus, paskolas, apdraudą ir tt. Be 
to reikia gerai suprasti žemės vertę, 
statybą ir tt.

Greičausja ir geriausia visą tai 
išmokti geroje mokykloje. Krenn & 
Dato mokykla gi turi platų patyrimą 
— jau šeštus metus gyvuoja. Lekto
riai irgi parinktiniai. lekcijos yra 
duodamos du sykĮus i savaite—utar- 
ninkais ir ketvergais, 7:45 vai. vaka
re. Ir kas svarbiausia — lekcijos 
duodamos visiškai dykai.

Užsirašyti galima kasdie dieno
mis, arba utarninko ir ketvergo va
karais mokyklos auditorijoj, 1009 N. 
State St.

PRANEŠIMAI
Pirtnyn Mišrus Choras rengia vaka

rienę šeštadieny, sausio 18 d., Liberty 
Club svet., 1042 N. Damen Avė. (Ro- 
bey St.) Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus skani vakarięnė, programas ir 
šokiai. Kviečiame skaitlingai atsi- 
ankyt, kur linksmai laiką praleisim 

ir sykiu paremsim Pirmyn Chorą, 
Jeigu kas tikietų dar neturit nusi
pirkę, bet manytumėt dalyvauti, tai 
jraneškit per telefoną. Brunswick 
>396. Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
metinis šėrininkų susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, 7:30, sausio 15 
d., F. Chedvill svet., 431 Kensington 
Avė. Nariai malonėkit visi atsilan- 
cyti, nes yra daug svambių dalykų 
aptarti, kas link likvidavimo bendro
vės. Dn^kcija.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
jo priešmetinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieny, sausio 16 d., 1930 m., 
fumboldt Maccabee svet., 1621 N. 
Califomia Avė., 7:30 v. v. Visus 
meldžiu dalyvauti, nes daug svarbių 
reikalų yra. Sekr. A. Walskis. 
----- t-----------------------------------
f

RAMOVA
THEATRE

85th and Halsted Streeta

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

14,15 ir 16
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas

“The Isle of Lošt 
Ships”

dalyvaujant 
Virginia Valli, Noah Beery, 

Jason Robards
Taipgi

V itaphone V ode vilio 
Aktai

SpecialiBtat gydyme chroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti. atšilau 
kykil pan mane. Mano pilnas lAegzaniinavl- 
niHR atidengi juru tikrą ligą ir jei afi apsi- 
imulu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino lAegžaininavtnio—kas jums yra.galutino išegžaininavtnio—kas juma yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

Hoj nuo 10 rvt<> k i 1 no oietu.
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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 ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knyffvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaicriama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
i si Ryti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 
' CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ir

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory ?261

j.

PATENTAI, copyrights — išradimai 
sekios rūšies.

/ B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Brunswick 7187

vi

li Z
PLUMBINGAS. Geriausis darbas 

; žemiausia kaina.
JOHN P. DEGNAN

6807 So. Ashland Avė.
Tel. Republic 0061

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile’ kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausį darbą mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

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 pašnekėsiai konstruktyviai kri
okuojami, parašomi ant užsakymo, 
ar sutvarkymo spausdinimui; daromi 
yrimai; apgarsinimų literatūra per
tvarkoma, rankraščiai perrašomi ir 
suredaguojami.

THE I.1TEHATY VVOliKSITOP. 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, prisirengkite 

prie rendavimo sezono dabar; pada
rykit savo apartmentą patraukiant}; 
pigiai; apskaitliavimas dykai; speci
alybė — .apartmentiniai namai.

F. M. BRAID,
2943 Major Avė. Tel. Berkshire 6941

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios 

t

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
leal Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

Paskolos suteikiama 
j vier/' diena

2-RI MORGIČIAI
3TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
CORPORATION

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

SKOLINA M PINIGUS
$200 iki $30,000

1-mu, 2-rų ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2118 W. Marąuette Rd. 

arti Western Avė.
Tel. Grovehill J 033

PASKOLINSIM nuo S50 iki $300 
už 2’^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam 
Be i'okio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs”

2231

Telephone Armitage 1199

Miscellaneous 
įvairus

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. Vilnonios 
ęijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien fr vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

UŽSISAKYKIT DABAR 
Garsųa radium mine run anglys; 

akmeni!; .kaina $6.50 su pristatymu.
GOVALIS,

Boulovard 1035

Automobiles
Bulck 5 pas. Sodan 
Paige Sodan 6 ratai 
Ebsok Sedan . ...... .
Nash Coach special 
Ford Coupe ..........-
Chrysler Sedan .......

nėra

$800
$275
$500
$250
$400
$475
$605

Triangle 9330

•28
•20
’29
’27
'29
’28
'29 — “400” Nash Sodan ......................

/ McDERMOTT MOTOR SALES CO
7130 So. Halsted St..

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas* $55.

7 šmotų
petas $39.

5 šmotų
$17.50.

5 šmot 
fitas • 
springsai, matrosas — $63.

Kaurai 9 ><12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 

vak.
Nedaliomis iki 5 vai, po 

VICTOR STORAGE WAREHOUSE
4811 W. Lake St.
Tel. Columbus 0467

riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas 

motų miegamojo kamb. aut- 
— lova, dreseris, skrynia,

10 vai.

piet.

Situation Wanted 
Darbo ležko

IEŠKAU darbo i restaurantą už 
virėją arba veiterką. Turiu patyrimo. 
Tel. Wentworth 5605.

Help Wanted—Malė
_________Darbininkų Reiki
Susilauk pasisekimo

Chevrolet
su

MoliEnergiild ir Bumamji vyrai 
rasti proga padidinimui uždarbio ir 
pažengimui Pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastu! naujus 6 cilindelių 
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
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinšti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

budu juoc parda-

dieną nuo 10 
pietų.

ii

REIK Al,INGA moteris ar mergina 
ųž gaspadinę, 3 šeimynos, dėl mo- 

! kesties susitaikisime. Atsiliepkite 
, ypatiškai ar telefonu, 1319 Acldison 
Avė. Tel. Bitters\veet 8370.

For Kent
BRIGHTON PARK

ant rendos flatas kur per 5 metus 
gyveno ir turėjo ofisą denti.stas, 
priešais lietuvių bažnyčią, karstu 
vandeniu apšildomas,

4358 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 03311

RENDON flatas Brighton Parke, 
mūrinis namas, 5 kambariai, pečium 
apšildomi ir garadžius. Rendos 
$40.00 su garadžium, 2 lubos, ran- 

. dasi
4053 So. Artesian Avė.

Savininkas:
4421 So. Wood St.

Tel. Boulevard 7551.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Parsiduoda barberne, dvieju krės
lu, prie biznio gatvės, greitai ir pi
giai. 2404 W. 46 PI.

PARDAVIMUI pigiai restauranas 
šalę dirbtuvių ir packing house. Biz
nis švariai ir patogiai įrengtas. Ge
ra vieta lietuviams. 1157 W. 47th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, vieta gera, biznis išdirbtas, fik- 
čeriai nauji, parsiduoda nebrangiai. 
Tel. Roosevelt 4738.

PARDAVIMUI ar mainymui lunch 
ruimis, arba parenduosiu su fixtu- 
riais. Kas norite pasidaryti pinigų, 
atsišaukite 4502 Elston Avė.

----- o-----
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė labai pigiai arba priimsiu pusi
ninką su mažu kapitalu, 569 W. 18 
Street.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNfi, 

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

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

TURTU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 
Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gėrų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

MAINYSIU cottage ant grosernės 
ir bučernės, ar ką jus turie. 3045 W. 
38th Pi., tel. Lafayette 2197.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui
ARTI 63 IR HALSTED

2 flatų mūras; turiu parduoti grei
tai; 6 ir 7 kambarių; ąžuolu tri- 
inuotas ir grindys; atskira karšto 
vandens šiluma; garažas; elė ištai
syta. 6409 Peoria St. Kaina nupigin
ta $2,400, dabar $11,500.

CLARENCE O. ROSEN, 
5933 So. Halsted St.

727 W. 50th Place — 5 kamb. mū
rinė bungalow, garu šildoma. Lotas 
29x125. «

7551 Lincoln St. — 5 kamb. mū
rinė bungalow ,garu šildoma, Litas 
30x125.

Moderniški namai. ' Visi gatvių 
assesmentai užmokėti. Buvo $8,500, 
dabar $6,950 kiekvienas, jūsų pačių 
išmokėjimo sąlygos.

FRENCH, tel. Central 4804

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

GRAŽI (J kambarių cottage; furn. Šildo- 
nia, 2 karų Karažaa, gutvf ir e!6 ištaisy
tos; I’ortagc Park, arti mokyklų ir bainy- 
Nų; ’/j bloko iki galvckaiių, $7.500, jino- 
kfiti $1,000.

šaukit
INDEPENDENCE 1542

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos——13 apartmontŲ r>o 4-B leamb. 
Kaina $58,000; morgįčiaus $35,000. 
Namas Keroj vietoj. 100% išrenduo- 
tas. Tikrai norima parduoti. Kar
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
32 Kenvood St., 

Palatine, III.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas

Gn^sarr1 Ruikl’rur
IvUoiii ’U'I

“ŽYMIAUSIA VERTĖ” 
AugŠtos rųŠies kampinis namas arti 
Washington parko, 18 apartmentų, 
1, 5, ir 6 kamb. Grynai moderniškas, 
A-l stovyje. Rendos neša virš $12,000. 
100% išrenduotas. Tiktai pirmas mor- 
gičius. $10,000 cash reikia. Nepriim
siu mainu. Bargenas, $52500.

M R. SCHERER, COLEMAN & CO.
1 1705 S. State St., Drexel 1800
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