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Maskva isakė komu- 
nistams triukšmauti 

prieš Meksiką
Įtužus, kad Meksikos vyriau

sybė uždarė kompartiją ir de
portuoja Maskvos agentus

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Isabel McPhail, 4 metų amžiaus. Jos tėvas ne
seniai tapo užmuštas ir ji dabar viena iškeliavo į Škotiją pas 
savo gimines.

Meksika vėl atidarė 
savo konsulatų 
Laredpj, Texas

Mokytoja kaltinama dėl 
vaiky nuodijimo

MEKSIKOS MIESTAS, šau

NEW YORKAS, sausio 15. 
—■ Policija areštavo Miss Pearl 
Topper, 27 melų amžiaus mo
kytoją, kaltinamą dėl 
mo nunuodyti dešimtį 

Kaltinamame akte 
kad praeito rugpiučio

nisterie E-lrc.dos įsakymu, Mek
sikos konsulatas Laredoj, Tcx- 
įse. tapo vėl atidarytas.

Konsulatas Laredoj buvo už
darytas nuo laiko, kai prieš 
mėnesi laiko vietos distrikto 
prokuroras John Valls grūmo
jo nrešl uosius buvusį Meksi
kos prezidentą Plutarco Cal- 
’esą,, pastarajam grįžtant iš 
Washingtono per Laredą į

bandy- 
vaikų.

sakoma, 
19 die

ną ji, tarnaudama vaikų sto
vykloj Montvale, į vaikų mai
stą įdėjus arseniko. Vaikams 
susirgus, Miss Topper tuojau 
pranykus iš stovyklos. I mi gy
dytojų pagalba išgelbėjo vai
kus nuo mirties.

Tyrinėjimai parodę, kad sto
vykloj Miss 'Topper buvus prieš 
tai kažko susipykus su virėja 
ir grūmojus jai atkeršyti.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 15. Pusiau oficialiomis 
žiniomis, Maskva, kuri dabar 
yra visas savo armotas atsu
kus prieš Meksiką, kad privei
stų ją pakeisti antikomunistinę 
savo politiką, įsakius visų Pie
tų Amerikos kraštų komunis
tams organizuoti demonstraci
jas prieš Meksiką.

[Maskvos įsakymas, matyt, 
vykdomas. 'Telegrafo praneši
mais, praeitą pirmadienį Bue
nos Airese, Argentinoj, komu
nistų banda akmenimis bom
bardavo Meksikos konsulatą, 
rėkaudama: “Šalin imperialis
tinę Meksiką!” ir valiuodama 
Meksikos komunistų partiją.]

Maskva yra labai įtužus dėl 
to, kad prieš keletą mėnesių 
Meksikos vyriausybė uždarė 
komunistų partiją ir jos laik
raštį EI Machete, o taipjau de
portavo tūlą skaičių svetimša
lių komunistų, kaltinamų dėl 
konspiravimo prieš aukštus 
Meksikos valdininkus ir ne
tvarkos kėlimo.

A, sausio 15. — Prof. 
, Vokietijos 

ministeris, laišku pra- 
Francijos finansų ininis- 

Cheronui, kad 
(Vokietijos ’ val- 
dalyvaus Tarp

ti nansavime. 
bankas yra or- 

repa-

Maslj- Paul Moldcnhauer, 
kad ateinantį pa- finansų 

lau- nešė 
at- lėliui 

Reichsbankasprieš 
valdžios bandymų 

Ii komunistinį 
lai esą paaiš- 

dabar Volgos 
veikėjų kon-

sako, 
kaimas 
revoliucijas 

vis tik jis nie-

per-

VValter Duranty, Ne 
Times korespondentas 
ruj, praneša, 
vasarį Rusijos kaimuose, 
kiama didelių neramumų 
kaklios valstiečių ikovos 
bolševikų 
prievarta
ūkį kaimuose, 
kėję įvykusiame 
sričių komunistu 
grėsė.

Korespondentas 
nors praeity rusų 
gyvenęs karus ir 
badus ir marus,
kados negyvenęs tokių audrin
gų laikų, kaip dabar. Minėta
me Volgos sričių komunistų 
veikėjų suvažiavime — veikė
jų, kurie vykdo naują revoliu
ciją kaime nusavinimu ūkinin
kų žemių ir steigimu vadina
mų “kolchozų” (kolektyvių 
ūkių), — delegatai papasako
ję, kad kaimuose einanti aštri 
ūkininkų kova prieš jų žemių 
“kolchozavimą” ir kad apie pa
vasari reikia Jaukti atviro ir 
kruvino valstiečių sukilimo.

Prisipažįsta, kad Rusi
jos industrializacija 

nesiseka
Kitoj savo telegramoj Times 

korespondentas sako, kad so
vietų laikraščiai, ypačiai rim
tesnieji, prisipažįstu, kad su 
planais sparčiai industrializuo
ti sovietų Rusiją visai neiną 
taip sklandžiai, kaip kad tikė
tasi. Jie grisi pažįstą, kad tų 
planų vykdymas beveik niekur 
neturįs pasisekimo. Fabrikai ir 
ištisos pramonės, apie kuriuos 
pirmiau 'buvę pranešimų, kad 
jų gamyba stipriai pakilus, iš 
tikrųjų per metus laiko nepa
darę beveik nė jokios pažan
gos. Senos bėdos — stoka ža
lios medžiagos, bloga ir nepa
kankama produkcija, ne 
šeimininkavimas — vis dar 
paprastas reiškinys sovietų 
rikliose.

raąs 
fab-

lį! LL, Que., Kanada, 
sįo 15. — Vienų namų gaisre 
čia sudegė trys maži gyven- j 
tojo Pierre Parisee vaikai 
si tarp l 'ir 5 metų amžiaus.

tautinio banko
Tarptautinis 

ganizuojamas Vokietijos 
racijoms doroti einant Youngo

Hjalmar Schacht, Reichsban- 
ko pirmininkas, buvo 
priešingas Reicbsbanko 
vimui Tarptautiniame 
bet pagaliau nusileido.

Tuo budu Youngo 
veikiausia bus valstybių
vų konferencijos priimtas.

Įsakymas konsulatų 
daryti buvo duotas po 
valstybes sekretoriaus 
i 11 g t c n c pa vaduotojas,

griežtai

banke.

planas
atsto

Švedų garlaivis pa 
skendo kolizijoj 

su kitu laivu
GIBRALTARAS, sausio 15. 

— .Juroj, trisdešimt mylių į 
vakarus nuo Gibraltaro, pra
eitą naktį per tirštą miglą su
sidūrė švedų garlaivis Adria- 
tic su italų garlaiviu Enrichc- 
tta. Pirmasis, skaudžiai suža
lotas, netrukus paskendo, bet 
jo įgulos žmonės buvo visi iš-

vėl ati- 
16, kai 
Wash- 
Josepb

P. Cotton, kreipėsi į Meksikos 
vyriausybę, garantuodamas, kad 
keliaujantieji per Laredą Mek
sikos piliečiai niekada ir ^nie
ku budu nebus trukdomi, jei 
[ik jie laikysis imigracijos nuo
statų.

Kunigai aplioduoja 
prohibicijos agen

tų šaudymams

riai 
gas

Italų garlaivis 
sužalotas ir 

pagalbos.

tai p jau stip- 
vra reikalin-

Korėjoj areštuota 
1,000 studentų

SEULAS, Korėja, sausio 15. 
— Ryšy su kilusiu kolegijų ir 
aukštesnių mokyklų studentų 
šiandie buvo areštuota tūk
stantis studentų, jų tarpe 250 
mergaičių. Streikuoja viso apie 
10 tūkstančių studentų.

Morehead skiriamas 
ministeriu Švedijai

VVASIIINGTONAS, sausio 15.
— Nauju Jungtinių Valstybių 
ministeriu Švedijai prezidentas 

vi- Hooveris skiria Johną Motley 
Morehoadą, North-carolinietį.

sau-

Indiečiai atsisako I Bratiano “ui įima t u 
mokėti Anglijai mas” Rumanijos

mokesnius regenturai
LONDONAS, sausio 15. 

Pranešimas iš Karachi sako, 
kad indiečiai Pundžabe pradė
ję nebemokėti Anglijai mokes
nių, kad įtuo budu priverstų 
Didžiąją Britaniją suteikti In
dijai nepriklausomybę, kaip to 
reikalavo neseniai įvykęs
cionalinis indiečių kongresas.

VIENA, Austrija, sausio 15. 
— Iš Bucharesto praneša, kad 
nuverstas Rumanijos diktato
rius Vintila Bratianu įteikęs 
regenturai memorandumą, ku
riuo jis vadinamos liberalų 
partijos vardu reikalauja, kad

na-; regenturą priverstų premjerą 
; Maniu likviduoti remiančias jį 
valstiečių organizacijas, kurios 
esančios pavojingos krašto ra
mumui.

Savo memorandume 
nu pareiškiąs, kad jei 
turą

Siūlo apriboti imi 
graciją iš Ameri

kos kraštų
WASHINGTONAS, sausio 

— Kongresmanas Johnson, 
stovų buto imigracijos komi
sijos pirmininkas, pasiūlė rezo
liuciją, kad butų nustatytos 
imigrantų kvotos visiems Ame
rikos kraštams — Kanadai, 
Meksikai ir Vidutinės bei Pie
tų Amerikos respublikoms.

Johnson proponuoja kvotas 
nustatyti taip, kad bendra vi
sų tų' kraštų kvota nesiektų 
daugiau kaip 50,000 metuose.

a t-

NEW YORKAS, sausio
— Anti-Saloon Lygos sureng
tame mitinge prohibicijos ko
misaras Doran savo kalboj pa
sakė, kad “pasienio 
ninkai, reikalui esant, 
loti šaujamą ginklą.”

Mitinge buvo apie 
rių sektų “pryčerių” 
ir jie 
priėmė 
mantais.

Doran
kad jie
bet kad
kintų krašto įstatymus gerbti 
ir jų klausyti.

15.

sargybi- 
turi var-

300 įvai- 
(kunigų) 

tuos komisaro žodžius 
triukšmingais aplodis-

tačiau įspėjo kunigus, 
nesimaišytų į politikų, 
savo parapijiečius mo-

Dar penki asmens mirė 
papūgų šiltinėmis

15.

Londono piktadariai tu
ri nuosavą radio stotį Bratia- 

rege li
to nepadarysianti, tai li

beralų partija pati busianti pri- 
žings-LONDONAS, sausio 15. — 

Slapioji policija Londone pra
dėjo ieškoti slaptos radio sto
ties, kurią yra įsitaisę orga
nizuoti miesto piktadariai.

Savaja stotim piktadariai 
perima policijos stoties signa
lus, siunčiamus važinėjantiems j 
Ižindono gatvėmis ir radio j 
aprūpintiems policininkų aulo-Į 
mobiliams, ir tuo budu leng
vai ištrūksta nesugauti.

Piktadarių radio stotis ope- mani Estijos prezidento Strand- 
vilnimi, mano vizitui Lenkijai.

policijos' 
ilguma: 
slapty.

ruoja to paties ilgumo 
kaip kad slaptosios 
stoties, kurios vilnies 
buvo laikomas didelėj

Socialistų partija siekia gaut Daugiausia rekrutuota 
Philadelphijoj 
Detroite — 
davęs 30; tai per maža; sako 
Daily VVorker. Dar blogiau esą 
Chicagoj: tik 21. [O Chicagos 
lietuvių komunistai taip sten
giasi: “juodus brolius” ir į sa
vo parengimus kviečiasi, ir 
vaišes jiems kelia, ir vis tik 
rezultatai ne koki.] Su Buf- 
falo ir Pittsburgu ^esą visai 
bloga: per tris vajaus savai
tes ten laimėta vos po 3 juo
dus draugus.
Kunigas nužudė du savo vai
kus: trukdę jam Dievą garbinti

Pranešimais iš Maskvos, Sim
feropoly įvyko byla katalikų 34 
kunigo Grafo, kaltinamo dėl 
nužudymo dviejų savo pavai- 
n,:ikių vaikų. Kunigas teisme 
pareiškė, kad nužudęs vaikus! 
dėl to, kad jie trukdę jam Die-j 
vą garbinti.

30,000 naujų narių
Amerikos Socialistų partija, 

nacionalinio vykdomojo komi
teto nutarimu, stengsis šiemet 
gauti sau 30 tūkstančių naujų 
narių. Vien Ne\v Yorko socia
listai nusistatę per šiuos 1930 
metus gauti bent 10,000.

Partijos organo New Lead- 
er pranešimu, per pirmą va
jaus savaitę New Yorko socia
listų partijon įstojo 500 nau
jų narių.
Komunistų naujų narių 

tavimo vajus
Amerikos Komunistų 

ja taip pat yra 
“deive” naujiems nariams re
krutuoti. Partijos vadai įsakė 
ypačiai neapleisti negrų.

Komunistų partijas organas 
Daily VVorker skelbia, kad va
jus gerai sekasi: per pirmų 
vajaus savaitę buvo rekrutuo
ti 53 negrai. Antra savaitė da
vė 50 «egrų, o trečia — 47.

rėk ru

parti- 
paskelbus 

naujiems nariams

\ I tJAiM.

46. New

negrų 
57; paskui 

Yorkas

versta daryti reikiamų 
nių valstybei išgelbėti.

Maskva priešinga Estų 
prezidento vizitui 

Lenkams
TALINAS, Estija,, sausio

Sovietų Rusijos valdžia 
smalkiai priešinas proponuoja-

15.

Sovietų pasiuntinys Petrov- 
;skis pareiškė, kad sovietų Ru
sija laikanti tą vizitą nedrau
gingu jai elgesiu.

Vokiečiai nušovė du 
lenkų komunistus

BYDGOŠČAiS, Lenkija, sau
sio 15. — Lenkų Vokiečių sie
noj vokiečių sienos .sargybiniai 
nušovė du pabėgusius iš len
kų kalėjimo komunistus, Gol- 
tanskį ir šemielevičą,. kai. jie 
bandė perplaukti per nedideli 
ežerą j Vokietijos pusę.

Pabėgėliai kurį laiką slap
stėsi pasienio miškuose 
galiau bandė pabėgti į 
t i ją.

ir pa-
Vok ic- Į

milionai zlotų 
nes uosto statybai

Gdy-

Bedarbių neramumai 
Rumanijoj; daug as

menų sužeisti
BUCU AREŠTAS, Rumanija, 

sausio 15. — [vairiose vietose 
Rumunijoje vakar įvyko bedar
bių neramumų. Daugelis be
darbių, kuriems tose riaušėse 
vadovavo komunistai, buvo su
žeisti kautynėse su policija.

Didelių neramumų įvyko ypa
čiai Klajsęnburge, Ploesti, .la
suose ir Buchareste.

WASHINGTONAS, sausio 
— Federalinės sveikatos 
riausybės žiniomis per pasta
ras dvidešimt keturias valan
das dar penki asmens mirė 
psittacosis arba papūgų šiltinė
mis. Vienas jų 
N. Y., antras 
N. Y., trečias 
Y., ketvirtas
penktas Baltimorėj, Md.

Be to, praneša apie dvide
šimt šešis naujus ta liga su
sirgimus įvairiose vietose, dau
giausiai rytų valstijose.

mirė Yonkerse, 
Queensborough, 
Johnsto\vne, N.

Toledo, Ohio,

Jungtinėse V alstybėse 
paplito papūgų šiltinė

žmogžudybių Suomijoj 
pareina viena kasdien

VVAŠHINGTONAS, sausio 15. 
— Jungtinėse Valstybėse pa
staruoju laiku paplito vadina
ma papūgų šiltinė arba psilta- 
cosis. Papūgų šiltine ji vadi
nama dėl to, kad žmonės ta 
liga užsikrečia nuo papūgų.

Neoficialiomis žiniomis 
šiol jau trys asmens mirė

HELSINKIS, Suomija, sa tį
sio 15. — Skaičius žmogz.udy- 
bių Suomijoje praeitais 1929 
metais siekė tiek, kiek metuo
se. dienų, vadinas kiekvienai 
dienai parėjo viena žmogžudy- 
bė. Suomija turi daugiau kaip 
31/3 miliono gyventojų.

- ... 0
i 34 serga. Kol kas ta liga pa-!I _._ .v, - i__ ..„l u: .

Ispanija užgynė grudų 
importavimų iš svetur

MADRIDAS, Ispanija, sau
sio 15. - Paskelbtu karaliaus
dekretu importavimas grudų į Į 
Ispaniją lapo užgintas.

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis ofo biuras šiai dienai pra 
našauja:

įsireiškė devyniose valstijose: 
1 Pennsylvanijoj, Rhode Islande, 
New Yorke, Marylande, Minne- 
sotoj, Massachuse.tts, Floridoj, 
Kalifornijoj ir Ojhio.

Susekta, kad sergančios pa- 
i pūgos parėjo iš dviejų New 
I Yorko paukšllninkų, iš kurių 
jos buvo pasiųstos į įvairias 
vietas.

Prohibicininkai suėmė
52 asmenis

sa usioCOLUMBUS, Ohio, 
15. Prohibicijos vykdymo 
agentai, padarę čia eilę kratų,

galį būt sniego; dar šrlčiau; 
vidutiniai ir stipresni 
vakarų vėjai.

v’AnAi’in • 1- T I Vakar temperatūros\AHšl’VA, sausio lo.— Un-:( 120 ir 20O F.
Ikų prekybom ir pramonės mi-j 
nisterijos • biudžete einamais

Didumoj debesiuota; kartais penkiasdešimt du asme
n-s, kaltinamu.", < v • • •

zmmm js|ntymo laužymo

buvo' LONDONAS, sausio
Per smalkias audras

šiandie saulė teka 7:16, lei-
Jis tapo nuteistas šešeriems i metais numatoma Gdynės uo- džiasi 4:11. Menuo teka 6:43

metams kalėjimo. |sto statybai 34 milionai zlotų, yakaro.

USO.J

kuries 
pirmadienį siautė Anglijoje ir 
šiaurinėje Europoje, juroj ir 
sausumoj žuvo, kiek dabar ži- 

12 žmonės.' noma,

___

Žydų tarpusavio mušty
nės dėl Palestinos Vil

niaus teatre
VARŠUVA, sausio 15.—Fra- 

nraimais iš Vilniaus, viename 
krutamųjų paveikslų teatre žy
dų kvartale, rodant filmas iš 
Palestinos, įvyko kautynės tarp 
sionistų ir jų priešininkų. Kau
tynių priežastis buvo triukš
mas, kurį antisionistas kėlė, 
kai sionistų choras pradėjo 
giedoti.

Už du stikleliu dveji 
metai kalėjimo

RIOHMOND, Va., sausio 15. 
— Elm Grove, W. Va., pilie
tis Frank Ross, 'kaltinamas dėl 
pardavimo dviejų stiklelių deg
tinės po 50 centų, federalinio 
teismo lapo nubaustas dvejais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

$57,000,000 armijai
VVASHINGTONAS, gausio 15. 

— Atstovų butas šiandie pri
ėmė kilių, kuriuo karo depar
tamentui ateinantiems metams 
skiriama 457 milionai dolerių.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Laredoj, Teyas

Jew Lead 
pirmą va 

sočia 
>00 nau

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

Morehead skiriamas 
ministeriu Švedijai

neramumai 
daug as

menų sužeisti

Prohibicininkai suėmė
52 asmenis

Bumanija,
Įvairiose vietose

Socialistų
30,000 naujų narių

Kaimas vedąs aštrią kovą prieš 
grobimą ūkininkų žemių ko
munistiniams “kolchozams”

WASHINGTONAS, sausio 15. 
— Nauju Jungtinių Valstybių 
ministeriu Švedijai prezidentas 
llooveris skiria Johną Motley 
Morehoadą, North-carolinieli.

sau-
Paskelbtu karaliaus

VARŠUVA, sausio 
nešimais iš Vilniaus

Įtužus, kad Meksikos vyriau 
sybė uždarė kompartiją ir de 
sportuoja Maskvos agentus

WASHINGTONAS, gausio 15. 
— Atstovų butas šiandie pri
ėmė Eilių, kuriuo karo depar
tamentui ateinantiems metams 
skiriama 157 milionai dolerių.

Kalifornijoj
Susekta, 

pūgos parėjo 
Yorko paukštininkų, iš kurių 
jos buvo pasiųstos i įvairias 
vietas.

kunigus, 
politiką, 

mo-

kuric 
siautė Anglijoje i 
Europoj 

žuvo, kic 
žmones.

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

- 46. New 
tai per maža1,

milionai zlotų 
nės uosto statybai

Žydų tarpusavio mušty 
nes dėl Palestinos Vii 

niaus teatre

SEULAS, Korėja, sausio 15. 
— Ryšy su kilusiu kolegijų ir 
aukštesnių mokyklų studentų 
šiandie buvo areštuota tūk
stantis studentų, jų tarpe 250 
mergaičių. Streikuoja viso apie 
10 tūkstančių studentų.

Italų garlaivis 
sužalotas ir 

pagalbos.

Siūlo apriboti imi 
graciją iš Ameri

kos kraštų

Korespondentas 
nors praeity rusų 
gyvenęs karus 
badus ir marus, 
kados negyvenę 
gų laikų, kaip 
me Volgos 
veikėjų 
jų, kurie 
ciją kaime 
kų žemių ir 
mų 
nikių) 
ję, kad kaimuose 
ūkininkų kova prieš 
“kolchozavimą 
vasarį reikią laukti atviro 
kruvino valstiečiu sukilimo.

Papūgų šiltine 
kad žmonės lt 
nuo papūgų, 

žiniomis lig 
asmens mirė, (

WASHINGTONAS, sausio 15 
— Jungtinėse Valstybėse pa 
storuoju laiku paplito vadina 
ma papūgų šiltinė arba psitta 
cosis. Papūgų šiltine ji vadi 
narna dėl to, 
liga užsikrečia

Neoficialiomis 
šiol jau trys
34 serga. Kol kas ta liga pa
sireiškė devyniose valstijose 
Pennsylvanijoj, Rhode Islande 
New Yorke, Marylande, Minne- 
sotoj, Massachusetts.

ir Oliio.
kad sergančios pa

či vie jų Ne\v

IUJGHARESTAS 
sausio
Rumunijoje vakar įvyko, bedar
bių neramumų. Daugelis be
darbių, kuriems tose riaušėse 
vadovavo komunistai, buvo su
žeisti kautynėse su policija.

Didelių neramumų įvyko ypa
čiai Klajsęnburge, -Pluošti, Ja- 
suose ir Buchareste.

15. — Prof. 
Vokietijos 

laišku pra-
> finansų ininis- 

Cheronui, kad 
(Vokietijos val
da ly va irs Tarp

ti na nsavime. 
bankas yra or-

Vokietijos repa- 
doroti einant Youngo

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 15. Pusiau oficialiomis 
žiniomis, Maskva, kuri dabar 
yra visas savo armotas atsu
kus prieš Meksiką, kad priver
stų ją pakeisti antikomunistinę 
savo politiką, įsakius visų Pie
tų Amerikos kraštų komunis
tams organizuoti demonstraci
jas prieš Meksiką.

[Maskvos įsakymas, matyt, 
vykdomas. Telegrafo praneši
mais, praeitą pirmadienį Bue
nos Airese, Argentinoj, komu
nistų banda akmenimis bom
bardavo Meksikos konsulatą, 
rėkaudama: “Šalin imperialis
tinę Meksiką!” ir valiuodama 
Meksikos komunistų partiją.]

Maskva yra labai įtužus dėl 
to, kad prieš keletą mėnesių 
Meksikos vyriausybė uždarė 
komunistų partiją ir jos laik
raštį EI Macbele, o taipjau de
portavo tūlą skaičių svetimša
lių komunistų, kaltiiian’ių dėl 
konspiravimo prieš aukštus 
Meksikos valdininkus ir ner- 
tvarkos kėlimo.

VARŠUVA, sausio 15.—Len
kų prekybom ir pramonės mi
nisterijos • biudžete einamais 
metais numatoma Gdynės uo
sto statybai 34 milionai zlotų.

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

priėmė 
mentais.

Doran 
kad jie 
bet kad savo parapijiečius 
kintų krašto įstatymus gerbti 
ir jų klausyti.

TALINAS, Estija,, sausio 15.
Sovietų Rusijos valdžia 

smalkiai priešinas proponuoja- 
mam Estijos prezidento Strand- 
mano vizitui Lenkijai.

Sovietų pasiuntinys Petrov- 
skis pareiškė, kad sovietų Ru
sija laikanti tą vizitą nedrau
gingu jai elgesiu.

Sovietai bijosi krūvi-[Vokietija sutiko da 
nu valstiečiu sukili- lyvauti Tarptauti- 

mu pavasari

Dar penki asmens mirė 
papūgų šiltinėmis

WASHINGTONAS, sausio 15. 
— Kopgresmanas Johnson, at

stovų buto imigracijos komi
sijos pirmininkas, pasiūlė rezo
liuciją, kad Lutų nustatytos 
imigrantų kvotos visiems Ame
rikos kraštams — Kanadai, 
Meksikai ir Vidutinės bei Pie
tų Amerikos respublikoms.

Johnson proponuoja kvotas 
nustatyti taip, kad bendra vi
sų tų' kraštų kvota nesiektų 
daugiau kaip 50,000 metuose.

parti 
paskelbiu 

nariams re

5.—Pra- 
viename 

krutamųjų paveikslų teatre žy
dų kvartale, rodant filmas iš 
Palestinos, įvyko kautynės tarp 
sionistų ir jų priešininkų. Kau
tynių priežastis buvo triukš
mas, kurį antisionistas kėlė, 
kai sionistų choras pradėjo 
giedoti.

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

stotis ope- 
vilnimi, 

policijos 
ilgumas

S2U- 
Skaičius žmogžudy- 

Suomijoje praeitais 1929 
metais siekė tiek, kiek metuo
se dienų, vadinas kiekvienai 
dienai parėjo viena žmogž u dy- 
bė. .Suomija turi daugiau kaip 
31/5 m i liūno gyventojų.

LONDONAS, sausio 15.
Pranešimas iš Karaclii sako, 
kad indiečiai Pundžabe pradė
ję nebemokėti Anglijai mokes
nių, kad Juo budu priverstų 
Didžiąją Britaniją suteikti In
dijai nepriklausomybę, kaip to 
reikalavo neseniai įvykęs na
cionalinis indiečių kongresas.

Vokiečiai nušovė 
lenkų komunistus

sako, kad 
Kaimas per- 
revoliucijas, 

vis tik jis nic- 
tokių audrin- 

dabar. M i nė t a- 
sričių komunistų 

suvažiavime — veikė- 
vykdo naują revoliu- 
' nusavinimu ukinin- 

steigimu vadi n a- 
kolchozų” (kolektyvių 
— delegatai papasako- 

einanti aštri 
jų žemių 

’ ir kad apie pa
laukti
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NEW YORKAS, sausio 15 
— Anti-Saloon Lygos sureng 
tame mitinge prohibicijos ko 
misaras Doran savo kalboj pa 
sake, kad “pasienio 
ninkai, reikalui esant, 
loti šaujamą ginklą.”

Mitinge buvo apie 
rių sektų “prycerių” 
ir jie tuos 

triukšmingais

Prisipažįsta, kad Rusi- 
jos industrializacija 

nesiseka
Kitoj savo telegramoj Times 

korespondentas sako, kad so
vietų laikraščiai, ypačiai rim
tesnieji, prisipažįstu, kad su 
planais sparčiai industrializuo
ti sovietų Rusiją visai neiną 
taip sklandžiai, kaip kad tikė
tasi. Jie prisi pažįstą, kad tų 
planų vykdymas beveik niekur 
neturįs pasisekimo. Fabrikai ir 
ištisos pramonės, apie kuriuos 
pirmiau ‘buvę pranešimų, kad 
jų gamyba stipriai pakilus, iš 
tikrųjų per metus laiko nepa
darę beveik nė jokios pažan
gos. Senos bėdos — stoka ža
lios medžiagos, bloga ir nepa
kankama produkcija, ne 
šeimininkavimas — vis dar 
paprastas reiškinys sovietų 
rikliose.

planas
bus valstybių atsto

vi EN A, Austrija, sausio 15. 
— Iš Bucharesto praneša, kad 
nuverstas Rufti-anijos diktato
rius Vinlila Bradianu įteikęs 
regenturai memorandumą, ku
riuo jis vadinamos liberalų 
partijos vardu reikalauja, kad 
regen turą priverstų premjerą 
Maniu likviduoti remiančias jį 
valstiečių organizacijas, kurios 
esančios pavojingos krašto ra
mumui.

Savo memorandume' 
nu pareiškiąs, kad je 
turą to nepadarysianti 
bėratų partija pati busianti pri 
versta daryli reikiamų 
nių valstybei išgelbėti.

sausio 1;). 
i Miss Pcarl 
imžiaus mo- 

bandy- 
vaikų.

sakoma, 
19 die

vą i kų sto- 
į vaikų niai- 

Vaikams 
• tuojau

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oCo biuras šiai dienai 
našauja:

Didumoj debesiuota; 
gali bu t sniego; dar 
vidutiniai ir stiįnvsdi 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūras 
tarp 12° ir 200 p.

Šiandie saulė teka 7:16 
džius i 
vakaro

Maskva priešinga Estų 
prezidento vizitui 

Lenkams

jvai- 
(kunigų) 

komisaro žodžius 
aplodis-

RIGHMOND, Va., sausio 15. 
— Elm Grove, W. Va., pilie
tis Frank Ross, kaltinamas dėl 
pardavimo dviejų stiklelių deg
tinės po 50 •centų, federalinio 
teismo tapo nubaustas dvejais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

HAAGA, sausio 
Paul Moldcnhauei 
finansų ministeris, 
nešė Francijos 
lėliui Henri 
Reichsbankas 
styE<?s bankas) 
tautinio banko

Tarptautinis 
ganizuojamas 
racijom 
planu.

Hjalmar Scbacbt, Reichsban 
ko pirmininkas, buvo 
priešingas Reichsbanko 
vimui Tarptautiniame 
bet pagaliau nusileido.

Tuo budu ♦ Youngo 
veikiausia
vų konferencijos priimtas

NAUJIENOS
The Liihuanian Daily News

PUBTJSHED BY THE LTTHUANTAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

(Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Isabel McPhail, 4 metų amžiaus. Jos tėvas ne
seniai tapo užmuštas ir ji dabar viena iškeliavo į Škotiją pas 
savo gimines.

Waltci 
Times 
roj, praneša 
vasarį Rusijos 
kiama 
kuklios 
bolševikų 
prievarta 
ūkį kaimuose, 
kėję įvykusiame 
sričių komunistu 
grėsė.

COLUMBUS, Ohio, sausio 
15. Prohibici jos vykdymo 
agentai, padarę čia eilę kratų, 
suėmė penkiasdešimt du asme
nis, kai ii namus < 
įstatymo laužymo

The Lithuanian Daily News
Entered as seconcbclass matter March 7, 1914 nt the Post Office at Chicago, Ilk, 

under the Art of March 3, 1879

NEW YORKAS 
— Policija areštav 
’l'opper, 27 melų 
kytoją, kaltinamą dėl 
mo nunuodyti dešimtį

Kaltinamame akte 
kad praeito rugpiučio 
ną ji, tarnaudama 
vykioj Montvale 
stą įdėjus arseniko, 
susirgus, Miss Topper 
pranykus iš stovyklos. Ūmi 
dytojų pagalba išgelbėjo 
kus nuo mirties.

Tyrinėjimai parodę, kad 
vykioj Miss 'l'opper buvus prieš 
lai kažko susipykus su virėja 
ir grūmojus jai atkeršyti.

Duranty, Ne\v York 
korespondentas Maslf- 

kad ateinantį pa
kilimuose, lau- 
ne ra m ūmų, at- 

valsliečių fkovos prieš 
valdžios bandymą 
įvesti komunistinį 

ai esą paaiš- 
(tabar Volgos 

kon-

LONDONAS, sausio 15.
Slaptoji policija Londone pra
dėjo ieškoti slaptos radio sto
ties, kurią yra įsitaisę orga
nizuoti miesto piktadariai.

Sava ja stotim piktadariai 
perima policijos stoties signa
lus, siunčiamus važiuojantiems 
Londono gatvėmis ir 
aprūpintiems policininkų 
mobiliams, ir tuo budu leng 
vai ištrūksta nesugauti

Piktadarių radio 
ruoja to paties ilgume 
kaip kad slaptosios 
stoties, kurios vilnies 
buvo laikomas didelėj

GIBRALTARAS, sausio 15 
— Juroj, trisdešimt mylių 
vakarus nuo 'Gibraltaro, pra 
eitą naktį per tirštą miglą su 
sidurė švedų garlaivis Adria- 
tie su italų garlaiviu Enrichc- 
tta. Pirmasis, skaudžiai suža
lotas, netrukus paskendo, be! 
jo igulos žmonės

Amerikos Socialistų partija, 
nacionalinio vykdomojo komi
teto nutarimu, stengsis šiemet 
gauti sau 30 tūkstančių naujų 
narių. Vien Ne\v Yorko socia
listai nusistatę per šiuos 1930 
melus gauti bent 10,000.

Partijos organo 
cr pranešimu, pe 
jaus savaitę Nevv Yorki 
listų partijon įstojo 
jų narių.
Komunistų naujų narių 

tavimo vajus
Amerikos Komunistų 

ja taip pat yra 
“drive” naujiems 
krutuoti. Partijos vadai įsakė 
ypačiai neapleisti negrų.

Komunistų partijas organas 
Daily VVorker skelbia, kad va
jus gerai sekasi: per pirmą 
vajaus savaitę buvo reknituo* 
ti 53 negrai. Antra savaitė da
vė 50 “egrų, o trečia — 47.

atidarytas.
Laredoj buvo už- 

nuo laiko, kai prieš 
o vietos distrikto 
John Valls grūmo
jąs buvusį Meksi- 

Plularco Gal- 
grįžtanl iš 

Lareda i

Už du stikleliu dveji 
metai kalėjimo

MEKSIKOS MIESTAS, sau 
.io 15. — Užsienių reikalų mr 

nisleric EMrados įsakymu, Mok 
sikos konsulatas Laredoj, Tex 
įse, lapo vėl

Konsulatas
(I J v t 
mene 
prokuroras 
jo arėsi m 
k os prezidentą 
’esą,, paslaTajam 
Washinglono pei 
'Meksiką.

Į sa k y m as konsulai ą 
daryti buvo duotas po 
valstybės sekretoriaus 
ingtene pavaduotojas, 
P. Cotton, kreipėsi į Meksikos 
vyriausybę, garantuodamas, kad 
keliaujantieji per Lareda Mek
sikos piliečiai niekada ir nie
ku budu nebus trukdomi, jei 
tik jie laikysis imigracijos nuo
statų.

BYDGOščAS
šio
noj vokiečių sienos sargybiniai 
nušovė du pabėgusius iš len
kų kalėjimo komunistus, Gol- 
tanskį ir šemielevičą,. kai jie 
bandė perplaukti per nedidelį 
ežerą į Vokietijos pusę

Pabėgėliai kurį lai k 
stosi pasienio miškuose 
galiau bandė pabėgti į 
tiją.

IIULL, Que., Kanada 
sįo 15. — Vienų namų gaisre 
čia sudegė trys maži gyven
tojo Pierre Parisee vaikai, vi
si tarp 1 ir 5 melų amžiaus.

WASHINGTONAS, sausio 15. 
— Federalinės sveikai oš vy
riausybės žiniomis per pasta
ras dvidešimt keturias valan
das dar penki asmens mirė 
psittacosis arba papūgų šiltinė
mis. Vienas jų mirė Yonkerse, 
N. Y., antras Queensborough, 
N. Y., trečias Johnstovne, N. 
Y., ketvirtas Toledo, Ohio, 
penktas Baltimorėj, M d.

Be to, praneša apie dvide
šimt šešis naujus ta liga su
sirgimus įvairiose vietose, dau
giausiai rylų valstijose.

partija siekia gaut Daugiausia rekrutuota 
Philadelphijoj — 57; 
Detroite 
davęs 30
Daily Worker. Dar blogiau esą 
Chicagoj: tik 21. [O Chicagos 
lietuvių komunistai taip sten
giasi: “juodus brolius” ir į sa
vo parengimus kviečiasi, ir 
vaišes jiems kelia, ir vis tik 
rezultatai ne koki.] Su Buf- 
falo ir Pittsburgu (esą visai 
bloga: per tris vajaus savai
tes ten laimėta vos po 3 juo
dus draugus.
Kunigas nužudė du savo vai
kus: trukdę jam Dievą garbinti

Pranešimais iš Maskvos, Sim
feropoly įvyko byla katalikų 
kunigo Grafo, kaltinamo dėl 
nužudymo dviejų savo pjvai- 
ni'kių vaikų. Kunigas teisme 
pareiškė, kad nužudęs vaikus 
dėl to, kad jie trukdę jam Die
vą garbinti.

Jis tapo nuteistas šešeriems 
metams katėjimo.
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Metinis Koncertas

Salaveičikiute

1930

Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Halsted St

A. JakityKhu

Scenoj bus atvaizduota Radio Stotis

Romanas

programuose

Birutės” Choras

Vaidylų” Choras

Koncerte dalyvaus “Biru
tės” choras, “Vaidylų” cho
ras, “Pirmyn” choras, A. Sa- 
laveičikiutė, Ona Biežienė, 
J. Romanas, kompozitorius 
A. Vanagaitis, “Birutės” 
kvartetas, trio ir orkestras.

Ne tik girdėsite, bet ir matysite artistus, daly va 

vusius “Naujienų” rengtuose radio

p-les O. Burkiute, V. Stradomskaitė ir O. Skeveriutū 
kurios dainuos “Naujienų” koncerte.

Koncerte bus atvaizduota Naujienų radio pro 
gramai, kurie buvo išpildyti

W. L. S. Stotyj.

Pradžia 5 valandų 
po pietų.

gSg-Sį-’

Koncertas bus labai ivairus 
ir gyvas. Koncertui pasibai
gus bus šokiai. , - . A|

Steponavičius, “Birutės 
orkestro -vedėjas
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jKOBESPOmCIJOs] 

Pittsburgh, Pa.
SLA. 3-čio apskričio komiteto 

ir komisijų posėdis

Sausio 10 d. LMD. svetainėje 
įvyko SLA. 3-čio komiteto ir 
komisijų posėdis.

Posėdyje dalyvavo iš Apskri
čio komi'teto sekami nariai: 
pirm. J. K. Mažiukna, užrašų 
raštininkė Pranė Sadulienė, 
turto raštininkė M. Šimkienė, 
organizatorius S. Bakanas, kon
trolės komisijos nariai: A. Ja- 
nulevičius ir .1. Kuizinas; Pa
rengimų komisijos nariai: Paul 
Dargia, Jurgis Jasulaitis, J. Ki- 
zas, M. Balčiūnienė ir J. Monc- 
kis.

Specialės komisijos sužinoji
mui delegatų Į busimą SLA. 
seimą nariai dalyvavo—Pranas 
Pikšris ir p-lė Akelaitytė. Pir
miausia Apskričio pirmininkas 
J. K. Mažiukna atidarė susirin
kimą ir parengimų komisija iš 
savo tarpo išrinko pirmininku 
Paul Dargi ir raštininku J. Ja
sulaitį dėl sekmingesnio veiki
mo, kadangi 3-čio Apskričio 
parengimų komisija yra pasto
vus apskričio veikimo organas 
visiems metams.

Paimta apkalbėjimui 16 d. 
vasario apvaikščiojimas pami
nėjimui Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių ir paminėji
mui 500 metų sukaktuvių nuo 
Vytauto mirties. Nutarta, kad

komisija atsišauktų ir i kitas 
dideles draugijas kaip tai: Lie
tuvių Mokslo Draugiją, Lietu
vos Simų Draugija, Piliečių 
Kliubą ir "į kitas stambias drau
gijas, kad bendromis jėgomis 
surengus didelį apvaikščiojimą 
vasario 16 d.

Nutarta rengti didelį pikniką 
birželio 8 d. busimo seimo de
legatų kelionės išlaidų paden
gimui. Piknikui vieta surasti 
pavesta rengimų komisijai.

Nutarta susižinoti su kompo
zitorium Miku Petrausku, ar jis 
norėtų atvažiuoti i Pittsburghą 
koncertuoti. Jei taip, tai jam 
surengti koncertą.

Toliau buvo pasitarimas spe
cialės komisijos narių ir pasi
skirstyta veikimo pareigomis. 
J. Rūkas liko išrinktas pirmi- 
ninku, o p-lč A. Akelaitytė raš
tininko vietą užėmė. Beje, buvo 
pasivėlavę pribūti J. Rūkas, 
specialės komisijos narys A. 
Dovidaitis, kontrolės komisijos 
narys, ir J. Virbickas, Apskri
čio iždininkas.

žodžiu sakant, šis 3-čio aps
kričio valdybos ir komisijų po
sėdis tai buvo išdirbimui planų 
šių metų Apskričio veikimui ir 
pasidalinimas darbų.

Yra vilties; kad ir šie metai 
bus sėkmingi dėl 3-čio Apskri
čio, ba taip Apskričio valdyboj, 
kaip ir komisijose visi patyrę ir 
nuoširdus SLA. veikėjai, šiais 
metais apskritis turės daugiau 
ir darbo, negu kitais metais, ba 
Apskritis stropiai rengiasi prie 
busimo SLA. Seimo.

—S. Bakanas.

valdau šią kuopą”,. Dabar 281 
kuop. nariai nutarė kreiptis j 
Pildomąją Tarybą, kad suteik
tų informacijų kaip geriau pa
sielgt ir galutinai nulaužt 281 
kuop. diktatoriui raudonus ra
gus. Dabar klausiu visų SLA. 
narių: kas gi atsitiktų, jeigu 
raudon-uodegiai užvaldytų S L 
A.?—Bitė.

Toronto, Kanada
Iš Toronto kolonijos judėjimo

kitur atleista darbininkai ke
lioms savaitėms. Nuo gelžkelių 
atleisti darbininkai ir šiaip iš 
apylinkių dauguma suvažiavu
sių. Anglų laikraštis, “Tele- 
gram’ praneša, kad nei vienais 
metais tiek bedarbių nebuvo, 
kiek dabar. Tame skaičiuje 
randasi ir daugelis lietuvių.

—Pečkurys.

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
r — ■

Kai jus atsikehate iš lovos 
jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš pagė
rę j imo.

Kaipo švelnus, saugus,' malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimą. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles >25c ir 50c bonkas.

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

Gary, Ind.
Susivienijimo kuopoj atsirado 

diktatorius

Gruodžio 31 d. 8 vai. vak. 
Simų ir Dukterų pašęlpinė 
draugija turėjo metinį balių. 
Buvo perstatyta dviejų veiksmų 
komedija “Piršlybos”. Scenoje 
dalyvavo gabesni Toronto artis
tai. Negalima pasakyti, kad 

visi savo roles gerai atliko, — 
buvo ir šlubuojančių. Daugiau
sia publikai juoko pridarė kap. 
Pelėsis ir Piršlys. Publikos at
silankė gana didelis skaičius ir j 
tvarka buvo pavyzdinga'. Visi 
linksminosi ligi 1 vai. Turėjom 
progos ten ir Naujus Metus su
tikti. Bet Toronto katalikai, 
suorganizavę savo būrį, neatsi- 
lankė' ale beldėsi savo bažny
tiniam skiepe. Kadangi,jų mu
zikantai buvo išvykę į Hami- 
loną, Ont., tai nebuvo kam 
griežti. Atsirado vienas vyru
kas, kuris moka armošką tąsy
ti. Keturių draugijų atstovai 
(Pašelpinės, parapijos jaunimo 
ir da kokio— Nekalto prasidė
jimo moterų) patenkino to vy
ruko prašymą ir nupirko ar
mošką, bet nėjo pasilinksminti 
bendrai prie geros trubų muzi
kos, švarioje salėje. Sūnų ir 
Dukterų metinis susirinkimas 
dar neįvyko, bet spėjimas, kad 
pelno .turės virš 100 dol.

' —Puidokas.

Paieškojimas Nn 25
šie asmenys gyveną Ameriko

je yra ieškomi:
Puleikiau Antanas, Ona, Ana

stazija ir Jurgis. Kilę iš Telšių 
Gyvūno Chicagoje.

Rekašius, Baltramiejus. Kilęs 
i.š. Žarėnų vai., ’T'elsii.j aps. Pilės 
katą gyveno Chicagoje.

Ramanauskai, Vladas ir Juo
zas. Kilę iš Vendziogalus vai., 
Kauno aps. Prieš karą gyveno 
Detroite

Slavickas, Jonas. Kilęs iš Ma- 
riampolės miesto. Kadaise gy
veno Hoboken, N. Y., ir vėliau
Chicagoje.

Stanulienė, Ona (Malaškevi- 
čienė). Kadaise gyveno Chica
goje.

Stošius, Kazys. Kilęs iš Tyta- 
vėnų miesto, Raseinių aps. Ka
daise, gyveno Chicagoje sulig 
adresu: 2247 West Austin Avė.

Vaičekauskas, Jonas. Kilęs iš 
Plungės, Telšių aps. Prieš karą 
gyveno Chicagoje.

Vasiliauskas, Juozo (Kasparo 
sūnus) įpėdinių.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti, ir kiekvie
nas kas ką nors apie juos žino
tų yra prašomi suteikti žinių. 
Bet kokia žinia bus brangiai į- 
vertinta.

—Lietuvos Konsulatas, 
Rm. 1032-608 So.Dearbom Slr. 

Chicago, Illinois.

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metu mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite 
tikėtis geriausiu pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kurią šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS,
35 So. Dearborn St. 

kapipas Monroe St., Chicago, Crilly BIdg. 
dos: kiekvieną diena nuo JO iki 5. Ne- 
— tris deAimt metų Aiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augtfto. Valan- 
daliomis 10 iki 1. PaneddUais, Seredomla 
ir Subatomia nuo 10 iki 8 vai. vakare

Dr. Koss

Iš Gary, Indiana, nematyt 
aikraščiuose jokių pranešimų. 

"Tiesiog atrodo, kad pas mus nei 
žmonių nebėra, nei nieko nau
jo neatsitinka. O vienok daug 
naujo yra; net ir diktatorių S 
LA. 284 kuopa įsigijo.

Gruodžio 1 d. SLA. 284 kp. 
metinis susirinkimas buvo su
šauktas atvirutėmis. Tad ir na
rių atsilankė didelis skaičius. 
Pirmininkas, ponas J. Sandara, 
atidaro susirinkimą ir praneša, 
kad šiandie turim daug darbo. 
Prašo palaikyt kuogeriausią 
tvarką.

Tampa perskaitytas protoko
las ir vienbalsiai priimtas. Dar 
apsvarsčius nekuriuos kuopos 
reikalus, p. Sandara praneša, 
kad dabar bus 284 kuopos ival- 
dybos rinkimai. Pirmininku 
tampa išrinktas 284 k. tvėrėjas 
ir darbštus narys, Jonas Vait
kus. Eina rinkimas finansų 
sekretoriaus. Pirmininkas klau
sia senojo Mikelionio, ar apsi
ima ant toliau pasilikt pisoriaus 
vietoj. Ogi musų raudonuodegis 
pareiškia, kad su naujai išrink
tu pirimininku negali už vieno 
stalo sėdėti. Tuo tarpu tampa 
perstatyta finansų raštininko 
vietai panelė Bonadetta Vilimai- 
čiutė ir atviru balsavimu vien
balsiai tampa išrinkta. Bet p. 
Mikelionis šaukia, kad ne Vili- 
maičiutė, bet Vilimaitis turi už
imt finansų raštininko vietą, 
nes Vilimaičiute esanti per jau
na ir negali užimt tos vietos. 
Į Mikelionio reikalavimą nariai 
nekreipia domės ir visi laikosi 
tos nuomonės, kad p. B. Vili- 
maičiutė yra išrinkta ir turi 
pasilikti finansų raštininku.

Sausio 5 d. ir vėl įvyksta 284 
kuop. susirinkimas. Nauja val
dyba turi užimti savo vietas, į 
kurias kuopos nariai ją išrinko. 
Perskaičius protokolą ir jį pri
ėmus, senoji valdyba užleidžia 
naujai valdybai savo vietas. Bet 
musų pisorius nesijudina. Na
riai prašo negaišt laiko ir prašo, 
kad p. B. V. užimtų finansų 
sekretoriaus vietą. Panelė B. V. 
kaip jauna ir pilna energijos 
mergaite, prie buvusio pisoriaus 
prieina ir prašo, kad leistų jai 
pradėt skirtą darbą dirbt. Bet 
musų‘diktatorius, vietoj apleist 
savo sostą, trenkia kumščia į 
stalą ir pareiškia: “Ne tik tu, 
bet nei vienas šios kuopos narys 
negali užimt šios vietos, nes aš

Šv. J. Kr. P. Draugija
Sausio 4 d. minėta draugija 

irgi toje pačioje vietoj turėjo 
metinį balių. Čia artistai jau 
visai kitokie. Autoriaus kny
ga jau jiems nereikalinga, žo
džiu, pasitarę,—“tu Baltrau buk 
tokiu, tu Pilypai dar kitokiu, 
tu Darata vėl mokėk kaip nors 
susiriest, ot ir baigta,”— pada
rė tarp savęs sutartį ir pasta
tė komediją “žulikai”. Duoda
ma pavyzdys, kaip Toronto be
darbiai gali greit pralobti. Da 
vieną garsią kumutę net per 
bačką pertraukė. Tiesa, galima 
dabar tąsyt, nes vyras į miš
kus išvažiavęs. Paskui dar 
garsusis Dievo muzikantas, ku
ris gali griežti ant visokių su
gedusių instrumentų, gali gar
siau išrėkt, negu “Misiaro” ša- 
pos triuba (nes diktas vyras), 
sudarė chorą, kur prasidėjo 
lankytis visokį asmenys, turė
dami visokiais budais gamtos 
nuskriaustą kalbą. Net iš jų 
pačių tarpo—buvo užsigavimų, 
nes daugelis asmenų yra aiš
kiai neiškalbančių, tai tie ma
nė, kad jie yra pajuokiami. 
Laike tvėrimo choro dalyvavo 
tūlas komikas, kuris skaito sa
ve labai dideliu ponu. Turėjo 
jau ir cilinderį ir lazdukę, pas
kui krepšį. “Vilnis” po jo pa
žastim, bonką džindžirelės gurk
šnodamas daužėsi po sceną ir 
rėkė, kad nereikia tikėjimo, aš 
progresistas esu. Gal tik tokiu 
budu tas vargšelis ir mano pro- 
gresuot. Sudainavo tris daine
les. Balsų yra gerų, tik nėra 
kam išlavink Vargonininkas 
reikėtų siųsti į Stnargonių aka
demiją, kur tokius moko dai
nuot, tai gal ir prasilavintų. 
Publikos buvo pusėtinai, ir šo
kių tvarka buvo pavyzdinga.

Be to, pas juos irgi kitos pu
sės mažai lankėsi.

Toronto Orkestras buvo su- 
ruošęs šokių vakarą Queen ir 
ir Doverkourt Rd. gatvių, kur 
daug jaunimo linksminosi.

—sventakurpis.

Toronto Darbai
Užėjus šalčiams statybos ir 

lauko darbai labai sumažėjo ir 
palietė apie dešimtį tūkstančių 
darbininkų. Prieš šventes dau
gelis šapų visai sustojo, kitose 
sumažinta?, skaičius darbininkų,

Du sparčiai augan
tys bankai

West Side Trust and Savings 
Bank, prie Halsted ir Roosevelt 
gatvių, savo paskelbtoje apy
skaitoje parodo, ka&Jiąnko tur
tas dabar siekia virš 15^'00,000 
dolerių. Tai yra labai spartus 
augimas ir nepaprastai didelis 
turtas dėl apielinkčs banko. 
Tai parodo, kad tinkamas ban
ko reikalu vedimas užkariavo 
bankui vadovaujamą poziciją 
visoje šioje apielinkeje.

Šio^ banko sesutė, Halsted 
Exchange National Bank, prie 
19 Place ir Halsted gatvių pa
rodo turto $901,746. šis mažas 
bankas dar ne taip senai SUSl- 
kuręs, bet, ir jis parodo spartų 
augimą ir didelę pažangą, taip 
kad galima tikėtis, kad greitu 
laiku ir jo "Vardas bus žinomas 
visame mieste. A

Tie patys viršininkai ir direk
toriai veda abu bankus.

Vartojamas nuo Kosulio ' 
Virš 50 Metu

Kosulys parodo įdegtą gerkle ir 
oro takus. Krupiniai kosuliai yra 
gąsdinantys, bronchiniai kosuliai silp
ninantys, naktiniai kosuliai ir gerk
les kutenimas yra 'kvaršinantys. Per 
daugiau kaip 50 meti) Foley’s Honey 
and Tar Compound buvo pripažinta 
gyduole nuo kosulio, saugi ir užtiki- 
ma dėl vaikų ir suaugusiu žmonių. 
Pati pirmoji doza paskleidžia gydantį, 
raminanti uždanga ant įdegtos gerk
lės ir kosulys apsistoja. Jis lengvai 
paliuosuoja ir iškelia flegmų. Vaikai 
jį mėgsta — neturi opiatų. Jis pil
nai pritinka senesniems žmonėms —. 
yra švelniai liuosuojantis. Atsimin
kit vardą, Foley’s Honey and Tar 
Compound, ir jo reikalaukit. Parsi- 
davinėja visur.

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

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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

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

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

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

CREOMULSION

palengvinimui 
ir neuralgijos,

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko MonoaceticacideBter of Salicyllcacld

Išvengiamas 
Skausmas!

Žmonės tankiai yra perkaritri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausis laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutini skausmą. Kam atidėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausi laipsnj ? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; 
galvos skausmo 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

OUR M0TT0-
“SAFETY ABOVE EVERYTHING”

Statėm ent of Condition

West Side Trust &
Savings Bank

Halsted Street at Roosevelt Road
As of December 31,1929

RESOURCES
lA>ans and Diseounts ___________________________________  $9,016,297.01
Cash and Due From Banks ’...........     2,026,229.76
Uni'tęd States Gov’t Bonds & State Gov’t Bonds 2,285,400.00
Bonds and Stocks .......................................i....... 1,805,925.00
Banking House and other Keąl Estate ........... 138,642.01

$15,272,493.78

LIABILITIES
Capital Stock ....................     $1,000,000.00
Surplus and Undivided Profits .... ...................... 655,847.45
Reserves .............................    189,635.63
Deposits ........   ■...........   13,427,010.70

$15,272,493.78
A Clearing House Bank

DIRECTORS AND PRINCIPAL 
STOCKHOLDERS OF 

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

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

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

Statement of Condition of

Halsted Exchange National 
Bank of Chicago 

Halsted Street at 19th Place 
As of Dceember 31, 1929 

RESOURCES
Loans and Discounts ...................................... $282,576.58
Cash and Due From Banks....................................132,916.96
Bonds ..........................   427,434.75
Federal Reserve Bank Stock .............................. 7,200.00
Furniture and Fixtures...................................... 44,910.82
Interest Earned not collected .............................. 6,707.01

i _____/ 

$901,746.12

LIABILITIES
Capital Stock ......   $200,000.00
Surplus and Undivided Profits .... ................... 38,580.06
Reserve ...............-...................................................’ 45,236.13
Deposits ...............................................................- 616,104.70
Unearned Account ................................... 1............. 1,825.23

. . ----------- t—i----------

• $901,746.12

Member of Federal Reserve System

SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELĮ ARGENTINOS 
LIETUVIU LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaitė, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinj stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS'” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos” 
San Martin 661 

Buenos Aires. Kepub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

ne vien platų pažinimą Ar-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS
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the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1789 So. Halsted 9t., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

KARAS LIETUVOJE^

Karo stovį su lenkais' Lietuvos vyriausybė jau se
niai atšaukė, bet karo stovis Lietuvos viduje dar tebėra 
paliktas. Ir jisai veikia. Piliečiai už tam tikrus (dau
giausia politinius) nusikaltimus yra teisiami karo teis
mų. O karo teismas dažnai skiria nusikaltėliams mir
ties bausmes.

Tuos iš mus, kurie atsimena, kaip 1905 arba 1906 
metais Lietuvoje siautė karo stovis, kaip žmonės buvo 
suiminėjami ir smerkiami sušaudymui, ima šiurpas, pa
galvojus, kad dabar panašiai dedasi ir nepriklausomoje 
Lietuvos respublikoje!

Argi Lietuva negali kartų ant visados atmesti tas 
pasibaisėtinas “valdymo” priemones, kurias vartojo 
prieš jos gyventojus žiaurieji rusų carai?

Jei Lietuva nė su viena šalim pasaulyje nekariauja, 
’ tai kam jos valdžia turi būti karo stovyje su savo žmo
nėmis?

Tik karo stoviu tegali būt išaiškintas tas apgailėti
nas, faktas, kad Vyriausias Tribunolas, kaip užvakar 
pranešė telegrama iš Kauno, atsisakė pakeisti mirties 
nuosprendi, kuri šiomis dienomis buvo padaręs dviem 
komunistam karo teismas. Negalima sau įsivaizduoti, 
kad Tribunolo nariai rimtai manytų, jogei neatėmus 
gyvybės tiem dviem asmenim Lietuvai bus koks nors 
pavojus. eO jeigu pavojaus nėra, tai kam juodu žudyti, 
kam kraujų lieti?

Matyt, Tribunolas laikėsi įstatymo raidės. Karo 
stoviui esant už tam tikrus nusidėjimus baudžiama mir- 

*stim — na, tai juridiniu atžvilgiu tas nuosprendis yra 
“geras”, ir Tribunolas jį patvirtino.

Dabar tiem dviem nelaimingiem belieka tiktai ar
ba prašyti prezidento susiipylėjimo — arba mirti. O ar 
juodu tikrai kalti, ar ne, fcas tų žino? Net paprastieji 
teismai, kuriuose kaltinamasis turi daug daugiau gali
mumo gintis, negu karo teisme, padaro klaidų ir būna 
nuteisiami mirčiai nekalti žmonės (atsiminkite Sacco ir 
Vanzetti bylą Amerikoje). Bet po sušaudymo klaida jau 
nebegalės būt atitaisyta, kad ir ji butų dar taip aiškiai 
įrodyta!

Laikas tų nežmoniškų kraujo liejimų sustabdyti. Nė 
vienoje kitoje Europos šalyje už politinius nusikaltimus 
šiandie jau nebaudžiama mirtim, išimant bolševikiškų 
Rusijų. Maskvos diktatorių žiaurumu biaurisi visas ci
vilizuotas pasaulis. Argi ir Lietuva nori “pagarsėti” to
kiu pat budu? y

Jei dabartinė valdžia bepajėgia be žmonių žudymo 
Kraštų valdyti, tai ji privalo prisipažinti, kad ji neturi 
piliečių pasitikėjimo ir trauktis!

KUR DARBININKAI PROTAUJA
Paskutiniuose rinkimuose į Australijos federalinį 

parlamentų, pernai metais, Darbo Partija laimėjo ab
soliučių daugumų balsų'ir šiandie turi savo rankose val
džių. Štai kaip ta partija progresuoja nuo to laiko, kai 
Australijoje tapo sudaryta federacija.

Rinkimuose i atstovų butų 1901 m. Darbo Partija 
pravedė 16 atstovų prieš 59 buržuazinių partijų atsto
vus. 1903 m. — 25 prieš 50; 1906 m. — 27 prieš 48; 1910 
m. — 42 prieš 33; 1913 m. — 37 prieš 38; 1914 m. — 41 
prieš 34; 1917 m. (po Darbo Partijos skilimo) —• 22 
prieš 53; 1919 m. — 24 prieš 51; 1922 m. — 29 prieš 46; 

• 1925 m. — 23 prieš 52; 1928 m. — 31 prieš 44; 1929 m. 
— 46 prieš 29.

Australijos parlamentas tečiaus susideda iš dvejų 
rūmų: šalę atstovų buto yra dar senatas. Bet ši pasta- 

’ roji įstaiga turi daug mažiaus galios, negu atstovų bu
tas. Valdžių skiria atstovų butas, o ne senatas.

Australijos senate Darbo Partija kolkas turi iš 36 
narių tik 7. Įdomu tečiaus, kad prieš didįjį karų ji jau 
buvo pasiekusi absoliučių daugumų ir senate. 1910 m. 
buvo išrinkta į senatų 23 darbiečiai prieš 13 kitų parti
jų žmonių; 1912 m. — 29 darbiečiai prieš 7 nedai'bie- 
čius, o 1914 m. — net 31 darbietis prieš 5 buržuazijos 
atstovus. Vadinasi, Darbo Partija jau buvo beveik vi
siškai išstumusi iš senato savo priešus.

Veikiausia, netolimoje ateityje darbiečiai vėl su
stiprės senate, nors tai ir nereiškia didelės svarbos. Bet 
tik ji turėtų aiškių daugumų atstovų bute, tai ji gali 
valdyti.

O Amerikoje?..

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..........  3c
Savaitei ....,^pū?........................... 18c
Mėnesiui ..........................-.......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

i

Apžvalga
SLA. NOMINACIJŲ 

REZULTATAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje viršininkų nominacijose 
paduoti balsai jau, kaip girdėt, 
yra suskaityti, tik dar pats 
skaitymas nepatikrintas. Nega
lutinomis žiniomis, nominacijų 
pasėkos yra tokios.

Į prezidentus:
S. Gegužis gavo 4,970 balsų
M. Bacevičius — 3,030 b.

Į vice-prezidentus:
A. Mikalauskas — 4,960
P. A. Petronis — 2,950.

Į sekretorius:
P. Jurgeliute — 4,960
E. N. Jeskevičiutė — 2,970.

Į iždininkus:
K. Gugis — 3,990
B. Salaveičikas — 2,858
J. Tareila — 960.

| daktarus-kvotejus:
Dr. E. G. Klimas — 4,870
Dr. M. Palevičius — 2,900.

Į iždo globėjus:
M. A. Raginskas — 4,350 
J. Januškevičius — 2,940
L. J. Joneikitf — 2,850 
D. G. Jusius — 2,840 
G. J. Stungis — 840
M. Rugis — 650.

šitie rezultatai rodo, kad bal
savimuose dalyvavo šį kartų 
daugiau, negu kada nors pir- 
miaus, nominuojant kandida
tus i SLA. Pildomųjų Tarybų. 
Už bolševikų kandidatus buvo 
paduota apie 3,000 balsų, o už 
priešingos pusės' kandidatus — 
apie 5,000. Be to, dar, žinoma, 
keli šimtai, o gal ir kokia tūks
tantis, balsų išsisklaidė tarpe 
įvairių vietinių kandidatų. Va
dinasi, visų balsų galėjo būt 
paduota apie devyni tūkstan
čiai.

Del keturių vietų ėjo kova 
tiktai tarpe bolševikų ir nebol- 
ševikų, todėl balsų pasidalini
mas' tarpe kandidatų į šias vie
tas parodo geriausiai, koks yra 
jėgų santykis svarbiausiame 
“karo fronte”. Bolševikai yra 
atsilikę nuo savo “priešų” daug
maž dviem* tūkstančiais balsų. 
Jie vargiai gali tikėtis šitų kliū
tį nugalėti galutinuose balsavi
muose. Yra ypač įdomu tai, kad 
prezidentas Gegužis, prieš kurį 
bolševikai aršiausiai varėsi ir 
kurį jie daugiausia šmeižė, — 
šį kartų gavo daugiau balsų už 
visus kandidatus. Dabar bolše
vikai gal ims suprasti, kad de
magogiški prasimanymai tai 
menkas kovos įrankis.

Kai dėl kitų trijų vietų Pil
domoje Taryboje, tai čia ėjo 
varžytinės ir tarpe nebolševi- 
kų. Į iždin. “runijo” dar trečias 
kandidatas, p. Tareila. Jisai su
rinko daugiau, kaip devynis 
šimtus balsų. Tečiaus balsai, pa
duoti už dabartinį iždininkų 
Gugį, atsveria ir dar su maga
ryčiomis ir bolševikų ir Tarei- 
los balsus, sudėtus į daiktų.

I iždo globėjus priešingoje 
bolševikams pusėje pasirodė ke
turi kandidatai (o reikia tik 
dviejų), čia balsų skirtumai 
yra tarp kai kurių kandidatų 
labai nedideli. Tečiaus ir čia 
pirmieji du anti-bolševikiški 
kandidatai sumušė bolševikus:

Bendra išvada yra ta, kad 
keturių SLA. viršininkų išrin
kimas yra jau beveik užtikrin
tas. O su iždininku ir dviem iž
do globėjais pasisekimas pri
klausys nuo to, ar nebolševikiš- 
ka pusė norės ir mokės susitar
ti, ar ųe. Jeigu susitarimas bus, 
tai Bimbos partija galutinuose 
balsavimuose nepeš nieko. O be 
susitarimo, tai šitų trijų urėdų 
likimą gali nuspręsti balsai, ku
rie buvo išsisklaidę nominaci
jose.

NAUJIENOS, Chicago, ffl. Ketvirtadienis, saus. 16, ’30 
siorganizavę ir laikysis vieny
bės, tąsyk darbdaviai negales 
jų taip išnaudoti, kaip šiandien.

J. S. Jarus.

Be galo maži ir be 
galo dideli pasauliai
Kiek yra visokių daiktų? — Iš 

ko tie daiktai yra padaryti? 
— Elementų skaičius. — Ato
mo sudėtis. — Protonas ir 
elektronas. — Padidintas ato
mas. — žvaigždės. — Kaip 
ilgai ima žvaigždžių šviesai 
pasiekti žemę? 

--------
Pažvelgę tik apie save, rašo 

vienas laikraštis, mes pamaty
sime tokių daugybę atskirų 
daiktų, visokių medžiagų, kad 
pradėję juos skaityti, vargu ir 
kantrybės turėsime juos suskai
tyti. Na, o kiek įvairių daiktų 
yra visame pasaulyj? Čia jau 
joki galva nepasakys ir pasaky
ti negalės. O kadangi kiekvie
nas daiktas yra sudarytas iš 
medžiagos, tai iš pirmo pama- 
nymo turi atrodyti, kad ir me
džiagos rųšių yra be galo daug. 
Bet iš tikrųjų medžiagos rųšių 
nėra taip daug. Nesudėtinių 
medžiagų, tai yra tokių, kuriose 
nėra kelių ‘medžiagos rųšių, va
dinamų elementų, mišinys, pri- 
skaitoma vos 92. O ir iš tų kai 
kurios nesudėtinės medžiagos 
labai retos. Visi aplinkui mato
mi daiktai yra sudėti iš kur 
kas mažesnio neskaidomų* daik
tų—-elementų skaičiaus. Sunku, 
pavyzdžiui, patikėti, kad musų 
batų puspadžiai ir kokia nors 
musų kūno dalis sudėti yra 
maždaug iš tų pačių pagrindi
nių medžiagų. Akselinės maši
nos krumplyj ir savo, sakysime, 
rankos piršte taip pat rasime 
tos pačios medžiagos. Cukrus, 
spiritas, krakmolas, rodosi, vi
sai į vienas kitų nepanašus, o 
sudėti jie yra iš vienodų ele
mentų, yra mišinys vienodų ne
dalinamų medžiagų. Taigi visas 
gyvas ir negyvas pasaulis, visi 
jo gyvi ir negyvi padarai yra 
vis tų kelių dešimčių medžiagų 
rųšių mišiniai.

Chemijos mokslas, sugebėjęs 
nustatyti pagrindines medžia
gas, vadinamus elementus, pa
siryžo taip pat ištirti, kaip su
daryti patys tie elementai, kaip 
jie subudavoti. Pavyzdžiui, koks 
yra vidujinis tokios nedalomo
sios medžiagos,, kaip auksas, 
įtaisymas. Bespręsdamaš šį 
klausimų chemijos mokslas jau 
seniai patyrė, kad kiekvienų 
elementų sudaro atomai, t. y. 
smulkiausios dalytės, kurių ne
pamatysi ir tik skaitmenimis 
skaičiuodamas, nustatysi jų 
svorį. Pagaliau chemijos moks
las patyrė, kad ir tie atomai 
yra sudaryti iš pirminės ener
gijos (jėgos): iš elektronų — 
neigiamos elektros vienetų — 
ir protonų — teigiamosios elekt
ros vienetų.

Apie įvairias šitų elektronų 
ir protonų savybes mes čia ne
kalbėsime, nes tai užimtų gana 
daug laiko. Pasitenkinsime čia 
bendromis pastabomis.

Kaip dideli yra elektronai? 
Pabandykime juos matuoti cen
timetrais. žinoma, apie jų sker
smenį pusės ar ketvirtos dalies 
centimetro kalbėti netenka. Pa
sižymėsime štai kę. Dešimtoji 
dalis čielo žymima tokiu budu: 
0.1 (nulis, taškas, vienas), šim
toji dalis — 0.01 (nulis, taškas, 
nulis, vienas). Tūkstantinė da
lis — 0.001 (nulis, taškas, du 
nuliai, vienas). Vienu žodžiu, 
juo smulkesnę čielo dalelę de
šimtomis dalimis norime pažy
mėti, juo po nulio ir taško bus 
daugiau nulių. Tokiu budu, no
rėdami pažymėti elektrono 
skersmens *ilgį centimetro dale
lėmis, turėtume po taško para
šyti tryliką nulių ir pagaliau 
19. Toks skaičius ne tik neįma
nomas, bet ir neperskaitomas. 
Taigi elektronas yra begalinė 
smulkybe. Jo svoris milionų bi- 
lionų kartų mažesnis už tų ma
žiaus] medžiagos kiekį, kuris 
įmanoma pasverti pačiomis 

jautriausiomis svarstyklėmis. 
Protonai yra apie 2000 kartų 
už elektronus sunkesni, bet vis 
dėlto jie labai toli,-toli anapus 
betarpiško matavimo ribų.

Mes jau šiek tiek supranta
me, kaip yra sudaryta musų 
saulės sistema, būtent, saule 
yra branduolys, apie kurį su
kasi visa eilė planetų, jų tarpe 
ir musų žemė. Panašiai kaip 
saulės sistema, iš elektronų ir 
protonų yra sudaryti kiekvieno 
elemento (nedalomosios medžia
gos) atomai. Tik atsiminkime, 
kad atomai yra taip pat, nors 
sudėti iš elektronų ir protonų, 
stačiai* neįmanomos smulkybės. 
Ir vis dėlto tie atomai yra iš
tisos saulės sistemos. Atomo 
branduolys yra protonas su tei
giama elektra, o aplink jį, <tam 
tikrais keliais, kaip planetos 
aplink saulę, sukasi neigiama 
elektra užtaisyti elektronai. 
‘Atstumai tarp branduolio — 
protono ir elektrono, lyginant 
su jų pačių didumu, yra be ga
lo dideli. Kaip bekraštinėj erd
vės tuštumoj protui sunku su
gaudyti besisukančios aplink 
saulę planetos, taip elektrono 
pasauliui sunku susigaudyti 

Į atomo pasaulyj. Šitie begalinių 
smulkybių amžinai judų atomų 
pasauliai sudaro visokių rųšių 
medžiagas, nežiūrint ar jos yra 
kietos ar dujiškos.

Atomo pasauliui atsivaizduoti 
dar prisistatykime sau tokį 
vaizdų. Tegul atomas bus to
kio didumo kaip žemė, t. y. te
gul jo skersmuo turi 12 tūks
tančių kilometrų. Atitinkamam 
atomo įstatymui, šitas musų 
taip begaliniai padidintas ato
mas bus visiška tuštuma, ku
rios dviejose vietose kažin ko 
bus susitelkę didumo kelių de
šimčių metrų (12 tūkstančių 
kilometrų ir kelios dešimtys 
metrų—įsidėmėkite). Vienas tų 
susitelkimų bus protonos, o ki
tas bus elektronas, besisukus 
apie protoną keturių tūkstančių 
kilometrų atstume.

Tai štai kaip atrodo musų 
vaizduotėj padidintas atomas. 
Išeina, kad kiekvienas atomas 
jau yra ištisas pasaulis, ištisa 
sistema, nors jis yra begalinė 
mažybė, ir tos mažybės sudaro 
visas musų matomas ir patiria
mas medžiagas. Kiekviena me
džiaga, kaip matome, yra gyva, 
joje kruta, virpa, skuba protui 
neįmanoma daugybė pasauliu
kų—atomų. Todėl mums vargu 
yra ko didžiuotis savo gyvybe, 
jei kiekvienas kuolas, kiekvie
na sumušta puodo šukė yra gy
va ir savo gyvybei palaikyti net 
duonos neprašo.

Paklaidžioję savo protu po 
begalinių mažybių pasaulius, pa
reikime dabar nors trupučiukui 
į begalinių dydžių pasaulius.

Dangaus žemėlapiuose (koks 
netinkamas dangaus plotų pla
no pavadinimas!) jau yra sužy
mėta apie 30 milionų žvaigž
džių. Iš pačios artimiausios 
žvaigždės šviesa į mus atlekia 
per devynis motus, nors kas 
akimirksnis lekia po 300 tūks
tančių kilometrų. Toloka tru
putį! Bet tai dar menkniekis, 
štai vadinamo šeštosios eiles 
didumo žvaigždės šviesa mus 
pasiekia jau tik per 270 metų. 
Vėl toloka, bet ir tai dar menk
niekis, nes 12 eiles didumo 
žvaigždžių šviesa, mus pasiekia 
jau tik per 270 metų. Vėl to
loka, bet ir tai dar menkniekis, 
nes 12 eilės didumo žvaigždžių 
šviesa, lėkdama kas akimirks
nis po 300 tūkstančių kilomet
rų, musų žemę pasiekia tik per 
du tūkstančiu šešis šimtus me
tų. Jeigu tą tolumą norėtume 
parašyti skaitmenimis, tai rei
kėtų parašyti 247 su vienuoli
ka nulių. Čia, kad ir kažin 
kaip stengiasi įsivaizduoti sau 
tokį tolumą, nieko nepadarysi.

O ar tai jau viskas? Ar tai 
jau visatos kraštas? Kur kas 
ne. Tiek tepasiekęs yra žmo-

[Pacific and Atlantic Photo]

Dr. Frederick A. Cook, paskil- 
bęs šiaurių tyrinėtojas, kuris 
jau šešti metai sėdi Leaven- 
worth kalėjime už naudojimą 
pašto prigavingiems tikslams. 
Dabar jis prašo, kad jam butų 
dovanota bausmė.

gaus protas, o jis juk tik mažą 
dadelę galėjo pasiekti.

Visi tie milionas didžiųjų 
žvaigždžių nėra taip sau išmė
tyti be jokios tvarkos. Jie yra 
tikslingai surikiuoti j žvaigždžių 
susitelkimo, musų vadinamo 
Paukščių kelio, plokštumos vi
durį. Netoli to vidurio yra ir 
musų saulė su musų žeme ir 
kitomis planetomis. Be abejo
nės, šitas žvaigždžių pasaulis 
nėra paskutinis. Bet kas yra 
anapus jo?

“Visą dangų išieškojau sker
sai ir išilgai,—pasakė pereito 
šimtmečio pradžioj vienas fran- 
euzų astronomas,— bet Dievo 
nei pėdsako neradau.”

Ir iš tikrųjų. Juo giliau mes 
gilinsimės į visatos ir medžia
gos gilybes, juo daugiau paslap
čių atidengia silpnas, bet drą
sus žmogaus protas.

Skaitytojų Balsai
\ I II I *

Darbininkai ir jų 
vaikai

Tūkstančiai jaunuolių — mer
ginų ir berniukų — šiandien 
dirba už tokią algų, kad jeigu 
negautų iš tėvų ar giminių pa
ramos, tai iš savo uždarbio jie 
jokiu budu negalėtų pragyven
ti. Tatai priveda ir prie blogų 
darbų: berniukai pradeda plėš
ti, o jaunos mergaitės dažnai 
pradeda pardavinėti savo kūną.

Ir tai visai suprantama. Ap
skaitoma. kad merginai mažu 
mažiausia reikia turėti apie 
penkiolika dolerių savaitei, kad 
ji galėtų tris kartus' per dieną 
pavalgyti ir už butą užsimokė
ti. Ta suma neapima drabužių 
ir karferių.

Taigi penkiolika dolerių per 
savaitę reikalinga valgiui ir pa
stogei. O kiek mes šiandien ra
sime merginų, kurios gauna tik 
devynis, o kartais ir mažiau do
lerių per savaitę! Ką jos' turi 
daryti? Kaip jos turi pragyven
ti ir dar šį tą susitaupyti juo
dajai dienai?

Rasime juk daug šeimų, kur 
tėvai savo vaikams nieko ne
gali pagelbėti. Tėvas, sakysime, 
pats uždirba per savaitę kokius 
dvidešimtį dolerių, o vaikų turi 
kokius penkis ar šešis. Tai kaip 
jis gali bepagelbėti kuriam nors 
vaikui, kuris susiranda sau 
menkai apmokamą darbelį? Tai 
tik ubagiškas gyvenimas.

O reikia žinoti, kad dabar 
darbo amžius labai trumpas. 
Sulaukė darbininkas kokių ke
turių dešimčių metų ir jam 
darbdaviai nebenori duoti dar
bo. Ir aišku kodėl. Yra užtekti
nai jaunųjų, kurie už daug pi
giau dirba.

Darbininkams laikas jau su
siprasti ir tinkamai susiorgani
zuoti. Kuomet jie bus Kerai su-

Mano atsiliepimas
žemaičių padėtis Vytauto 

laikais

Tokį straipsnį Juozas Prons-* 
kus parašė, o Naujienos patal
pino gruodžio mėnesy. Perskai
tęs tokį kratinį turi pagalvoti), 
kodėl gi ponas Pronskus jį ra-< 
šė? Kodėl jis tiek laiko ir tru4 
so dėjo? Juk D. L. K. Vytau
tas buvo ir yra žinomas visai 
lietuvių tautai kaipo Lietuvos '• 
tėvas! Ar daug garbės pelnČ 
rašytojas tokio kratinio?

D. L. K. Vytautas' buvo ir 
yra žinomas ne kaipo šventasai, 
bet kaipo narsus ir veiklus kar- 
žygis. Jo biografija negalėjo 
būti saldžiai vienoda, nes laikai 
ir priešai tuomet buvo žiaurus. 
Už tai D. L. K. Vytauto garbe 
turi būt nepaliečiama ir ant to- 
liaus, ir dar toliaus, ir dar ant 
kitų 500 metų.

—Vladas Domaševičius.

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

Pagelba dėl inkstų ar 
pūslės įdegimd

Inkstų ar pūsles įdegimas pagimdo tanku 
kelimąsi naktį Šlapintis, stoką miego ir abel? 
ną sveikatos silpnumą . Tas įdegimas yral 
pasėka atsiradusių dėlei konstipaeijos nuoy 
dų, ir jei tuos nuodus pašalinti iš kūno, vist 
nesmagumai išnyks. Nuga-Tone užveria savy 
vaistus, kurio nugali konstipaciją ir tuo apį 
valo sistemą nuo tų nešvarumų. Jis sude
rina ir sustiprina gyvybės jėgas, priduoda 
jums geresnį apetitą, pagerina virškinimą in 
leidžia jums gerą nakties poilsį ir atsikelti 
ryte sustiprėjusiu ir atsigavusiu.

Nuga-Tone yra geras dėl senesių žmonių! 
kurie yra silpni ir nusikamavę, kaip ir dėl 
jaunesnių. metais, kurie yra pasenę prie* 
laiką. Nė vienas neturėtų nešti menkos sveik- 
katos naštą, kuomet jie gali gauti tokias 
geras pasekmes su Nuga-Tone. Visi medici^ 
uos pardavinėtojai pardavinėja Nuga-Tonė. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų stake, pa't 
prašykit jį užsakyti dėl jUs iš savo džiaberioj

Sustabdo kosulį 

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.

MARES COUGH BALSAM \ 
ištraukiant laulc 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintinga bandy- 
m ą . Laikykit 
bonką namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki
ta doza nuryki
te kai pabusite 
naktį. Tai bus

galas kosulio. Gaukite jį pas savo 
aptiekininką. 35c. ir 60c bonkutė.

MILDA
THLATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Sausio 

16, 17 ir 18 
¥ I

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Hdllywood
Revue”

Gražiausias muzikalia veika
las, su dainomis ir šokiais 

dalyvaujant
25 žvaigždėms, šimtams gra

žuolių ir t. t. , 
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios iinios.

— yra tinkama 
kaina mokėti 

už gerą 
dantų 

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Largc Tube
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Tūkstančiai Dolerių Vertes
ĮVAIRIAUSIŲ DAIKTŲ EINA LAIMĖJIMUI

Automobiliai, Radiolai, Pianai, Parlor Setai ir daugelį kitų skirtingų daiktų

Kas Nori Dirbti Naujienoms ir Sau Laimėti Dovanas?

DRAUGAI NAUJIENIEČIAI:
Ateina svarbaus darbo valanda- platinime 

Naujienų. Jau du metai praslinko nuo praeitojo 
Naujienų Kontesto, nuo to laiko kada skaitlinga 
armija budrių Naujienų kontestantų parodė sa
vo dideli pasiryžimą dirbti Naujienų labui ir sau 
laimėti atatinkamą dovaną už įdėtą triūsą. Virš 
šimtas kontestantų laimėjo dovanas-automo- 
biliais, radiolais, pianais, parlor setais, auksi
niais ir deimantiniais daiktais.

Šis busimas Naujienų Kontestas bus vienas iš 
didžiausių Kontestų, koks kada yra buvęs Nau
jienų istorijoje, nes šiame konteste yra daugiau 
išplėstos ribos kontestantų veikimui kaip Chi- 
cagoje, taip už Chicagos ir Kanadoje. Todelgi 
visi geri naujieniečiai, kurie turite liuoso laiko 
ir gerų norų Naujienoms, stokite į kontestantų 
eiles. Tegul nelieka nei vieno lietuvių kampelio 
Suvienytose Valstijoje ir Kanadoje, kur nesiras- 
stų Naujienų kontestantų. Visų kolonijų Naujie
nų draugai busimame Naujienų Konteste su- 
glauskime savo spėkas bendram darbui-arki- 
me užleistus dirvonus, sėdami Naujienų sėklą! 
Savo Įdėtu darbu išplėtokite Naujienas ir ten, 
kur jų saulės šviesa dar nėra apšvietusi.

Ei, gerų norų, kilnių minčių, šviesą ir tiesą 
mylinti lietuviai!-—ateikite šian i talką: Chicaga, 
Pietai ir Vakarai, Žiemiai ir Rytai—visų lietu
vių kolonijų Naujienų draugai, taipgi Kanada, 
tu miela sesutė Suvienytų Valstijų ir tu ateik į 
Kontesto talką.

Kiek Jūsų kolonijoje yra lietuvių—nesvarbu, 
bet svarbus reikalas juos padaryti Naujienų 

skaitytojais, Naujienų draugais. Šiame Naujie
nų Konteste yra gera proga dalyvauti ir mažoms 
kolonijoms ir laimėti stambias dovanas.

Lietuviai-moterys ir vyrai! esate visi nuošir
džiai kviečiami Į darbą, Jeigu tingumas nėra 
dar supančiojęs Jūsų kiltai veiklios dvasios, 
ateikite į šio Kontesto darbą—Naujienos laukia 
Jūsų prie darbo, prie darbo, kuris ugdys Nau
jienas ir Jums už Jūsų įdėtą triūsą laike Kon
testo teiks užtarnautą garbę ir dovanas.

Norinti dalyvauti šiame Naujienų Konteste, 
malonėkite išpildyti žemiau, talpinamą blankutę 
ir prisiųsti Naujienų Kontesto departamentui. 
Gyvenanti Chicagoje malonėkite atsilankyti as
meniškai nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

NAUJIENOS.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III

GERB. KONTESTO VEDĖJAS:
Noriu būti kontestantų 4-ame NAUJIENŲ 

konteste. Malonėkite mane priimti kontestan ir 
suteikti reikalingas informacijas ir kontesto sąly
gas šiuo adresu:
» ■’ » **

Mano Vardas Pavardė

Gatvė
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Darbininkai, kurie 
patarnaus Naujienų 

Radio Koncerte
Žemiau paminėti asmenys 

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

1. Račiūnas
2. Ascilla
3. švelnys
4. čepukas
5. žilis
6. Narbutas
7. Pučkorius

Inkstams Blogai 
Veikiant Imkite

Druskos
Sakoma Nugarą Skauda Todėl 

Kad Tamsta Permažai 
Vandens Geri

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs tą kas 
gamina rūgštis, sako žinovas. Tų rūg
ščių perteklius perdirba inkstus, ku
rie stengiasi jas iškošti iš kraujo. O 
inkstams užsikimšus, turite juos pa- 
liuosuoti, taip kaip liuosuojate vidu
rius, išvalant šlapumo medžiagą. Ki
taip gausite skausmą nugaroje, gal
vos skaudėjimų, svaiguli; viduriai 
rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro raumatižmas gels, šlapu
mai neaiškus, pilni nuosėdų, kanalai 
dažnai įsikarščiuoja, šlapumas degi
na ir esi priverstas ieškoti pageltos 
porą syk per naktį.

Pasitark arba su geru patikėtinu 
gydytoju, arba iš aptiekos gauk ke
turias uncijas Jad Salts druskų. Imk 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
pradės veikti. šios pagarsėjusios 
druskos padarytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pridėta li- 
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveikimui rūgščių, 
kad jos neerzintų kūno.

Jad Salts druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų puto
jantį lithia vandens gėrimą. Gerkite 
apščiai gero vandens.

i
Tablets

$EVERA’S>J 
coughbąlsam

DRESIŲ DEZAIN1NIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didelę algą. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti 
gražius drabužius i r 
skrybėles dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musų as
meniškas lavinimas grei

tai priruošia jus tai vie
tai į trumpą laiką. Ra- 

s šykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE 

190 N. State SU 
Randolph 2718

PAIN-EKPELLER

Milijonai 
Jūsų 

pačių žmonių kalba 
nira kito tiokio linimento, ku
ris veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN -J£X- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Perialimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulu, Sustin
gusių Sąnarių, lisinarinimų, Nu- 
aimušimų, Reumatiikų Skausmu, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbazenklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotoju. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

EAd RlCHTER V CO 
• IRAYAND SOUTH FIFTH STS.

BROOKLYN, N.V

^Phone VirRinia 2054

JOSEPH ^VILIMAS
N ii m u tat y m u J 

* KONTRAKTORIUS^
4556 So. Rockwell SU Ghicayo, TU.

Englewood

kokioje vietoje

šioje

Spulka

Town of Lake 130 W. Randolph
Street, Chicago

Giminės laimėjo bylą

screen
baimės piešinys

nyra”

bukit

uucief

It’s toasted
Tel. Boulevard 4705

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Atlantic Photo]

Casimir Bantel, 
kuris vėl

. spul- 
Vardo 

Dabar bus

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj’

Kitą palaidojo, o Čia patiems 
mirtis grūmojo

Del sugrįžimo lin
dynių ir kitu in
formacijų atsiklau- 
skit savo vietinio 
agento arba

pamarginimais, -• tokiais, ku 
rių nematyti kituose parengi 
muose. Komitetas sako, kai 
niekas nesigailės atsilankęs i š 
balių. Kada
kalbamas balius rengiama, pra 
nešiu kitą kartą.

Englevvcod reporteris.

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelčmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą , kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingiI 
Bukite nuosaikus! Mes netyirtiname, kad rukymaą Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiajis, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

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

S. L. A. 178 KUOPA RENGIA
BALIŲ IR ŠOKIUS SU PROGRAMŲ, 

PRAKALBOMIS
ir laimėjimu poros dviniokių, gaidžio, vištos ir dzūkiškos silkių bač
kos. Išlaimėjimą darys Užgavėnių Diedukas. Kas netikite, ateikite 
ir savo akimis datirkite. Kalbėtojais bus A. Žukas iš New Yorko, 
Mt. Greenwood klebonas ir Dr. Tananevičia. Dainuoti gi dainuos 
visa kuopa. Užgavėnių diedukas duos gerų vaistų nuo nervų, kad 
visi butų linksmus. Kurie norite prisirašyti prie kuopos — ateikite, 
kurie norite, galite ir persikelti. Visi nauji nariai bus apkarunavoti 
su dovanomis, iškilme ir muzika. .

VISĄ TAI BUS KOVO—MARCH 1 d., NUO 5 VAL. VAK., 
Bažnytinėj svetainėj, prie 111 ir Homan Avė. gatvių, Mt. Greenwood 

įžanga 35c. Užprašo visus Pirmininkas B. VValantinas.

8. Valiulis
9. .1. Vilis

10. A. Vilis
11. W. Maukus
12. Naikelis
13. J. Degutis
14. Skurkis
15. Pačkauskas
16. šmotelienė
17. Antonina Vilienė
18. PuČkoriene
19. Kemešienė
20. Rypkevičienė

Kundrotas duoti 
fordukui kelią, 

nesuspėjo. Ford ūkas
lietuvių automobiliui į

Draugija “Dramos ir Dainos 
šviesa” seniai jau gyvuoja 
Englewoode. Ji gal Čikagos lie
tuviams yra nežinoma, bet 
Englewoodo ir apielinkės lietu
viams ši draugija yra gerai ži
noma.

'Ši draugystė, kaip ir kitos, 
veikia, idant pritraukti jaunuo
menę prie tikros lietuviškos 
šviesos: lavintis' scenai ir pa
žinti senovės lietuvių būdą.

Draugyste yra pašalpinė ir 
gyvuoja jau daug metų. Bet 
tik kartas nuo kanto vieną ki
tą balių surengdavo. Ale šiais 
laikais ji, galima sakyti, subruz
do veikti smarkiau. Praėjusiais 
metais įsirašė. į ją keletas jau
nų narių. Be to, kai kurie se
nesni nariai sukruto darbui — 
atgaivinti iš miego draugiją.

Nors dabar draugija nėra dar 
skaitlinga nariais, bet ji visgi 
turi 110 narių, ir visi jie gerai 
veikia. Ji gali puikiai pasirody
ti pereitų metų darbu kitų 
draugijų tarpe. Ir jeigu šiais 
1930 metais taip pasidarbuos, 
kaip praėjusiais, tai musų drau
gija taps plačiai žinoma.

Ir matyti, kad ir šiemet drau
gija nemiegos. Dar, galima ša

peliai laidojimo Veronikos 
žvirgždinienės buvo kilusių 
ginčų tarp velionės giminių ir 
apiekunų. Be to, gimines pa
kvietė laidotuvėse patarnauti 
gr a torių Eudeiki, o apiekunai 
— graborių Mažeiką. Ginčas 
atsidūrė teisme.

Naujienų spulkos nauja se
rija prasidėjo sausio 2 dieną 
1930. Dabar laikas įstoti į Nau
jienų spulką ir pradėti taupy
ti pinigus.

Kreipkitės j Naujienų ofisą 
dėl informacijų. 1739 So. Hal- 
sted Street.

Lietuviai, kuriems aksiden- 
tas buvo netikėtas, nukentėję 
sunkiau. Vienam jų, būtent p, 
Vaitkevičiui, užgauta akis, mo
teriškė skaudžiai sutrenkta 
taipjau ir pp. Kundrotas si 
Zaglavičiu smarkiai sukrėsti ii 
užgauti.

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedėldienj 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.

[Pacific and

Varšuva. —
Lenkijos premjeras 
sudarė ministerių kabinetą

Pats fordukas apsisuko, pa- 
kripo ir sustojo. Jo draiveris 
nors ir gerokai sutrenktas,

Praėjusį penktadienį pa laido
ta lietuvių kūdikis. Būrys šei
mynos giminių ir draugų pa
lydėjo kūdikį į kapines.

Lydėtojų tarpe, vienu auto
mobiliu važiavo p. Vaitkevi
čių, turįs barbernę adresu 1803 
West 45 Street, p-nia Shulz, 
Stanley Kundrotas ir p. Zag- 
lavičius. Grįžta jie narrio.

Važiuoja Westem avenue. 
Staiga priešais įjuos pasirodo 
automobilis, kuris bėga kairią
ja puse. Važiuoja jis greitai, 
ir kaip matai 
dūkas.

Mėgino p.
paklydusiam 
vienok 
kirto 
šoną.

Čia kaib

Jūsų

Teismas pripažino pareigą 
giminėms rūpintis laidotuvė
mis. Ilr jose patarnavo grabo- 
rius Eudei'kis. KeP-

pĮpĮgmoiiiiiiini............. ....

5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’A — 6 DIENOS 

PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

Susivienijo' veikusios 
apiclinkčje <ivi lietuvių 
kos. Seniau čia buvo trys 
kos: Vytauto, Garsaus 
Lietuvos ir Lietuva 
tik dvi.

Vytauto spulka veikia kaip 
veikusi. O Garsaus Vardo Lie
tuvos ir Lietuva spulkos pas
kutinėmis dienomis susivie- 
m jo.

šitų dviejų susivienijusių 
spulkų kapitalas dabar siekia 
daugiau, kaip $400,(XX).

Suvienytų spulkų raštinė 
p. Bernardo Milaševičiaus 
se, 4600 So. Wood Street.

Norintieji užsimokėti spulkai 
mokestis dabar gali 1x4 kada 
tatai padaryti, nes ofisas at
daras kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro, o kai kurias 
dienas iki 9 vai. vakaro.

Susivienijusių spulkų direk
torių susirinkimai laikoma 
kiekvieno antradienio vakarą, 
nuo 8 valandos, adresu 4600 
So. Wood s t. Rep.

Jus vyrai kurie laikytumeties tvar
kiai ir tinkamai ... jus moterys 
kurios geidžiate kankintis dėl prie- 
lankumų tikrai rnodernišlcos figūros 
----kada stengiatės padaryt save per 
daug gražiom užsidekite Lucky 
vietoj to. Bukit nuosaikus 
nuosaikus visais atžvilgiais net ir 
rūkyme. Valgykit sveikai bet ne be 
nuosaikos — kada jūsų akys yra 
didesnes už jūsų skilvį užsidekite 
Lucky vietoj valgyt. Ateinanti nuo- 
tikiai meta savo šešėlius priešakin. 
Vengkite to ateities šešėlio, tik per 
išvengimą virš-sauvalystės jus pa
laikysite prielankią jaunystės figūrą.
Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako-—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST- 
ING” ne tiktai prašalina neš vard
inus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį.

kyti, draugija nepasilsejo nuo 
pereito baliaus, kurį turėjo pirm 
pustrečio mėnesio, o štai, žiū
rėk, jau ir kitą rengia.

$į kartą išrinkta darbštus 
komitetas. Ir kaip girdėjau iš 
komiteto narių, tai ši busimų 
balių jis surengs su visokiais

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 
veikt pradės nuo kovo mėn., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą
Patogus ir tiesus susinešimas su bile Europos šalimi. 
Reguliariai išplaukimai kiekvieną savaitę populiariais 

Lloyd laivais.

i. F. Budrikę
3417-21 So. Halsted St.

BOSCH 
RADIO

Pamatę naujuosius Bosch Radio jus suprasite ir 
įvertinsite gražumą jų kabinetų, bet tik išklausę 
naująjį Screen-Grid Bosch Receiverį jus galėsite 
suprasti jo didelę spėką, jo tono tikrumą, jo tech
ninę viršenybę ir tobulybę. Bosch rūpestingas ir 
tikrai geras darbas yra išraiška didžiausios vertės. 
Pamatykit ir pasiklausykit De Luxe Kabinetus 
Bosch Radio. Kaina, be tūbų, $240. Kiti modeliai 
.įuo $119.50 ir augš., be tūbų.
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Ketvirtadienis, saus. 16, ’30

CHICAGOS 
ŽINIOS

Socialistų jaunuomenės 
laikraščiai

Iš Socialistų Partijos . 
darbuotės

Siunčia mirties bausmei
Joliet kalėjime sėdėjo Ar- 

thur Beid. Jisai sužinojo apie 
kalinių planus pabėgti. Beid 
pranešė apie tai valdžiai, ir 
tuojau po to kaltė buvo jam 
dovanota. Šiomis dienomis Beid 
tapo areštuotas, kai mėgino ap
vogti gelžkelio vagoną. Beid 
vėl siunčiamas į .lolietą. Bet 
jis pats tvirtina, kad jį siun
čia mirties bausmei, ha Jolieto 
kaliniai nedovanos jam išda
vystės, ąr

Young Peoples’ Sųcialisl 
League pradėjo vajų, kad šiais 
metais padidinti socialistinės 
jaunuomenės organizaciją 5,- 
000 naujų narių. (Lietuviškai 
jaunuomenei patartina stoti į 
Young Ųeoples’ Sočia lis t Lea
gue, nes šiai organizacijai pri
klauso parinktinė Amerikos dar
bininkiška jaunuomenė.

Young Peoples* LSoeialist 
League leidžia šiuos laikraš
čius: ‘‘The New Vista” ir ‘‘The 
Young Leader”. Adresas ‘‘The 
New Vista!’ yra: 7 East 15 
st., New York, N. Y. Adresas 
“The Young Leader” — 305 
Prospect-Fourth Bldg., Cle ve
janti, Ohio. Užsiprenumeruokit 
tuos laikraščius.

Cook pavieto Socialistų Par
tija paskelbė, 'kad ji pradėsian
ti- eilę pamokų, kaip laikyti 
prakalbas ir pratintis diskusi
joms. Pirmasis posėdis bus 
sausio 16 
shington 
7:30 vai. 
vadovaus 
Krank J.
gimusi lietuvių jaunuomenė tu 
retų pasinaudoti šia proga.

d., adresu 2653 Wa- 
boulevard. Pradžia 
vakare. Pamokoms 
Clarcnce Senior ir 

Manning. Amerikoje

25369—J. Sruogiui 
25372—O. Kukienienei 
25375—P. Vielaviečienei 
25376—V. Kovaliauskui 

25380—0. Kygienei
25385—J. Šaučiuliui 
25389 -O? Giedrienei 
56702—J. Grikštienei 
56703—P. Grikštui 
56705—V. Blaževičienei 
16125—J. Dijokui 
16024—S.
16014—M. Erčiui.

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

Įveirųs gydytojai

Šukiui.

Graboriai

Mokykloms $101,-
786,408 Čikagos sveikata

Čikagos mokyklų taryba 
tiekė aldcrmanams užtvirtinti! 
$101,786,408 biudžetą užtvir
tinti 1930 melams, lai yra di
džiausias Čikagos istorijoj mo
kyklų biudžetas. Pereitais 1929 
m. mokyklų biudžetas buvo 
$86,496,608. šiemet, reiškia, 
biudžetas didesnis $15,000,000. 
Teisybe, apie 10 milionų 
kės išleisti, kad kai kurias 
kyk’rn skolas padengti.

pa-

rel
ino-

Ruoškitės šaltą orą 
priimti

biuras pranašavo,

rėjo pasiekti šalto oro srovė, 
ir kad temperatura busianti 

arti zero per keletą dienų.

Dorr’o teismas

ko
štos

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

16074—J. Balčiui
25277—EI. Garbauckienei 
16077—M. Tautkaitei 
25367—O. Sargunienei 
25368—J. šriuogiui

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
CanaI 8161

Pilone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aidų įtempimų, kuris 

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

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Virginia 0036 
Res. Tei. Van Buron 6868 

DR. T; DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 

iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die
ni}. Namų ofisas North Side 

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

6
ir

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutarti
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. CanaI 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia 

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

So. Ashland Avė.1800

Sveikatos departamento 
misionierius, Dr. Kegel, 
savaites biuletene praneša, 
kių žinių apie sveikatos padė
tį Čikagoj (Raportas iki 10 d. 
sausio 1930).

1. Visas susirgimų skaičius 
buvo normališkas, ne didesnis 
ir ne mažesnis, „kaip papras
tai. 2. Skaičius ligonių skar
latina ir skaičius mirčių dėl 
šios ligos aukštas. 3. Susirgi
mų difterija kiekis normališ
kas, bet mirčių dėl difterijos 
skaičius labai aukštas. 4. Su
sirgimų plaučių uždegimu ir 
influcnza skaičius mažas.

Lietuvės Akušerės
MRS, ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvrife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Egzaminacija $5
Kam rūpintis delei savo 

ligos?

PUSMETINĖS SUKAKTUVĖS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

ir Akinių DirbtuvėOfisas
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENl'lSTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2

Nedėlioj

iki 4:80 ir nuo 7 iki U

nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas CanaI 1464

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Haisted St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1115 ;

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas

jog 
jos

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pi-itaikintais 
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 tūrių 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 Kenvvood 1752

Rez. 6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Haisted Street 
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Haisted St. ■
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTŲ
Rusas Gydytojas ir Chirvr^as

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Haisted St., Čhicago 
arti 31 st Street

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

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 Haisted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

II. Dorr kaltinamas nušovi-| 
mu O'Brieno, kuris gyveno 
Dorr’o namuose. Vakar buvo 
teisme, kaip sakoma,, Dorr’o 
diena. Mat, Dorr teisiamas yra 
tuo, kad jis nušovęs O’Brieną 
sužir ki i, o Dorr ir Dorro ad
vokatai 
vęs O’Brieną netyčia? Mat, nu
šauti žmogų netyčia — kalti
namajam reiškia mažesnę bau
smę, o gal ir pal mosavimą. Kad 
sulaužyti Dorro tvirtinimą, lai 
valstybės gynėjas ir kamanti
nėjo -Dorr’ą kuone visą dieną.

nuso-

Jus galite pasitarti su vienu tų, 
kurių speciališkumas ir pasiseki 
mas visose kraujo ligose yra ne
ginčijamas. Šios ligos, yra tie
sioginiai ar netiesioginai atsako- 
mingos už daugumą žmonijos sir
gimų. Per daugeli metų aš se
kiau šią profesionalio darbo eigą 
ir apsiginklavęs patyrimu įgytu 
daugelio ligoninių klinikų, turiu 
galimybės greitai ir pilnai išgydyt. 
Kodėl neleisti specialistui išklau
syti jūsų nesmagumus, surasti 
priežastį ir, juos, pašalinti ?

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 W. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

Valandos: nuo 10 rvto iki 
pietų ir nuo 3 iki 4130 po 

Nedelioj nuo 10 v. ryto 
.1 vai. po piet.

1 po 
piet.
iki

Moteris skaudžiai 
apdegė

Mrs. Marie 
si 913 Lytie 
ligoninėn. Ji 
gusi.

Bozalis, gyvenu-' 
Street, išgabenta | 
skaudžiai apde-

METŲ SUKAKTUVĖS

ADOLFAS KIMTIS
Mirė liepos 13, 1929 m. o po 

gedulingų pamaldų šv. Antano 
bažnyčioj palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. Buvo sulau
kęs apie 50- metų amžiaus.

Nelaiminga ijyrtis be laiko 
atėmė iš musu tarpo mylimą 
vyrą ir brangų tėvelį. Šioje 
šalyje išgyveno apie 22 metu 
ir užbaigė sunkius darbus, var
gus ir rūpesčius. Dabar liko 
jo kunui juoda žemelė, šalta 
vietelė. Ateidavo ...šy^ntės, gau
davo nuo šeimynos ir giminių 
visokiu dovanų ir sveikinimų, 
o dabar jį atminkime savo mal
domis. Pas ij iš Lietuvos suva- 
žiavom seserys, broliai ir kiti 
pažįstami, o jis mus visus pri
ėmė ir daro mums gero, kiek 
tik galėjo.

Atmintinės trejos Šv. Mišios 
ivyks pėtnyčioj. sausio 17 d., 6, 
7 ir 8 vai. ryte, Šv. Antano 
parapijos bažnyčioj, Cicero, III. 
I šias pamaldas nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti visus gi
mines, draugus, pažįstamus ir 
kaimynus. Kaip jis mus visus 
priėmė šioje šalyje, tai turėkim 
viltį, kad jis mus pasitiks ir 
aname pasaulyje.

Nubudę,
Moteris, Sunai ir Dukterys.

2314 W. 23rd PI 
Chicago, Ilį.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

at
mano dar- 

užgane-

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika gi 
Graborius ir

Balzatnuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. ------

3319 Aubutn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

vaikai prijungė 
nafta ir 

Vaikai tuo
pom 
kam-

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

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

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

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

Tel. Brunswidc 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

Te). Kemvood 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. Haisted Street
Tel. Victory 0562 

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

________ i------------------------- 1-------

Keturi jos 
popierą prie keno su 
uždegė tą popiera. 
jau išbėgo. O motina su 
kitų vaikų buvo 
bary.

Ugnis pasiekė 
girdo ('kspliozija.
siekė moters drabužius.

Moteris 
ligoninėn, 
lengviau,
(’ilba, išgelbėjo ir 
vaikus.

1646 W. 46th

Telefonas
Boulevard

kitame

nafta.
Liepsna pa-

isl-

ONOS VU’KAUSKYTĖS

apdegė. Išgabenta 
Vaikaiz nukentėjo 

Kaimynas, Joseph 
moterį ir

Teatruose
Chicago teatre, pradedant 

penkiadieniu, 17 d. sausio, busi 
rodoma paveikslas

scenos pro-
dukcija; kitokie numeriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai-i 
ku rodoma kalbantis paveiks-1 
las “l’he Virginian”;

Suėjo lygiai metai kaip per
siskyrė su šiuo pasauliu, musų 
mieliausia duktė, Ona Vitkaus- 
kytė. Ji mirė naujų metų die
noje sausio 1 dieną. 1929 m. 
Palaidota Šv. Kazimiero kapi
nėse. Mieliausia dukrelę atsky
rė žiauri mirtis nuo musų vos 
suėjus 13 metų amžiaus, šitas 
skaudus smūgis neišnyks mums 
iki busime gyvi.

Atminimui vienų metų mir
ties sukaktuvių bus iškilmingos 
ketverios Mišios su Egzekvijo
mis, Šv. Jurgio bažnyčioje, sąu- 
sio (January) 17 dieną, 1930, 
6:30 vai. ir 7:30 vai. ryte.

Prašome visus savo gimines 
ir draugus prijaučiančius 
mums, dalyvauti pamaldose ir 
po pamaldų kviečiame visus at
silankyti pas mus į 3256 So. 
Union Avė., 1 lubos.

kitokie i Nubudę,

17 diena 
kalbantis 

Šitie l’p”.

prade- 
pa siru
pą ve i k- 
šokiai,

Tėvai Vitkauskai, Brolis 
ir Giminės.

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 apską Amerikoj išgyve
no 27 metus. Paliko dideliame 
nubudime seserį Barborą Wait- 
kienę ir brolį Antaną, 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 įvyks pėtnyčioj, 
sausio 17 dieną, 8 vai. rytę iš 
koplyčios i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nubudę liekame,
Sesuo, Brolis, švogeris, 
Puseserė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius I. J. Zolp,, Telefonas 
Boulevard 5203.

1327 So. 49

Telefonas 
Cicero 3724

Phone Cicero 294
Mes esame taip 

ti, kaip' Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas diena

Syrewicze Co 
Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už kr

numeriai.
McVickers 

(kini sausio 
dys linksmas 
šias “Sunny
muzika; kitokie numeriai.

Orienial 
sausio 17 
paveikslas 
American 
rodymas

teatre — pradedant 
diena bus rodomas

‘sGlorifying the 
Giri”; tai yra pa

kai kurių numerių 
aktorių; kitokie nu-

meriai.
t nilcd Artistą teatre —-.šiuo 

laiku rodoma paveikslas “The 
Taming of the Shrew”; pa
veikslo siužetas remiasi Seks
inio veikalu; kitokie numeriai.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Haisted St Tel. Boulevard 7314
___________________________ ___________ ■ 3201

Phone CanaI 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS jlR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Renublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. Ą. J. BERTASH
3464 South Haisted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

KOPLYČIA

Phone CanaI 2118
Valandos: 6—8 vakare

blt A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Haisted Street

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

tų patarnavi-W 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. I>afayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) no nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

3201 tarti.

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidčj
1579 Milvvaukee Avc.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą. 
Cicero ' r

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

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

Kampas Michigan Avė.
Te). Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St,

Rooms 928 ir 935
Tol. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

DR. 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

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas CanaI 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Įvairus Gydytojai

t.
vak.
dienos

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee

Valandos: 12 iki 2 ir 
Seredos vakare

Nedėlioj pagal

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
, 77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Avenue
6 iki 8 P. M. 
uždaryta 
sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos /telefonai

South Shorę 2238 ar Randolph 6800

DR, CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880_______
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki .12 diena, 2 iki 3 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 b i 12,
Rez. Telephone Plaza 32U2

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

Wcst Adąms St., Room 2117
Telephonė Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

105

st.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
• T

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Haisted Street

' Tele phone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas j

134 North LaSalIe .Street

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Av<\

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

mingam lieluviu’i arba lietu- už svetainę, ir visiems dalyva- 
va tei. NeiLlioj, sausio 19 d.
T. i uosy) C/ svetainėje, “Aiušre 
le”, muzikos ir dainos draugi 
iri,-, rengia koncertą, 

šokius. Didelį 
ne mažiau doler

Metinis “Naujienų 
Koncertas

Kada?
Kur? —

— Sausio 19 
Lietuvių Auditorijoj

ti.

lošimą .
ir šokius. liKleij programą, 

J |vertės ne mažiau dolero, duo- 
’da už 10c įžangos, perkant li- 
i kietą iš anksto. Prie durų ti- 
ikietas 56c. Ir su tuo pačiu Ii- 
kietu galima laimėti v i išminė tą 
dovaną.

vusiems ir nedalyvavusioms 
mano draugams, leiskite iš
tarti lietuvišką širdingą Ačiū*

Juozas ir Valerija Kuzmickai 
(Uklvcris).

Del Lietuvių Va 
landos

bet dar yra Northsidėj jaunuo
lių, kurie nepriklauso. Tėvų pa
reiga atvesti savo vaikučius i 
pamokas ir dalyvauti sykiu. 
Nes tai yra naudingas darbas 
pratinti jaunuolius riš pat jau
nystės gražiai elgtis ir dalyvau
ti gražiuose parengimuose.

Northsidietis.

Matulianskenci M
Panuskis Tillį/

Pui lieni A-palionija 
Badžius Juzepa

993
996
997 

1(H)0 
1903 
1604
1023 |Skzcbuline Flzionas 
1633 Urbanavičiui J 
1012 Zahsras Juozas

J CLASSIFIED ADS
Miscellaneous 

įvairus
Business Chances

Pardavimui Bizniai

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

Nebuvo ne vieno “Naujie
nų” koncerto, kuriame nebūtų 
manęs. Per dešimtį metų te
ko man dalyvauti “Naujienų’’ 
koncertuose, piknikuose ir šiaip 
parengimuose. Reikia pasakyt, 
kad smagu yra dalyvauti to
kioje skaitlingoje publikoje, 
kaip “Naujienų” parengimuo
se, kur susirenka tūkstančiai 
naujieniečių skaitytojų. Bū
davo atsitikimų 
tekdavo nuo 
grįžti namo, 
trukdavo.

Šį koncertą 
gia nelabai

Aušrelės darbas verias pa- 
! lamos. Reikia pamatyt musų 
priaugančiąja kartą dirbančią 
lietuvišką kultūrišką darbą. •

Vietra.

Jaunoji Birute
Nepaprastas tėvų posėdis 

Įvyks penkiadienio vakare, 8:30 
valandą, Mark Wliile Square 
parko svetainėje. Posėdis bus 
Library Room. Pageidaujama,

kad daugeliui l kad tėvai atvyktų kuo skait- 
svetainės

nes sėdynių
durų j lingiausia.
pri-

“Naujicnos” 
didelėj

Turime daug ne
baigtų reikalų. O pirm -ĮX)sed- 
žio įvyksta dainų 
pamokos.

i)- žaismių 
Valdyba.

koncertuose Lie-
Nau- 

bet 
ne-

Iš Tautiškų kapinių 
lotų savininkų su

sirinkimo

Sekmadienį, gruodžio 12-itą, 
p. J. Budriko radio programas 

stoties WCFL buvo tikrai 
gražus. Lietuviškos paprastos 

; liaudies daineles, deklamacijos 
ir vargonų numeriai buvo labai 
gražiai išpildyta — kad geriau 
jau ir nereikia. Man ypatingai 

.patiko duetas, kuris sudainavo 
“Vilniaus kalneliai”.

Klausant taip gražiai dainuo
jamų lietuviškų dainų iš radio 
stoties ir atsimenant, kad musų 
lietuvių sostinė Vilnius randasi 
lenkų militaristų rankose, nei 
nepajunti, kaip akyse pasirodo 
ašaros ir širdį koks tai skaus
mas užgula.

Vargonai iš p. Saurio rankų 
taipgi labai gražiai skambėjo.

■ Juozias.

Laiškai Pašte
iš

4

Lietuvių valanda

Šie laiškai yra atėję Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 

; ir Adams gatvių) atsiimti. įtei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Adverlised Win- 
do\v” lobėj nuo Adams gat-

BĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina. 1

dl-
di-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS

BRIDGEPORT
KN1TTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir Vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- ieškau partnerio, su mažu kapitalu, 
terius ir taisome senus. Vilnonios vienai sunku apsidirbti. ___
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi-j Inont Avė. Tel. Lackawana 9798. 
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams, j 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais.
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

PARDAVIMUI Chili parloris arba

7521 Bei

u**, ntuo.u PARDAVIMUI bekernė, yra 2 pe-
Taipgi sekmadie- čiai, arba galima pirkti trokus ir ko- 

| stumerius. ' 1 "
“Lietuva”, 
Box 54.

Kreipkitės, Knygynas
3210 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavjniai 

UŽS1SAKYKIT DABAB 
GnrsųH radimu mine run anglys; 

akinemĮ; kadia $0.50 «n pristatymu. 
GOVALIS, 

Boulevard 1035

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
l nė su namu. Cash biznis, arba pri
imsiu j mainus, 2 flatų namą arba 
gerus mortgačius. 6001 So. Carpen- 

i ter St.
nėra

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

rcn-
Lie tuvių 

Auditorijoj. Iš dalies, kur gau
si parankesnę svetainę, jei ne 
lietuvių kolonijoj “Pričporte”. 
Praktika juk parodė pirmiau 
rengtuose
tuvių Auditorijoj, kad “ 
jienų” publika nesutelpa, 
komitetai gal geriau žino, 
g u aš.

Kaip ten nebūtų su salės 
durnu, man rupi publikos 
durnas”. O publikos bus daug. 
Juk nesėdės namie Padaužos, 
ministeriai, komisarai, zborsČi- 
kai, juodas ir raudonas nar<t 
das, kuomet jų panosėj dėsis 
“eudai”. Juk vienas tiktai žin
geidumas neduos ramybes ir 
visi norės paveizėt į publiką, 
o publika į “Naujienų” “Lie
tuvių Valandos” nulio artistus.

— O kas dar daugiau bus 
“Naujienų” koncerte?

— Bus puspadžių padauži- 
mas.

— Ko daugiau bus?
— Bus lietuvių “society la- 

dies”, biznieriai, profesionalai, 
padaužos, aš pats, mano “bo
de” “Laportelis”, kiti ir dar ki
tokį.

— Ir jau viskas?
— No, ne. Bus draugiškų 

pasišnekėjimų ir paveizėjimų į 
senus savo pažįstamus, drau
gus, drauges ir lt.

— O ko nebus “Naujienų” 
koncerte?

— Kolektų nebus.
— Mažiukas.

tele- 
rei-

klai-

North Side
Pirmyn Mišrus choras rengia 

šaunių vakarienę

Liberty kliube ateinantį šeš
tadienį įvyksta Pirmyn Mišraus 
choro vakarienė. Liberty kliu- 
bo sale randasi adresu 1042 
North Damen ayenue. Vakarie
nė prasidės 7:30 valandą.

Vakarienėje dalyvaus ne tik 
choro nariai, bet ir jo drau
gai. Bus išpildyta programas.

Kaip žinoma, Pirmyn cho
rą. šiuo laiku mokina p. Ste
ponavičius. Ačiū jo pastangoms 
choras daro žymaus progreso. 
Patraukia vis naujų jėgų.

Be to, Pirmyn choras North- 
sideje yra žymiausia organi
zacija tuo, kad jis sudaro kaip 
kokį centrą, apie kurį sukasi 
šios kolonijos lietuvių kultūri
nis gyvenimas.
Northsidiečiai, jr ne tik north- 

sidiečiai, supranta Pirmyn cho
ro vertę ir remia choro dar
buotę. Todėl tikimasi, kad ir 
šiame parengime dalyvaus skait
lingas svečių būrys.

Galima numatyti, kad vaka
rienė bus smagi ir draugiška, 
kaip kad visa Northsidės “res
publika” yra draugiška.

NN.

Andriulis, Lietuvių Tautiškų 
kapinių lotų savininkų susirin
kimui pirmininkaudamas, die
notvarkėje net naujus suma
nymus praleido, kad tik lotų 
savininkai neturėtų progos duo
ti įnešimą — Čiūrą, Liubiną 
ir Knistautą iš Irustisų paša
linti. Mat, tie trys broliai di
rekcijoje iš vieno dirba komu
nizmo “labui”.

Kuomet direkcijos pirminin
kas paaiškino (Juro klaidas, 
tai čiurienė pareikalavo, kad 
pirmdnijikasi įrodytų “vagys
tes”. Jai buvo paaiškinta, kad 
čiuras nekaltinta vagystėmis. 
Bet jis kaltinta tuo, kad da
ręs klaidas.

O klaidų buvo padaryta daug. 
Ir su įnagiais, pirktais kapi
nėms (lopetomis), ir su 
fonų ibylomis ii’ kitokiais 
kalais.

Nežiūrint to, kad Čiuro
dos buvo aiškiai įrodytos, ko
munistai stojo ginti Čiūrą vi
su karštumu. Ir vienas tokių 
karštų čiuro gynėjų buvo Liu
blinas, kuris taip verkė dėl čiu
ro klaidų įrodymų, kaip ka
tinas, kada jam užminama ant 
skardžios vietos.

Buvo duota įnešimas paša
linti tris direkcijos narius ko
munistus iš direktorių vietų, 
čia jau ir Andriuliui pasidarė 
karšta. Ir Andriulis, kaip su
sirinkimo pirmininkas, nepri
leido išrinkti jų vieton kitus 
direktorius.

Lotų savininkai ir .savinin- 
<ūs turėtų kreipti daugiau dė
mesio į kuprinių reikalus, o ne
pasiduoti komunistų skymams.

Andriulis, kaip susirinkimo 
pirmininkas, elgėsi diktatoriš
kai. Kam nenorėjo, tam balso 
nedavė. Gi balso nedavė ypač 
tokiems, kuriuos nužiūrėjo 
esant komunistam ne “košer”. 
Lotų savininkai turėtų pirmi
ninku išrinkti žmogų, kuris 
pirmininkautų susirinkimui be
šališkai ir leistų svarstyti rei
kalus visapusiai.

z Kaunietis.

Ačiu!
Pp. P. Deveikiams,

Cicero
25 dolerių dovana veltui

P. p. Skirkai paaukavo ant 
klodes 
tęs $25.00, “Aušrelės” draugi
jėlei; tų dovanų atiduoda lai-

rankų darbo, ver

ją 
motinai, p. Leonardui Adili
tui, p. Amhrozaičiui, p-niai Ma
rei Dundulienei ačiū už suren
gimą mums šaunios puotos 
naujiems metams pasitikti.

Taipjau ačiū draugams sve
čiams už dailią dovaną.

Pp. Pupcliams, Jankauskams, 
Kaminskams, Steponavičiams, 
Danylai, Skirkams, Andrijaus
kams, Katei viams, Svaikaus- 
cams, Matams, Bekevičiams, 
Uksams, Auglickams, Čeponiui, 
Mickevičiui, šauliui, Misevi
čiui, Barčiui, p-lėms Viktori
jai, Elelurtei ir Johannai, kaip 
gaspadinėms; p-niai Lukštienci

Gerb. p. Nudrikus:
Labai linksmą. ir gražų prog

ramą duodate per radio. Yra 
ko pasiklausyti ir linksmai lai
ką praleisti. —Joe Dabulski, 
2046 W. 22 St., Chicago, III.

Gęrb. J. Budrikas: į

Siunčiame Tamstai daug lin
kėjimų, laimės ir pasisekimo 
biznyje už gražius radio prog
ramus' ir norime, kad tie pro
gramai dar ilgai tęstųsi. Ačiū. 
—J. Lesberg, 3017 So. Poplar 
avė., Chicago.

Dear Mr. Budrik:
We all enjoy your program 

every Sunday and Thursday. 
And we likę it. —Helen Lau- 
renas, 420 S. Whipple avė., Chi
cago.

to your 
to thank 
are very

Dear Mr. Budrik:
We have listened 

program and want 
you for them. They
beautifull and we enjoy them 
very much. —John Krauch, 
1621 S. 49 Ct„ Cicero.

Gerb. p. Budrikas:
Mes su dideliu pasigerėjimu 

klausomės visus' Tamstos su
rengtus programus ir labai dė
kojam Tamstai, p. Budrik, ir 
Brunsvvick Co. —F. Druktainis, 
2354 W. 68 St., Chicago.

Gerb. p. Budrikas:
Kas nedėldienis ir ketvergas 

mes klausomės Tamstų progra
mų. Jie, labai mums patinka. 
Gražios 
muzika. 
Prescott

lietuviškos dainos ir 
—J. Wysockis, 830 

St., Waukegan, III.

Budrikas:Gerb. p.
Su dideliu pasigerėjimu ten

ka mums klausytis vitfus p. 
Budriko rengiamus radio kon
certus ir mes klausysimės kiek 
tik Tamsta surengsite. —tl. 
Druktenis, 6915 S. Washtenaw 
avė Chicago.

North Side
Bijūnėlis — vaikų draugijėlė 

— stato Scenoje, operetę už var
dytą “Užgavėnios”, šeštadienį, 
kovo 1 d., Wicker Park svet., 
2040 W. North Avė.

Operetė “Užgavėnios” gana 
graži ir juokinga, na, ir North- 
sidės jaunuoliai deda pastangas, 
kad atlikti kuopuikiausia, nes 
Northsidės jaunuoliai visuomet 
patenkina publiką. Taip ir šį 
kartą nesuvils publikos.

Todėl prašome nonthsidiečių, 
kad 1 d. kovo nerengtų jokių 
parengimų, bet dalyvautų jau
nuolių parengime ir paremtų jų 
naudingą darbą.

Bijūnėlio draugijėlė laiko pa
mokas kiekvieną penktadienį 
vakare, 7 vai 
svetainėje.

Nors' daug jaunuolių priklau
so prie Bijūnėlio draugijėles,

Jiumbolt Park

904 Andresuninie Jule 
908 Belza Antony 
910 
917 
921 
\Y22 
924 
926 
927 
928 
934 
936 
950

Business Service 
Bizpioi Patarnavimas Automobiles

953
955

974
981
991

Blauzdos JuoZep 
Bukauskas Miss J 
Dabitiškas Mrs F 
Pagis John 
Dauba rys Mrs S A 
Diiepctereni 'Broruisk 
Durnelio Frau k 
Dybas Marcin 
Gedami nas Albert 
Giedraitienei M A 
Jokubauskis Ana 
Jučaite Valei 
Jurksas J 
Jurkstojtei Antosei 
Kaustekkvitei Bron. 
Keru l:ic Andreie 
Uongandiui Juozui 
Lovas Dr Rcnee 
Morkievisis K

PRANEŠIMAI

iva

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co.,' 
IIARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 ’

Buiok 5 pas. Sodan ........... ............ ..
Patge Sodan 6 ratai ................... -
Ess<‘X Sedan ...   .................... .•—
Nash Coach special ..... ......................
Ford Coupe ...... ............................ .......
Chrysler Sedan ... ...........................__
— '“400” Nash Sedan ............ ..........
MoDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Trlangle 9330

’2S
•20
'20
’27
’29
’2H

= 160 AKERIŲ gera žemė, parduosiu
į arba mainysiu ant namo arba gerų

-----1 mortgečių. Savininkas, 1021 W.
1 60 St. Englewood 2116.

$500 
$250 1 
$400
$475 
$095

J.
Musical Instruments 

Muzikos Instrumentai
PATKNTAT, copyrlfhta —- Išradimai 

tokios nislM.
B. PELECHOWICZ

2300 W. Chicago Avė.
Brunewick 7187

vi $900.00 GROJI K LIS pianas, rolės, 
suolelis ir kabinetas už priklausanti 
balansą $100. 0136 S. Halsted St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNfi,

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

Išsimaino 2 storai — 7 flatai, mai
nysiu i farmą, privati namą arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

PLUMBINGAS. Geriausis darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

TURIU 2 flatu Austine, po 6 kamb. 
Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463.

Pirmyn 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 vakarienė, programas ir 
Šokiai. Kviečiame skaitlingai atsi
lankyt, kur linksmai laiką praleisim 
ir sykiu paremsim Pirmyn Chorą, 
Jeigu kas tikietų dar neturit nusi
pirkę, bet manytumėt dalyvauti, tai 
praneškit per telefoną. Brunswick 
5396. Komitetas.

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

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

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų
$17.50.

5 šmotų 
litas — lova, 
springsai, matrasas —

Kaurai 9 y 12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 

vak.
Nedėliomis iki 5 vai. po 

VICTOR STOBAGE WAREHOUSE
4811 W. Lake St.

Tel. Colųmbus 0467

riešuto,valgomojo kamb. 
ąžuolinis Dinette setas

miegamojo 
dreseris 

$63.
kamb. aut- 
, skrynia,

10 vai.

piet.

Situatioir VVanted
Darbo Ieško

REIKALINGA lotų, Jiamų arba 
farmų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis, 3352 
S. Halsted St. Te). Yards 67.^1

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme^ Pardavimui

ARTI 63 IR HALSTED
2 flatų mūras; turiu parduoti grei

tai; 6 ir 7 kambarių; ąžuolu tri- 
muotas 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.

■itp

Specialistai rodyme cbronllku Ir nau]xj 11- 
e. Jei kiti negalfijo jumis išgydyti, atillan- 

kit pas mane. Mano pilnai iteariaminavi- 
mai atidengi jurą tikra liga ir jei at apti
ltu ii u Jus* rodyti, įveikata jumi augry*. Ei
kit pai tikra specialistą, kuris neklaus juią 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iiegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd„ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 1® ryto iki 1 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvtn Iri 1 no pietų.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

St.

no

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

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios Žinios

RAŠYTOJAI IR°REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai. Knygos, 

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

THE LITERATY WORKSHOP, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

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

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio bučernės ir 
grosernės bizniui. Pinigų daug ne
reikia. 5256 Princeton Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

----- o—
727 W. 50th Place — 5 kamb. mū

rinė bungalow, garu šildoma. Lotas 
29x125.

7551 Lincoln __ _ .-------  —
rinė bungalow ,garu šildoma, luotas 
30x125.

Moderniški 
assesmentai užmokėti, 
dabar, $6,950 kiekviemns, jūsų pačių 
išmokėjimo sąlygos.

FRENCH, tel. Central 4804

4
St. — 5 . kamb. mu-

namai. Visi gatvių 
Buvo $8,500,

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, prisirengkite 

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

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanų* vyrai Kali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 eilindellų

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
j vien?, diena

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame reąl estate 

kontraktus

ir

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

Priimti aplikantai bus trumpa lai* 
ka lavinami dykai konstrukcijos žiu 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

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 G kambarių cottapc: furn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatvė ir elė ifituisy- 
tos: 1‘ortago Park, arti mokyklų ir bažny
čių: % bloko iki gatvekarių, $7,600. įmo
kėti $1.000.

Šaukit
INDEPENDENCE 1542

Ii

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJŲ

Chrysler ir Plymoath yra vadovai. 
Mes galime priimti keletą darbščių 
ir sugabių pardavėjų. Tai yra jūsų 
proga pasinaudoti pavasario bizniu.

M. J. KIRAS MOTOR SALES 
3207 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgičiaus $35,000. 
Namas geroj vietoj. 100% išrenduo- 

j tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

euzų styliaus bungalovv; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 3 
extra romus galima padaryti viršuj. 
Arti N. W. vieškeli6 ir geležinkelio 
stoties. Kaina sumažinta nuo $11,- 
500 iki $9,500 greitam pardavimui; 
išmokėjimais.

WITTL.
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

REIKALINGAS janitoriaus paprel- 
jininkas, turi būt unijistas, 1024 In- 
dependence Blvd.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
už gaspadinę, 3 šeimynos, dėl mo- 
testies susitaikisime. Atsiliepkite 
ypatiškai ar telefpnu, 1319 Addison 
Avė. Tel. Bittersvv'eet 8370.

“ŽYMIAUSIA VERTE”
Augštos rųšies kampinis namas arti 
Washington parko, ‘ 18 apartmentų, 
4, 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 mainų. Bargenas, $52500.

M R. ŠCHERE R, COLEMAN & CO. 
4705 S. State St., Drexel 1800

SKOLINAM PINIGUS 
$200 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-ru ir 3-čių morgičių 6%. 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marquette Rd. 

arti Westem Avė. 
Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2'A nuošimčio ir lengvais išmo- 
cėjimais. 
valandas.

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

Telephone Armitage 1199

2231

i 24

PARDAVIMUI bizniavas namas 
su flatu ir 2 flatų po 4 kambarius 

I viršuje. Parduosiu su bizniu arba 
. be. Gryno pelno mėnesiui namas su 

RENDON * flatas Brighton Parke, bizniu neša $400.00. Parsiduoda dėl 
n K 1... l... mL i SO I III V O I

apšildomi ir garadžius.
$40.00 su garadžium, 2 lubos, 
dasi 

4053 So. Artesian Avė. 
Savininkas: 

4421 So. Wood St. 
Tel. Boulevard 7551.

For Reni

mūrinis namas, 5 kambariai, pečium ‘ligos šeimynoj. 
—i įr garadžius. Rendos 5115 So. Robey St.

- - - ran- dabar Damen Avė.

Ikad sutvarkyti paliki
mą. NEPAPRASTA VERTĖ.

Namas dabar pertaisomas. $2,000 
—« paims j j. Mūrinis Storas, 5 kamb. 

apartmentas, didelis lieismentas, 
1139 W. Van Buren St., arti Racine. 

___ Geriausia transportacija.
A. R. SCHWEITZER,

452 Oakdale.
Lakeview 2451

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė labai pigiai arba priimsiu pusi
ninką su mažu kapitalu, 569 W. 18 
Street,


