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Ar dora užsieniu inžinieriams 
stoti sovietu tarnybon?

Anglijos inžinieriai pareiškia nuomonę, 
kad kol bolševikai persekios savuosius 
specialistus, užsienių specialistai netu* 
ri priimti tarnybos sovietijoje

LONDONAS, sausio 17. — 
Profesinėse Anglijos inžinierių 
organizacijose dabar gyvai dis- 
kusuojamas klausimas apie tai, 
ar galima, ir ar doriškai lei
stina, anglų inžinieriams spe
cialistams stoti sovietų tarny
bon Rusijoje.

Kaip žinoma, sovietų vald
žia įdėjo užsienių techniškuo
se žurnaluose skelbimą, kuriuo 
ji kviečia sovietų tarnybon 1,- 
500 Įvairių specialybių užsienių 
inžinierių. Tokį pakvietimą ga
vo ir Anglijos profesinis inži
nierių s u s i v i e n i j i m a s.

Inžinierių rateliuose pareiš
kiama nuomonė, kad kvieti
mas turi būt atmestas, o so-

Kolegiją profesoriai A. D. F. konferencija 
Amerikoje gauną tik I pasisakė nž ateivių 
“dženitoriu algas” Į registravimą

(hieagos Universiteto galva 
nusiskundžia dėl skurdaus 
atlyginimo profesoriamsx

NEW YORKAS, sausio ST7. 
— Kalbėdamas čia viename su
sirinkime, Robertas M. nut
ekins, Ghicagos Universiteto 
pdrmininkas, nusiskundė dėl 
menkumo algų, kurias gauna 
universitetų ir kolegijų profe
soriai Jungtinėse Valstybėse. 
Didelės klasės, per didelis ap
sunkinimas darbu ir menkutės 
profesorių algos, tai esanti vie
na didžiausių Amerikos švie
timo tragedijų.

Hutchins. pasakė, kad Jung
tinėse Valstybėse esą daug 
svarbių kolegijų, kur profeso
rių maksimom alga yra $2,- 
f>00 metams. Tai, sakė jis, yra 
dženitoriaus alga. “Nuostabus 
dalykas,” pridūrė Hutchins, 
“kad kai pirmiau aš vieną (kar
tą viešai tą patį pasakiau, tai 
profesoriuose kilo protestų au
drą, o tuo tarpu vienas gerb
tinas dženitorius’ Chicago j ši
tokiu mano palyginimu dagi 
smarkiai užsigavo.”

Hutchins pasakė, kad Ame
rika dar nemoka, kaip reikiant, 
švietimą Įvertinti, kad tinka
mai ir savo švietėjais pasirū
pintų, bet “jeigu mes nenori
me, kad mus laikytų turtin
giausia ir kartu nekulturingiau- 
sia tauta pasauly, tai turime 
ka nors darvti, kad tokia da
lykų padėtis butų pataisyta.”

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

Iš dalies debesi uola; šalta; 
vakarų ir žiemių vakarų vė
jai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 10O ir (jO F.

šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:46. Mėnuo teka 9:17 
vakaro.

ivietų valdžiai turi būt nurody- 
jta, kad kol ji nesukurs norma
liu sąlygų, kuriose galėtų dirb
ti pačių tusų inžinieriai, ir ne- 

l paliaus areštavus, mirtim bau
gius ir i Solovkų katorgą siun
tos savus specialistus, tai ji ne- 

i turi laukti, kad sąžiningi' ir. 
save gerbiantys svetimų kraštų' 

'inžinieriai sutiktų priimti so
vietų tarnybą.

Jei šita nuomonė ras dau
giau paiamos, tai profesinės 
anglų inžinierių organizacijos, 
veikiausia, pasirūpins savo pro- 

• testą paskleisti inžinierių or- 
ganizacijose Amerikoje ir Vo
kietijoje ir pakvies jas prisi
dėti prie jų nutarimo.

Federantai mano, kad ateivių 
registravimas padėsiąs su
mažinti krašte nedarbą

ST. PETERSBURG, Fla., 
sausio 17. — Amerikos Dar
bo Federacijos vykdomosios ta
rybos suvažiavimas pareiškė 
pritarimą sumanymui, kad vi
si ateiviai Jungtinėse Valstybė
se butų registruoti.

Tą sumanymą yra prieš kiek 
laiko pasiūlęs darbo departa
mento galva, sekretorius Da- 
vis, ir federacijos vadai mano, 
kad Įvedus ateivių registravi
mą, sumažėtų krašte nedar
bas.

Pirmininkas Green pareiškė, 
kad Darbo Federacija vedan
ti kovą už pakeitimą imigra
cijos Įstatymų taip, kad visi 
ateiviai butų registruojami ir 
kad jiems butų duodami tam 
tikri certifikatai [vadinas, pas- 
portai], paliudyti, jogei certi- 
fi'katą turintysįs yra teisėtai 
atvykęs Į Jungtines Valstybes. 
Kurie negalėsią certifikato pa
rodyti, tie turėsią būt depor
tuoti laukan.

Poetas d’Annunzio au
kojo bažnyčiai 100,- 

000 lirų
PESCARA, Italija, sausio 17 

— Gabrielle d’Annunzio, italų 
karininkas, poetas ir drama
turgas, kurio raštus katalikų 
bažnyčios vyresnybė padėjo už
gintų katalikams skaityti kny
gų įsąrašan, paaukojo vietos 
San Cetteo bažnyčiai 100 tūk
stančių lirų (daugiau kaip 
$5,000).

“Paskendęs” švedų lai
vas atvilktas j uostą
CADIZ, Ispanija, sausio 17. 

— šiandie į uostą tapo valkų 
atvilktas švedų .garlaivis Ad- 
riatic, apie kurį pirmiau buvo 
pranešta, kad jis paskendo, su
sidūręs su italų garlaiviu En- 
richetta. Pasirodo, kad kolizi
joje Adriatic buvo tik stipriai 
sužalotas.

Papūgų šiltinės paplito 
ir Europoje

]T’’RlLYNAS, sausio 17. — 
Del pasireiškusius r Vokietijoje 
ligos, vadinamos papūgų šil
tinėmis arba psillacosis, Prū
sijos, Bavarijos ir kitų valsty
bių vyriausybės užgynė impor
tuoti p.; pūgas, nuo kurių žmo
nės ta liga užsikrečia.

Pasak pranešimų, Saksoni
joj papūgų liga susirgo dai 
try. asmenys, c Koelne, km 
susirgo keturiolika asmenų, 
vienas jau mirė.

Išvaikė du tekstiles 
darbininku mitingus
Policija suėmė 19 demonstran

tų, jų tarpe komunistinės 
unijos vadą Realą .

NEW BEDFORD, Mass., 
sausio 17. — Vakar policija 
išvaikė čia du tekstilės dar
bininkų mitingus, komunistinės 
National Textile Workėrs uni
jos surengtus protestui prieš 
suėmimą penkių tekstilininkų.

Mitingai buvo surengti lau
ke, vienas lies Dantmouth Įmp- 
uės vartais, antras ties Na
tional Textile Workers unijos 
centru. Ddvyniolika asmenų 
buvo areštuoti, jų tarpe unijos 
vadas Fred Er\vin Beal, ku
ris y<ra nuteistas 20 metų ka
lėjimu ryšy su tekstilininkų 
streiku Gastonijoj, N. C., bet 
už kauciją paleistas, iki pa
reis apeliacijų teismo sprendi
mas.

Vienas policininkas buvo už
gautas iš unijos trobesio pa
leistu j ji “spitunu”.

Kova su bedarbių 
riaušėmis Berlyne
BERLYNAS, sausio 17. — 

Del nuolatinių kautynių tarp 
policijos ir kraštutiniųjų poli
tinių grupių, savo tikslams iš
naudojančių nedarbo padėti, 
Prusų vidaus reikalų ministe- 
ris išleido Įsakymą, kuriuo už
gina visokias demonstracijas. 
Policija Įgaliojama pavartoti 
griežčiausių priemonių prieš 
bet kuriuos bandymus demon
struoti.

Prohibicijos šnipas pats 
suimtas už butlege- 

riavimą
LANSING, Mich., sausio 17. 

— Čia tapo 'suimtas detekty
vas Frank Eastman, kaltina
mas dėl slapto degtinės par
davinėjimo, o taipjau dėl ky
šių ėmimo.

Remdamasis detektyvo East- 
mano I lodymais, teismas prieš 
kiek laiko nubaudė kalėjimu 
iki gyvos galvos moteriškę Mrs. 
E t ta Mae Miller ir Fredą Pai
nią, kaltinamus dėl prohibici
jos įstatymo laužymo.

Komunistų Rote Fahne 
Berlyne konfiskuota
BERLYNAS, sausio 17. — 

Policija konfiskavo komunistų 
laikraščio “Rote Fahne” šios 
dienos laidą dėl to, kad jame 
buvo išspausdinta neramumų 
kurstomų straipsnių.

SUDEGĖ KOLEGIJA

QUEBEC, Kanada, sausio 17 
— 'Praneša, kad Riviere du 
Loup gaisras sunaikino S t. 
Ludger kolegiją.

[Pacific and Atlantic Photo]

Delroit, Mich. — Henry B. 
Joy, automobilių išdirbėjus, ku
ris sausuosius vadina hipokri- 
tais.

Norvegų moterys ga
lės dabar būt ir 

ministeriais
w • «• • • « •• -W.

OSLO, Norvegija, sausio 17. 
— Karalius Haakonas Vii sa
vo kalboj, atidarant parlamen
to sesiją, pareiškė, kad nuo 
šio laiko moterys galės užim
ti visokias • vielas Norvegijos 
valdžioje.

Norvegijoj moterys jau da
bar galėjo užimti daugelį vie
tų valdžioj, bet nuo šio laiko 
jos galės boti konsulais, diplo
matais ir valstybės mirnste- 
riais.

Proponuoja paleng
vinti pilietybę Če- 

koslovakuose
PRAHA, Čekoslovakija, sau

sio 17. -r- Socialdemokratai, 
kurie dabar yra stipriausia po
litinė partija Čekoslovakijoje, 
pasiūlė parlamente įstatymo 
projektą, kuriuo einant galėtų 
piliečiu tapti kiekvienas, kuris 
nuo 1920 melų gyvena dabar
tinėse čekoslovakų respublikos 
ribose.

Jei šitas Įstatymas bus pri
imtas, tad piliečiais galės pri
tapti tūkstančiai gyvenančių 
Slovakuose ir Karpatų* Rusuo
se žmonių, kurie nebuvo pilie
čiai nuo laiko, kai tos seno
sios Austrijos'' imperijos dalys 
patapo naujai susikurusiuos 
Čekoslovakų respublikos dali
mis.

Italija paskyrė dar $30,- 
000,000 karo laivų 

statybai
ROMA, sausio 17. — Italija 

paskyrė dar 699 milionų lirų 
(30 milionų dolerių) trylikai 
naujų karo laivų pastatyti.

šeši angliakasiai užver
sti anglies kasyklose
BERLYNAS, sausio 17. — 

Anglies kasyklose netoli nuo 
Beutheno, Aukštojoj Silezijoj, 
viršui Įgriuvas buvo užberti 
šeši darbininkai. Kiti šeši bu
vo pavojingai sužaloti.

Du tarnautojai žuvo 
traukiniui susikūlus
WALLACE, Idaho, sausio 

17. — Northern Pacific kro
vinių traukiniui susikūlus ne
toli nuo Lookout stoties, užsi
mušė lokomotyvo mašinistas ir 
vienas brekmenas.

STAMFORD, Conn., sausio 
17. Gaisras, siautęs čia Lu- 
ders Marine krrporacijos d o-; 
kuose, padegė apie $110,000 
žalos.

šos upę ir, matyti, ratai apsi- nuvežtas į Panevėžį ligonine; spalių mėn. turėjo pajamų g. v-
vertė pakilusiam vpes vande- .'a p- kelių dienų mirė. Vr-.tais pi liga K 3.295, OGO litų ir už 
nyje. Arklys su pus? vežimo lioniui šūvis perskrodė vidų-1 įvairius parvežimus skolon, l i- 
rado namus, bet skenduolio 1?- i ius siekdamas plaučių, nes šu ri *yauti 600,000 litų iš v so 
voną vos 5-tą dieną tesurado. vis paleistas i krutinę. 3,895,000 litų.

Moterys “hobų” 
brigadoj

MEM'P'IHS, remi., sausio 17.
Paprastai moterys “hobai” 

budave retenybė, bet dabar 
traukinių brėkmenai sako, kad 
Temel keliavusių į pietus žie
mai praleisti “hobų” 25 nuoš. 
uvusioš moterys.

[“Hoboes” — keliaują iš vie
tos Į vielą darbininkai. Ilges
nes savo keliones jie papras
tai pasislėpę krovinių trauki
niuose.]

M. antantės kraštai 
prieš Youngo planą
Pareiškia konferencijai, kad 

pirma tini hut pasiekta su
tarimo su Vengrais

HAAGA, sausio 17. Ma
žosios antantės valstybės [Če
koslovakija, Bumanija, Jugo
slavija] davė žinot šešioms di
džiulėms valstybėms reparaci
jų konferencijoj, kad jos ne
pasirašysiančios Youngo plano, 
jei nebusią pasiekta "sutarimo 
su Vengrija.

Atsirado dar kita kliūtis 
Youngo planui priimti, būtent, 
nesutarimas tarp franeuzų ir 
vokiečių. Francija reikalauja, 
kad Vokietija pasižadėtų ne
daryti jokios paskolos užsie
niuose, kol nebus paleisti pir
mi reparacijų bonai.

Konferencija, nutarus, kad 
rytų kraštų reparacijų klausi
mas šiame susirinkime negales 
būt išspręstas, veikiausia pasi
baigs šj sekmadienį.

Kinų generolas bandys 
skristi per vandenyną 

dėl $25,000
PHOENIN, Ariz., sausio 17.

— Pulk. Wm. Eastervvood, ku
ris paskyrė $25,000 dovaną 
tam, kas pirmas perskris Ra
mųjį vandenyną iš Honkongo, 
Kinuose, į Dalias, Texase, sa- ’ 
kosi gavęs žinią, kad tokion 
kelionėn rengiąsis kinų gene
rolas Ting Ling Waung, gy
venąs Honkonge. Jis skrisiąs 
per Tokio.

Amerikos delegacija ju
ros konferencijon pasie-t 

kė Londoną 
/

LONDONAS, sausio 17. —J 
Jungtinių Valstybių delegaciją į
Į penkių valstybių juros gink-j 
luotės sumažinimo konferenei-Į 
ją šiandie atvyko į Londoną.

Konferencija prasidės atei
nantį antradienį.

—,, ...i i __

Londone nuteisė mirti i 
vieną amerikietį

LONDONAS, sausio 17. — 
James Achew, kitaip James: 
Starr, kuris sakosi esąs Jung
tinių Valstybių pilietis, teismo 
čia tapo nuteistas mirties baus
mei. Jis buvo kaltinamas dėl 
nužudymo vienos moteriškės.

I - —L

Įkaušęs važiavo per , 
, upę ir žuvo

—
PASVALYS. — Puodžių kai-: 

mo ūkininkaitis, Svellžonas, i 
nakties metu važiavo iš Pasva
lio neblaiviam stovy per Mu-

Lietuvos
Kaune Kalėdos praėjo 

nepaprastai ramiai
Giltų beveik nebuvo. “Mopro” 

atsišaukimai. Del motinos mė
gino nusižudyti

KAUNAS. — šiemet Kalė
dos Kaune buvo visai nepapra
stos: ramios ir blaivios. Poli
cijai beveik nebuvo kas darsti 
ir visi nuovados viršininkai di
delių pasitenkinimu konstatuo
ja, kad beveik nesulaikyta nei 
girtų nei vėlai vaikščiojančių. 
Nuovadų daboklės stovėjo apy
tuštės.

Kalėdų oras buvo žmoniš
kas. Sulaukėm šventėms snie
go, nors ir nedaug. Prekyba 
ėjo Neblogiausiai, bet silpniau, 
negu pernai, žmonės pirkda
vosi daug avalinės, galanteri
jos, vaikams žaislelių, skanu
mynų, bet visai nedaug manu
faktūros ir svaigalų.

Komunistai vis tik neišken
tė. Kalėdoms besibaigiant iš
mėtė Vilniaus g-vėj komunis
tinių atsišaukimų, kur kvietė 
remti suimtus bolševikus. Ma
tyt, atsišaukimai garsiojo “Mo- 
pro”.

Vieninteliu žymesnis priety
kis Įvyko Jonavos g-vėj, kur 
mėgino nusižudyti Steponas M., 
22 metų. Smogė sau peiliu ke
lis syk, bet susižeidė nežymiai. 
Nugabentas į ligoninę, kur jam 
perrišo žaizdas ir paleido na
mo.

Tas M. mėginęs nusižudyti 
dėl savo motinos, kuri esanti 
girtuoklė ir žemos doros mo
teris. Iš nusiminimo norėjo sau 
galą padaryti.

“Ritualinė žmogžudys
tė”, kurios visai nebuvo

Vilniuje neseniai Įvyko iš es
mės komiškas, bet galėjęs liūd
nai pasibaigti Įvykis.

Viena 13 metų mergaitė įbė
gi) Į vieno žydo krautuvę nu
sipirkti obuolių. Buvo jau po 
8 vai., vadinasi, krautuve turė
jo būti uždaryta. Savininkas, 
žvilgterėjęs pro duris pamatęs 
netoli policininką, mergaitę su
laikė. Žvilgterėjęs kitą kartą, 
pamatė policininką lyg ir pas jį 
ateinantį.

rFada jis mergaitę Įtraukė Į 
tolimesnį kambarį. Mergaitė 
nusigando. O kai dar pamalė, 
kad tas žydas varto dideles
skardai kirpti žirkles, ėn;ė, 
šaukti, mat manė, kad čia jai 
dabar macams piaus. Žydas, 
I.įjodamas, kad neateitų poli
cininkas ėmė mergaitę tildyti, 
o kadangi toji vis labiau šau
kė, užkimšo jai gerklę.

Vis dėlto mergaitė ištruko 
> išbėgo šaukdama į gatvę. 
Pirklys, bijodamas, kad susi
rinkusi ir vis didėjanti minia 
jo neužmuštų, pasislėpė. Tik 
vėliau policija, ištardžius! ir 
mergaitę ir pirklį, išaiškino vi-. 
SIJ įvyki.,

Nušovė žmogų
BIRŽAI. — Tetirvinu ’ kai-1 

mo stambus ūkininkas K. J. 
mirtinai hrauninko šuviu per
šovė to ^paties kaimo ūkinin
kaitį Žagrakelį Matą, 27 m. 
amžiaus. Peršautasai skubiai

Naujienos
Baigiamas statyti Gied

raičių kautynėms pa
minėti paminklas 

------------------- I
KAUNAS. — Jau baigia aug

ti didelis dail. A. Jaroševičiaus 
projekto paminklas žuvusioms 
kariams ties Giedraičiais. Ga
lutinai darbas manoma baigti 
ir paminklą pašventinti atei
nantį pavasarį.

Lietuvos universiteto 
senatas ima rūpintis 
senovės liekanomis
KAUNAS. — Universiteto 

senatas viename savo posėdy 
svarstė Lietuvos senovės lieka
nų apsaugojimo klausimą ir nu
tarė kreiptis į švietimo minis- 
terj, kad atgaivintų archeolo
ginę komisiją arba pavestų tą 
komisiją sudaryti universite
tui, kad butų išleistas Įstaty
mas senovės liekanoms saugo
ti. Mat, paskutiniu laiku sve
timieji susidomėjo musų seno- 

Į vės liekanomis ir piliakalnių 
kasinėjimu, šią vasarą švedai 
kasinėjo Apuolės piliakalnį. 
Toks svetimųjų darbas, nors ir 
naudingas mums butų, padaro 
nemaža nuostolių, nes musų 
senovės liekanų nemaža išve
žama.

Universiteto rektorius prof. 
Čepinskis kreipėsi Į musų mi- 
nisterį Maskvoje p. Baltrušai
tį, prašydamas pranešti, ar yra 
Rusijoje Vilniaus archyvai, per 
karą Rusijon išvežti, ar sovie
tų vyriausybė sutiktų juos grą
žinti, kur tie archyvai dal>ar 
yra ir kurias dalis grąžintų. 
Ligi šiol dar atsakymas ne
gautas.

Nerado kam geresniam
pinigus leisti

* - - - - - -_
I KALINAS. — “L. Aidas” ra- 
; šo, kad “Pažangos” bendrovė 
leidžia prezidento Antano Sme
tonos žurnalistinės publicisti
kos raštus. Iš viso busią <8 to
mai raštų — penki tomai iš 
rašytų Vilniuje ir trys tomai 

•— Kaune. Pirmasis tomas jau 
spausdinamas “Spindulio” spau
stuvėje.

Leidžiamuosius raštus iliu
struoja speciališkai piešiamo- •

i mis vinjetėmis- dailininkas V.' 
! Jomantas.

Žemaičiai nugriovė bau
džiavos kryžių

Prieš Plungę prie Salantų 
kelio apie 1898 mt. kunigaik
štis Oginskis buvo pastatęs di
delį cementinį ąžuolo pavida
lo kryžių. Kryžius buvęs iš
kilmingai atneštas. Kryžius bu
vęs iškilmingai atneštas. Se
niau jis stovėjęs kunigaikščio 
senuosiuose rūmuose ir buvęs 
labai senas. Pasakojama, k d 
toje vietoje, kur buvo kryžius 
pastatytas, baudžiavos laikais 
plakdavo baudžiauninkus. Ka
sant žvyrą randama žmonių 
kaulų ir senovinių daiktų ir

Geležinkelių pajamos
KAUNAS. — Musų platieji 

ir siaurieji geležinkeliai per

Rytoj Naujienų Vakaras, Lietuvių Auditorijoj. Kviečiami Visi. Pradžia 5 v.v.
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Naujienų Metinis Koncertas

• A. Salaveičikiutė

Lietuvių Auditorijoj',

A. Jakavičips

Scenoj bus atvaizduota Radio Stotis.

programuose
“Vaidylų” Choras

Ne tik girdėsite, bet ir matysite artistus, dalyva

vusius “Naujienų” rengtuose radio

Koncerte dalyvaus “Biru
tės” choras, “Vaidylų” cho
ras, “Pirmyn” choras, A. Sa- 
Išveičikiutė, Ona Biežienė, 
A. Ozelis, J. Romanas, kom
pozitorius A. Vanagaitis, 
“Birutės” kvartetas, trio ir 

orkestras.
Akompanuos J. Byanskas

Koncertas bus labai įvairus 
ir gyvas. Koncertui pasibai

gus bus šokiai.

Pradžia 5 valandą 
po pietų.

Įžanga tik $1.00.

Koncerte bus atvaizduota Naujienų radio pro 
gramai, kurie *buvo išpildyti

l

W. L. S. Stotyj.

“Birutės” Čhoi'ab

'Af/' < R;
. f T X \

3133 So. Halsled Si. 
b’. .

Birutes” trio — p-Iės O. Burkiutė, V. Stladoiiiskaite ir O. Skcveriutc 
t ■ , — kurios dainuos “Naujienų” koncerte.

' ilk //l > •.■/ ; .. ■
l ' b -jElSl* ■ C . • i

(J

K. Steponavičius, • “Birutės” bei *■ 
orkestro vedėjas

SEP T1N TA DIEN Y,

SAUSIO JAN. 19.



PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Vardus
Adresas

Bea Van 58O-5fh Avenue, New York

sesias

lašiniai

MALT TONIC'O
arba

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE
THEM DAYS ARE GONE

of ch(a)€£č <šcts-

GAliSINKITES 
NAUJIENOSE

BOSCH
RADIO

THEM DAYS ARE 
ŠONE FOREVER

pasirodė lietu 
dešros

LISTERINE 
. THROAT 
I.TABLETS

3417-21 So. Halsted St N

Tel. Boulevard 4705

me Lietuvoj ir už kitus jo ge 
rus darbus bažnyčiai, o tuo tar 
pu Pronskų atiduoti karo teis 
mui 
dymui 
kykit Valio

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

CHICAGO. ILL.

kad tas ji nuteistų sušau 
Kas' tam pritariat, sa 

Pi d. Istorikas.

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

padary4 1— -------4‘’-4—
O vienok
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą, Skau
dėjimu ir 
Kosėjimą.

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be HAS 

MADE GOOD wfth 
milliom!

pagalios surado sustata 
tikro šveičia nedrasky- 
2— --------— tas sun-

D. L. K. Vytautas ir
Pronskus >

dantis nauju budu. Musu che 
raikai 
kurs 
damas dantų omales 
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per ___
Lambert Pharmacal 
Louis, Ū. S. A.

ilgai nepakęsime. štai aš siulau 
įnešimą. ’ i

Kadangi šiais metais išpuola 
500 metų nuo musų Vytautę 
gimimo ar mirimo (tas nesvar
bu), tai aš reikalauju, kad tais 
pačiais metais Lietuvos' dvasiš- 
kija kanonizuotų Vytautą, tai 
yra padarytu šventuoju už jo 
pasidarbavimą bažnyčių ištarą

---- /k G)HO 
is ov’oSidiACcnep g)vtk pcers 1

$1.00; Rouge, 76c, 
Depllatory |1.00, 
. Bath Salt 1.00. 

$1.25, Pcrfuine $2.7T>. Bril- 
Sldn Whltener 75e. Totai 

Spoolal prlce, |1.97 for all

YOURLYEd
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

WHte for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Maitas C«., Depe. II. S.,9 B. Oki«St.,Chicwt»

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPECIALU ALUS

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 
.uo $119.50 ir augs., be tūbų.

21. Geriausi golfininkai pra
kišo golfą ir visus čempionatus 
piemenims.

22. Jstei^ta arklių bėginio in
stitutas. Daug draugų laimėjo, 
o dar daugiau pralaimėjo.

23. Aptiekose parduota dau
giau mulo, o mažiau ricinos'.

24. Lotų pardavinėtojai tiek 
prabagotėjo, kad užsiima leng
vesniais darbais, kaip tai— flo- 
rus mazgoja.

25. Senbernių sferose pastebėta 
didelis judėjimas ir krutėjimas, 
tiktai stoka meilės'. Jie daužė 
autus, gėrė mulą, giedojo ir 
dainavo, gyvanašlės mylavo, ale 
dauguma žiopsojo.

26. Probišenei konfiskavo tūks
tantį katilų ir pasiėmė šešis tū
kstančius pinigais, ale du tūks
tančiai naujų katilų parvežta ir 
dirba.
—Padaužų Informacijų Biuras.

For COLDS, COUGHS 
Sore thtoat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

jog kitiem patiktum, 
lažnai koks mažas

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedėldienį iš 

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

Apsižiurėkit, 
kad jus /au- 
turnė t TIKRĄ ta M

EAU DE 0UIN1NE 
išdir- • -a
hama PlnaUCl Vį 
—narsiausias pasaulyj 

plaukų tonikas. * 
Sustabdo pleiskanas — palai
ko plaukus tankius ir stiprius. 
Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba išplėškit šj apgarsinimų 
ir prisiųskit Pinaud, Dept. M. 
220 E. 21st St., New York, 

dėl nemokamo sempelio.

Musų brolių kultūros! 
darbai praeitais 

metais

11. Graborių 
pagerėjo, užtai 
nių lotai.

12. Bričporte 
viški lašiniai ir 
neskusti.

13. Keiksmo ir šmeižtų žody
no rašytojai surado daug naujų 
žodžių, kurie musų visuomenėje 
rado geros dirvos.

14. Pradėta dalintis SLA. iž
du, bet šitas darbas dar neuž
baigta.

15. Čikagoje daktarai surado 
naują ligą vadinamą keistu 
vardu—“gerovės liga”. Ligo? 
simptomai dar neaiškus, bet 
bacilai surasti ir pavadinti 
“bacilus tareilae”.

16. žymiai sumažėjo prekyba 
bažnytinio vyno; naminis vynas 
išstūmė iš rinkos bažnytinį.

17. Chicagoj gimė archivys- 
kupas G ir įsteigė katedrą Store.

18. Barzdotas' pranašas Vi- 
suomis daug prakalbų sakė, vy
ną pardavinėjo, nusiskuto barz
dą ir išdūmė j Lietuvą iš Brič- 
porto, palikęs vieną parapijoną, 
kuris ir-gi mirė.

19. Lietuvių pinigais įsteigta 
didelė ligoninė ir atiduota, ai- 
rišiams.

20. Daug musų moterų išmo
ko naminį alų dirbt.

10 P1ECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thln ls n Pamoti., Vlvnnl Bet anfl ln- 
cludes face powder, 
Tissuo Cream $1.00t 
Faclal Astrlngent >1.75, 
Tollet Watei 
llantlno "6c, 
Value $12.00 
ten piecen to Introduee thls line.

Nelabai s'enai mažiukas že
maitis vardu Pronskus parašė 
apie musų didįjį kunigaikšti Vy
tautą tai. ko mes nežinojome 
ir nenorėjome, kad butų rašyta 
Dauguma musų piliečių juk nė
ra skaitę Vytauto biografijos. 
Jie žinojo apie Vytautą tik iš 
pradžios mokyklos istorijos va
dovėlių. Tie vadovėliai, žinoma, 
yra taikomi ne suaugusiems, 
protajuantiems piliečiams, o 
vaikams. Vaikams rašant is
toriją priimta sakyti, kad Vy
tautas buvo baisiai narsus, kad 
Vytautas niekur mūšių nepra
laimėjo, kad Vytautas sumušė 
ir rusus, ir kryžuočius, ir len
kus, kad jis mokėjo palaikyti 
lietuvių tautos vienybę, todėl 
jis puolė rusus ir totorius.

Pronskus' parašė apie Vytau
tą tai, kas suaugusiems pilie
čiams pridera žinoti. Toks jo 
prašymas nepatiko kai kuiriems 
piliečiams. Kasgi nori žinoti, 
kad Vytautas pardavė žemai
čius po kelis kartus kryžuo- 
čiams? Kasgi nori žinoti, kad 
Vytautas vien dėl garbės pra
žudė tūkstančius tvirčiausių 
Žemaitijos vyrų kovose s'u toto
riais. Kad teisybę p. Pronskus 
rašė apie tai, rodos, niekas ne
nori ginčyti. Bet kam jis rašė, 
kad ir teisybę apie Vytautą?

Mums, lietuviams, visai ne
svarbu, ką Vytautas darė su že
maičiais. Kiek jis’ jų išžudė ar 
atidavė į vergiją kryžuočiams, 
tas nesvarbu. Juk žemaičiai, 
tai ne lietuviai. Pronskus pats 
būdamas tikras žemaitis negalė
jo kitokiu tikslu rašyti apie 
musų Vytautą, kaip tik egoistiš
kais matyvais. Kadangi Vy
tautas buvo tikras lietuvis, o no 
žemaitis, ir kadangi nuo jo nu
kentėjo daugiausia žemaičiai, o 
ne lietuviai, ir kadangi Prons
kus yra ne lietuvis, o žemaitis, 
todėl ji# ir nori tiksliai iškone
veikti musų didįjį Vytautą! 
Taip, vyrai, negali būti. Mes to

(Atlantic and Pacific Photo]

Princas Humbert, Italijos sosto įpėdinis, ir jo žmona, Belgijos 
karaliaus duktė. Juodu apsivedė sausio 8 d.
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Na, tai nors trumpai apie 
1929 m. darbus' aprašysiu, o rei
kėtų daug popieros sugadinti. 
Kalbėkimb faktais, o ne žo
džiais. žodžių visi žiopliai tu
ri, bet faktų reikia prisirinkti, 
nelyginant kaip grybų. Įštai 
jums ir faktai.

1929 metuose mes Čikagos 
lietuviai pasižymėjome dideliais 
darbais, kurie šit koki:

1. įsteigta žioplių organizaci
ja po globa “Sandaros”.

2. Bričporte gyvavo didžiau
sia naminės varykla žymiausioj 
vietoj.

3. šešiosdešimts musų brolių 
pirko naujus automobilius.

4. Tik vienam Bričporte iš
srėbta keturi tūkstančiai galio
nų kopūstų.

5. Gyvanašlių organizacijo 
vajus davė gerų rezultatų — 
prisirašė daug naujų draugių.

6. Lietuviai pastatė puikų te 
aitrą “Ramova , kuriame vieną 
ir paskutinį kartą skambėjo lie
tuviška daina.

7. Geras skaičius musų jaunuo
liu pasižymėjo “oldopuose”. 
rin.iu kartu du vaisinai grynu 
lietuvių kalba s'ukomandavo: 
“stok, rankas aukštyn” ir atėmė 
pinigus. „ .

8. Bričporte kalbėjo juodas 
kalbėtojas—apie musų su juo
dukais lygybę ir brolybę.

9. Lietuviai įsteigė 
naujas rodauzes.

10. Surengta aštuoni šimtai 
ir devyniosdešimts trys sur- 
praizpartės, kuriose išgerta še
ši tūkstančiai galionų naminės 
ir daug bačkų alaus.

biznis žymiai 
pabrango kapi-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET jflHM

_ Tel. Kedzde 8902 d

Šame Prlce for Over 
38 Years 

25 ouncea for 25/ 
Pure — Economicat 

Efūclent
MILLIONS OP POUNDS 

USED BY OUH GOVERNMENT

savo aptiekoriu.
Saint

[Jis yra rekomen-
duojamas per

Dr.B.McNicholas iBMjjjy
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

1 BIST I 
| IN I 
LadkiI
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Subscription Ra te s?
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Dviem mėnesiam ......... ......  1.50
Vienam mėnesiui ..........................75
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Pusei metų    .............. . 8.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams .................~ 1.25
Vienam mėnesiui  .................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

rėti kiek galint daugiau draugų visame pasaulyje, o 
ypač šioje šalyje.

Gerai padarys p. Balutis, jeigu jisai patars savo 
viršininkams Kaune atsižvelgti į Amerikos opiniją.

Apžvalga
>■ ''I I

TALKININKAI

SLA. Nominacijos

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
caao. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Metams .................. — $8.00
Pusei metų _______ ..._____ _ 4.00
Trims mėnesiams ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monev 

Orderiu kartu su užsakymu.
TT

PAGRINDAS DARBO PARTIJAI AMERIKOJE

Visi žino, kad šiandie Amerikoje yra keletas mil’o- 
nų bedarbių. Vieni sako, kad 3 milionai, kiti — kad 
daugiau. Tik nedidelė šitų bedarbių dalis gauna šiokią 
tokią paramą iš savo unijų arba iš kitų šaltinių. O ki
tais niekas nesirūpina.

Bet kodėl nesirūpina?
Kodėl Anglijoje, kuri yra daug neturtingesnė už 

Ameriką, yra įvesta valstybinė darbininkų apdraudė 
nuo nedarbo, ir tos apdraudos dėka tenai dabar gauna 
iš valstybės pašalpą apie pusantro miliono bedarbių?

Kodėl gali tokiu pat budu, kaip Anglija, būt aprū
pinti Vokietijos darbininkai? Vokietijoje dabar valsty
bė šelpia netoli dviejų milionų bedarbių.

Daugumoje kitų Europos šalių bedarbiai taip pat 
yra šelpiami. Net ir Lietuvoje, kai buvo susidariusi 1926 
m. demokratinė valdžia, bedarbiai irgi gaudavo pašai* 
pą. Delei to, beje, buvo kilęs Lietuvoje didelis riksmas 
kad valdžia užlaikanti “dykaduonius ir tinginius”, ir 
kai fašistai padarė perversmą, tai bedarbių šelpimą: 
tapo labai susiaurintas ir kuone visai sustabdytas.

Bet jeigu skolose paskendusi Europa gali rūpinti' 
savo bedarbiais, tai juo labiau galėtų tą daryti Ameri
ka. Ji nesirūpina bedarbių padėtim tik dėl to, kad ču 
nėra kas priverstų valdžią jais rūpintis.

Amerikoje nėra politiškai susiorganizavę darbinin 
kai.

Daug žmonių kalba, kaip pasiekti, kad Amerikoje 
įsikurtų tokia pat Darbo Partija, kokią turi Anglija 
Tikriausias kelias į tokios partijos susidarymą gal būti, 
iškelti apdraudos nuo nedarbo klausimą ir juo suinte 
resuoti darbininkų mases.

Sis klausimas turėtų i-upeti kiekvienam darbiniu 

kui, nežiūrint ar jisai yra socialistas, demokratas, re 
publikonas ar nepriklauso jokiai partijai. Nedarbą 
kiekvienam darbininkui yra skaudi rykštė, todėl jie vis 
lengvai galėtų šitam reikale susitarti ir bendrai veikti 
Kadangi didelė dauguma Amerikos darbininkų yra da 
labai nesubrendę politiškai, tai su plačiu politinės par
tijos programų prie jų susyk prieiti negalima. Bet, su
koncentravus jų dėmesį ant to vieno punkto — nedarbe 
ir apdraudos nuo nedarbo — butų galima išjudinti šim 
tus tūkstančių, o gal ir milionus. Gi tokia jėga, nradėju 
si krutėti, toliaus surastų ir daugiaus bendrų reikalų,, 
dėl kurių reikia išvien kovoti.

Reikėtų, kad kas nors paimtų šitam reikalui inicia 
tyvą.

PROTESTUOJA PRIEŠ LIETUVOS VYRIAUSYBĘ

Tarptautinis Komitetas Politiniems Kaliniams gin
ti (International Committee for Political Prisoners), 
kurio raštinė yra New Yorke, po numeriu 70 Fiftl 
Avenue, pasiuntė Lietuvos Ministeriui Washingtone, p. 
B. K. Balučiui, stiprų protesto laišką dėl politinių per
sekiojimų Lietuvoje. Laiške tarp ko kita sakoma:

“Mes pasitikime, kad Jūsų valdžia nenori už
sitraukti ant savęs Jungtinėse Valstijose nuomonę 
kad ji be pateisinimo elgiasi su tais, kurie jai prie
šinasi vien tik politinės propagandos priemonėmis, 
o ne smurto darbais. Tečiaus, sprendžiant sulig da
bartine tos valdžios politika, tenka' neišvengiamai 
daryti išvadą, kad ji taip elgiasi, turėdama pasiry
žimą laikyti galią savo rankose, nežiūrint kuria 
kaina.”
Laiške pareiškiama protestas dėl ištisos eilės politi

nių bylų, iškeltų Lietuvoje įvairiems žmonėms, ir reika
laujama laisvės politiniems kaliniams.

Komitetas, kuris tą protestą parašė, susideda iš 
žymių Amerikoje visuomenės veikėjų, kaip antai; Roger 
N. Baldvvin, Clarence Darrovv, prof. Robert M. Lovett, 
James H. Maure r, Norman Thomas, Artnur Garfįeld 
Hays, Norman Hapgood, John Haynes Holmes, David 
Starr Jordan, ir k.

Mums, Amerikos lietuviams, nemalonu, kad tiems 
pažangiems šios šalies veikėjams tenka šitaip kalbėti 
apie musų gimtojo krašto valdžią. Mes norėtume, kad' 
Amerikos pažangioji visuomenė Lietuvos valdžiai sim
patizuotų, o ne protestuotų prieš ją. Lietuvai reikia tu-

“Laisvėje” Pruseika rąžo:
z “Tareila, žemantauskas ir 

kiti senų gadynių išnykę gy
vi sutvėrimai nori pravesti 
Susivienijime Lietuvių Ame
rikoje savo liniją. Delei to 
jie, kartais, pataikauja musų 
griovei.”
Taigi jau ir komunistai pri

sipažįsta, kad Tareila ir Že
mantauskas juos paremia, no
rėdami pasiekti savo tikslą.

Kaip toli ta parama eina, ma- 
ty iš Waterburio SLA. kuopos 
usirinkimo aprašymo, kuris til- 

)O vakar “Naujienose”. Musų 
korespondentas tenai rašė:

“P-nas žemantauskas skai
to nuo Pildomosios Tarybos 
laišką reikale prakalbų p. Žu
kui, centro organizatoriui. 
Tuo pačiu laiku jis perskaito 
ir j tą laišką atsakymą, nors 
kuopa, nebuvo jį įgaliavusi 
tokį ats’akymą rašyti... Savo 
ątsakyme jis be niekur nieko 
pareiškia, kad kuopa organi
zatoriui prakalbų nerengsian
ti; * ■

“Na, po to ir pasipylė p. 
Žukui komplimentai. Kliuvo ir 
Pildomajai Tarybai, kad ji 
eikvojant! bereikalingai Susi
vienijimo pinigus. Žukas esą 
nieko gera nenuveikęs. Tik 
pinigUs dykai imąs. Tąsyk 
buvo pastebėta, kad tie pini
gai nebus dykai mokami, jei
gu kuopą parengs prakalbas 
ir duos, tąip sakant, darbo 
organizatoriui. Jeigu mažos 
kuopos, kurios turi vos kele
tą des'ėtkų narių, įstengia ta
tai padaryti, tai kodėl atsi
lieka mūsiškė, turinti 400 na
rių!

“Bet kur tau čia. Tautie- 
čiai kilia, o bolševikui ssala- 

tija. Ir tas blogai, ir tas ne
gerai. Ir jie paėmė viršų. 
Nutarę, kad prakalbos nėra 
reikalingos.” 
Chicagoje, kaip žinoma, irgi 

ra tokių “tautiečių”, kurie pa- 
ąikauja bolševikams, norėdami 
avo skymus pravesti Susivie- 
lijime. Tai ypatingai aiškiai 
•asireiškė, kuomet jie ėmė vie
tai vesti propagandą, kad prie 
•LA. seimo rengimo turįs būt 
jritrauktas Antras visiškai 
jolševikų kontroliuojamas ap

skritys.
Bet kada tiems žmonėms pa- 

tebi, kad jie talkininkauja bol- 
ievikams, tai jie labai įsižeidžia 
r protestuoja. Kaip, girdi, jus 

galite mus taip “begėdiškai” 
'šmeižti”? Juk mes esame ty
riausi “patriotai” ir per dienas- 
naktis apie nieką negalvojame, 
kaip tik apie “lietuvystės” iš
gelbėjimą nuo visokių izmų ir 
partijų!
. Tikroji gi padėtis yra tokia. 
Neabejotinas dalykas, kad nei 
tie “tautiečiai” turi simpatijų 
bolševikams, nei bolševikai 
jiems. Pruseika, pavyzdžiui, 
aukščiau paminėtoje pastaboje 
apie Tareilos ir žemantausko 
“pataikavimą musų sriovei”. at
virai pareiškia:

’ “Jiem jokiu budu negalima
pasitikėti.”
Bet jie vieni antrus nori pia- 

naudoti savo tikslams! Dėda
miesi su bolševikais, tareiliniai 
nori priversti Pildomąją Tary
bų ir jos šalininkus užleisti Ta- 
rellai iždininko vietą Susivieni
jime. O bolševikai dedasi su 
tareiliniais “tautiečiais”, norė
dami “užkariauti” visą SLA.; 
šitam tikslui jie susidėtų ir su 
pačiu pralotu Olšausku!

Jei Tareilai su pagelba šito
kios taktikos' pasisektų įsi
skverbti į Pildomąją Tarybą, 
tai bolševikai butų jam daugiau 
nebereikalingi ir jisai šauktų, 
kad juos reikia “šluoti” lauk iš 
Sus-o. Taip pat ir bolševikai,

jeigu jie laimėtų kovą Sus-e, 
atkreiptų prieš dabartinius savo 
“tautiškus” talkininkus visas 
savo “raudonąsias” kanuoles. 
Bet kolkas Jų keliai susibėga 
į daiktą ir jie bando maršuoti 
kartu—atakuodami Pildomąją 
Tarybą.

“Kombinacijos draugai!”anot 
to pasakymo.

Gegužis gavo balsų apie 5000
Bolševikas .................. 3000
Jurgeliutč...................  5000
Bolševike ....................... 3000
Gugis ..... .<................... 4000
Bolševikas .................. 2850
Tareila .......................... 960
Jei Tareila neatsisakys nuo 

ąavo “užsimanymo” ir eis į rin
kimus, tai jis nutraukdamas 
Gugiui 1200 balsų padės išrink
ti iždininku bolševiką.

P. Mikolainis.

Caro Šeimos Nužudymas
Kaip buvo caro seimo nužu

dyta? Apie tai yra daug visokių 
dalykų prirašyta, žinoma, tiks
liausių žinių gali patiekti tie, 
kurie savo akimis* matė tą eg
zekuciją. Tarp kitų žudymo 
liudytojų buvo Volkovas, kuris 
vėliau ėjo polpredo pareigas 
Varšuvoj ir ten tapo nugalaby
tas. Prieš penketą metų Vol
kovas papasakojo Besedovskiui, 
kaip iš tikrųjų buvo caro šeimo 
nužudyta. Apie tai Besedovs- 
kis, pabėgęs iš Paryžiaus pa
siuntinybės bolševikų diploma
tas, pasakoja štai ką:

Prieš pat naujus 1925 metus 
Voikovas nutarė pasiuntinybėj 
savo bendradarbiam surengti 
šokių vakarą. Buvo vakarienė 
su kalbomis ir išsigėrimu, o 
paskui prasidėjo šokiai. Voiko
vas greit nusigėrė ir pasišalino 
j savo kabinetą, čia, šepe, pas 
jį stovėjo visa eilė butelių su 
likeriais.

žiedas su rubinu
Pusiau antros nakties aš už

ėjau pas jį į kabinetą. Iš Mask
vos buvo atėjusi skubota ir šif
ruota telegrama.

Voikovas sėdėjo sofoj. Jo vei
das buvo pilkai geltonas, o akys 
paraudusios. Jis beveik nesi
klausė ką aš jam sakiau. Ran
kose jis laikė žiedą su rubinu, 
kuris laistėsi kraujo spalvomis, 
ir atsidėjęs žiurėjo i jį.

Pastebėjęs ma.no žvilįętsnj, 

Volkovas pažiurėjo j mane su
drumstomis akimis ir pratarė:

—Tai ne mano žiedas. Aš jį 
paėmiau atminčiai iš Ipatjevo 
namų Jekaterinburge.

Frazė suidomino mane. Iki 
pat išvykimo į užsienį aš dar
bavausi Ukrainoj, o Jekaterin
burgo tragedija nuo tos vietos 
įvyko už daugelio tūkstančių ki
lometrų. Bendrai aš šį tą ži
nojau apie nužudymą. Bet taip 
pat žinojau, kad Politbiuro yra 
išleistas patvarkymas, kuris žu
dymo dalyviams griežtai drau
džia apie tą įvykį pasakoti, ii 
man užsinorėjo visus' cĮetalius 
patirti iš paties Volkovo lupų.

Į mano prašymą smulkme
niškai papasakoti apie Jekate
rinburgo įvykius. Voikovas iš 
pradžių griežtai atsisakė, bet 
paskui sutiko.
Patvarkymas žudymo dalyviams

—Jųs’ žinote,—pradėj o j i s,— 
tas galvijas Jurovskis (Jurovs- 
kio jis negalėjo pakęsti) buvo 
pradėjęs rašyti savo memuarus. 
Apie tai sužinojo Politbiure, pa
šaukė jį ir tuoj paliepė sude
ginti viską, ką jis’ tik turėjo 
apie tą tragediją parašęs. Po 
to įvykio Politbiuras išleido 
bendrą patvarkymą, kuriuo ei
nant žudymo* dalyviams tapo 
uždrausta skelbti savo memua
rus. Del to Jurovskio sušau
dymas buvo įvykdytas taip 
biauriai, kad greičiau buvo pa
našus į skerdynę ir tiesiog gėda 
pasakoti, kaip visa tai atsitiko.

Uralo komiteto iniciatyva

—Romanovų sušaudymo klau
simas,—pradėjo Voikovas,—Bu
vo pastatytas dienotvarkėn rei
kalaujant Uralo apygardos ko
mitetui, kur aš ėjau apygardos 
gyvenimo reikmenų komisaro 
pareigas'. Uralo sovietas kate
goriškai reikalavo iš Maskvos, 
kad caras butų sušaudytas, nu
rodydamas, kad Uralo darbinin
kai nepatenkinti mirties nuo-

sprendžio vilkinimu, ir kad caro 
šeima gyvena Jekaterinburge, 
“kaip vasarnamiuose”, atskira
me name su visais’ parankumais. 
Maskva nenorėjo carą sušaudyti

Maskvos centralinė valdžia iš 
pradžių nenorėjo carą sušaudy
ti, turėdama galvoj tai, kad 
carą ir jo šeimą bus galima su
naudoti derybose su Vokietija. 
Maskvoj buvo manoma, kad ati
davus Romanovus' Vokietijai 
bus galima iš jos gauti kokią 
nors kompensaciją. Ypač buvo 
manoma išsiderėti sumažinimą 
kontribucijos, kurios po Brest- 
Litovsko taikos Vokietija bbvo 
užkrovusi 800 milionų rublių 
aukšti.

Kai kurie centralinio komite
to nariai, ypač Leninas, pasisa
kė prieš nužudymą, nes jie bi
jojo to įspūdžio užsieny j, kurį 
gali padaryti dagi radikališ- 
kuose rateliuose, sušaudymas 
caro vaikų.
Liepos 6 d. 1918 m. nutarimas

Bet Uralo apygardos sovietas 
ir apygardos partijos komitetas 
griežtai reikalavo sušaudymo. 
Aš (Voikovas padarė teatrališ
ką gestą) buvau vienas uoliau
sių to reikalavimo šalininkų. 
Revoliucija privalo būti žiauri 
link ^nuverstų monarchų, nes 
kitaip ji darosi nebepopuliariš- 
ka tarp masių.

Uralo apygardos partijoj ko
mitetas pastate svarstymui 
klausimą apie sušaudymą ir ga
lutinai kaip vienu balsu nuta
rė dar liepos 6 d. 1918 m. N už
tarta buvo sušaudyti visą šei
mą.

Nutarimo patvirtinimas
Patvirtinimas to nutarimo 

Maskvoj, centraliniame komite
te, buvo pavesta eilei atsako- 
mingų komunistų iš Uralo. Mas
kvoj mums daug padėjo uralie- 
čiei—Sverdlovas ir Krestinskis. 
Bet visgi įvykdyti tą nutarimą 
pasirodė gana nelengvas dar
bas, nes dalis C. K. narių vis 
dar laikėsi tos nuomonės, kad 
Romanovai yra didelis triupas 
lošime su Vokietija ir kad to
dėl atsižadėti nuo to triupo ga
lima tik kraštutiniame reikale. 
Tąsyk prisiėjo stvertis' veikian
čių priemonių.

Musų delegatai pareiškė, kad 
jie neatsako už caro šeimą ir 
už tai, kad nuolat besiskver
biantys pirmyn čekai nepaliUo- 
suos ją. Tas argumentas pa
veikė. Visi cntralinio komiteto 
nariai labai bijojo, kad caras 
nepatektų į Antantės rankas. 
Ta perspektyva privertė juos 
nusileisti. Caro likimas buvo 
nuspręstas. Buvo išspręstas li
kimas’ ir jo šeimos...

Kai'C* K. nutarimas pasida
rė žinomas Jekaterinburge (jį 
atvežė iš Maskvos Gološčeki- 
nas), Bieloborodovas pastatė 
balsavimui klausimą, apie su
šaudymą. Dalykas tas, kad C. 
R. rado reikalingu įspėti Jeka
terinburgą, kad caro šeimos na
rių sušaudymas butų laikomas 
paslapty j, kadangi vokiečių val
džia primygamai reikalavo pa- 
liusuotį carienę ir jos vaikus.

Bieloborodovo pianus
Bieloborodovas pasiūlė seka

mą planą: iscenizuoti visos šei-1 
mos pagrobimą, išėmus carą, ir 
pagrobtuosius slapta sušaudyti 
miške instoli Jekaterinburgo.

t Pad t* c and Atlantic Puotoj

J. Thomas Hefflin, Alabamos 
senatorius, didelis katalikų prie
šas, kurį demokratų partija at
sisakė statyti kandidatu kitam 
terminui.
■j.-,: . ..ua........ j

Carą sušaudyti viešai, perskai
čius motyvuotą sprendimą. Vie
nok GološČekinas priešinosi tam 
projektui, nurodydamas’, kad is- 
cenizavimą bus labai sunku 
paslėpti. Jis pasiūlė sušaudyti 
yiąą šeimą išvežus už miesto į 
mišką, sumesti lavonus į vieną 
kurią nors kasyklų, pranešti 
apie caro sušaudymą, o apie 
šeimą paskelbti, kad ji perkelta 
į kitą labiau saugią vietą.”

Voikovo projektas

čia Voikovas pradėjo man 
smulkmeniškai pasakoti apie 
ginčus apygardos komitete. As
meniškai jis priešinosi abiem 
projektam, siūlydamas nuvežti 
caro šeimą prie artimiausios 
upės ir ten ją sušaudyti, o lavo
nus su svoriu nuleisti upės dug
nan. Jis buvo tos nuomones, 
kad jo projektas buvo “šva
riausias”: sušaudyti ant upės 
kranto po perskaitymo moty
vuoto sprendimo, o paskui pa
laidoti vandenyj.

Voikovas man5, kad toks lai- 
,, dėjimo būdas yra pilnai nor- 

mališkas ir nediskredituoja re^ 
voliucinį teismą.

Sušaudyti, o lavonus sunaikinti
Apygardos ginčų rezultate 

buvo nutarta caro šeimą sušau
dyti Ipątjevo name, o paskui 
sunaikinti lavonus. Be to, —• 
nutarime buvo pasakyta—esan
tieji prie caro šeimos daktaras, 
virėjas, liokajus, kambarinė ir 
berniukas virėjo padėjėjas pa
tys “save pasmerkė mirti ir tu
ri būti sunaikinti kartu su ca
ro šeima.”

Sprendimo įvykdymas buvo 
pavestas Jurovskiui, Ipatjevo 
namo komendantui. Prie įvyk
dymo turėjo dalyvauti apygar
dos partijos komiteto delegatas 
Voikovas. Jam, kaip gamtinin
kui ir chemikui, pavesta buvo 
paruošti lavonų sunaikinimo 
planas. Priegtam dar jis buvo 
paskirtas perskaityti motyvuo
tą sprendimą, kuris susidėjo iš 
kelių eilučių. Jis su atsidėjimu 
tą sprendimą bandė atmintinai 
išmokti, kap kaip galima su di
desniu iškilmingumu jį perskai
tyti.

(Bus daugiau)

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

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

— ~ -VI I  

MARES COUGH BALSAM
| ištraukiant Jauk 

idoRima, kuris ir 
nasrimdo komili 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš- 
mintinga bandv 
m u . Laikykit 
bonku namie. Pa-Į 
imkit doza prieš 
einant Kulti. Ki- 

* ta doza nuryki
te kai pabusite 
naktį. Tai bus 

Gaukite ii pas sava 
ube. ir 60c bonkute.

Sv'tflhdn knciiil 

take; 
MARES’ 
COUGH

BALSAM
galas} kosuliu, 
uptiekininkų.

ROSTOVAS
(Iš Zosčenkos)

Prie progos 'apie Rostovą. 
Simpatiškas miestas. Aš ten bu
vau praeitą rudenį. Parvažia- ; 
vau.

Puikus, ramus miestas. Ir kli- / 
matas labai malonus. Be to, vi- ) 
sai nėra chuliganų. Tiesiog ste- ( 
bėtina, kodėl taip yra. I

Jaunutė mergina nakties lai-į 
ku gali viena pasirodyti gatvėj. \ 
Niekas ją nepalies. !.

Na, už vieną aš, žinoma, gal- I 
vą neguldau. Tikrai negaliu už- i 
tikrinti. Bet dviese ar didesnis ) 
būrelis visai liuosai gali vaikš- j 
čioti. Jokių bereikalingų pasta- i 
bų. Net šaligatviais leidžia vai- I 
kščioti. Nesistumdo. į

Koliotis, žinoma, koliojasi. 
Bet tarpusavyj. Praeivius palie- ' 
ka ramybėj.

Aš manau, kad fizkultūra žy
miame laipsnyj prisidėjo prie 
to, kad chuliganizmas neįsigalė
jo. Fizkultūra visuomet atitrau
kia piliečius nuo chuliganizmo. 
O fizkultūra šiame mieste pas
tatyta labai aukštai. Futbolas, 
bėgimas, plaukiojimas ir nardy
mas - kiekviename žigsnyj. Tuo 1 
atžvilgiu tai stebėtinas miestas.

Aš pats buvau liudytojas vie
no sportiško įvykio.

Sėdžiu miesto sode. Skaitau, 
kaip šiandien atsimenu, laikraš
tį. Diskusinį lapelį.

O aplinkui malonus rudens 
oras. Saulė šviečia. Ant suolelių 
oublika sėdi. Toks ramus ru^ 
dens paveikslas be žodžių.

čia alėjomis nedidelis beriliu-/ 
kas valkiojasi. Su dėžėmis. UŽ 
penktuką batus valo. >

Prisiplakė tas berniukas ir \ 
prie manęs ir pradėjo už penk- < 
lutuką batus mozoti.

Nuvalė vieną. Tik pradėjo lu
tą mozotį kaip staiga kažkas 
užvažiavo man per petį. Žiūriu 
koks tai nepažįstamas žmogus 
per mane bandė peršokti.

Aš norėjau jį, kalės vaiką, iš- 
kolioti, kaip ir kitas peršoko per 
mane, užgaudamas petį savo ko
jomis.

Viso keturi peršoko.
Štai, manau, ir prasidėjo chu- 

liganiškumas.

Bet ilgiau jsižiurčjau į daly
ką - nėra chuliganiškumo. Gry
na fizkultūra, čekarda. Jauni
mas žaidžia? Šauniai taip per 
sėdinčius žmones šokinėja.

Berniukas,* kuris batus valė, 
sako:

—Jus nesibijokite. Jie čia vi
suomet žaidžia. Atsisėskite ir 
leiskite man kitą batą nuvalyti.

—Na,ką padarysi, galvoju 
sau. Geriau jau čecharda, negu 
jhuliganiškumas. Vienok antro 
uto neleidau nuvalyti.
Užmokėjau berniukui penktuką 

a pats kaip galima greičiau pa
sišalinau iš daržo. Ko gera, gal
vojau, pradės ir per j stovintį 
šokti. Gali dar velniai nuo ko
jų nuversti. Paskui voliokis po 
dulkes.

Išėjau į gatvę - vėl ramu. 
Švaru, gVažu. Jokių bereikalin
gų šukavimų. Nuo šaligatvio 
niekas nestumia.

Tiesiog ne miestas, o gražus 
paveikslas.

Verte K.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS. 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ROTTERDAM — vOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir V ĮLENDAM 
yra populiarižki žios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias pei 
Rotterdam’ą j ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę
Nepuls g tumi patogumai 

Rezervavimu) ir informacijų
dėlei rašyk bite vietiniam

agentui, arba:
HOLLAND AMERJ( A LINE
10 N. Iharborn St. ( hieago.
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Boston, Mass.

J. Babravičiaus koncertas

Sausio 5 d. City Club salėj 
dainavo artistas J. Babravičius. 
Tai jau antrą kantą jis dainavo 
Bostono amerikiečių inteligen
tijai. Pasisekimas buvęs kuo- 
puikiaušias. “Keleivis” tą kon
certą aprašo sekamai:

City Club, tai Bostono profe
sionalų ir valdininkų organiza
cija, kuriai priklauso apie 8,000 
narių. Kliubo salė buvo išpuoš
ta kaip dangus, žmogus įėjęs 
jautėsi kaž-kokiam fantastiš
kam pasauly: ore kabo didelė
mis kekėmis dirbtiniai įvairia-

NEPAMIRŠKITE 
PER RADIO

Rytoj nuo 1 iki 2 
vai. po piet 

užsukite savo radio ant stoties

W. C. F. L.
970 kilocycles

Pirmą sykį išgirsite lietuvių or
kestrą, po vadovyste p.p. Yoza- 
vito ir Petruševičiaus.

P-as A. Vanagaitis dalyvaus 
ypatiškai.

P-as Sauris grieš lietuviškas 
melodijas ant milžiniškų studi
jos vargonų. Tai pirmas tokis 
atsitikimas, kad jau antrą sa
vaitę yra leidžiamos lietuvių 
melodijos ant vargonų.

Jos. F. Budrik, Ine.
Radio Krautuvė, Rengėjai.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Nedėlioj ir Panedėly, 
Sausio 19 ir 20

Visas kalbantis didysis paveikslas

“The Racketeer”
gražus veikalas iš dabartinio 

gyvenimo miestuose
dalyvaujant 

Robert Armstrong, 
Carl Lombard

Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios iinioa.

Šiandie didysis paveikslas 
“Hollyvvood Revue”

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

tai nriruošia jus tai vie
tai i trumpą laiką. Ra
šykite dėl knygutės.

spalvini vaisiai ir nunuokę ja
vai; ant žiburių padarytos iš 
gelsvos vaškuotos popieros di
delės keturkampės narvės, ku
rių visi keturi šonai papuošti 
artistiškais piešiniais, gi apa
čioje gausiai prikabinėta įvai
riaspalvių kirpimų. Abiem es
trados šalimis pristatyta nedi
delių eglaičių, kurių taipgi po 
vieną stovi languose ir visose 
kertėse. Estrados lubos užties
tos plačiais’ spalvotais dryžais, 
kurie iš priešakio, prasideda 
aukštai, o eidami gilyn nusilei
džia žemyn ir paskui nukrinta 
vertikaliai sienomis, padaryda
mi paviljono išvaizdą.

Šitokioj atmosferoj susiren
ka apie 1,600 žmonių inteligen
tiškos publikos ir prasideda kon
certas. Pirma išeina Fiedlerio 
vadovaujama iš' 12 puikiausių 
muzikantų simfonijelė. Pasi
girsta žavinčios “Mignono” me
lodijos. o paskui ir kiti klasiš
ki dalykėliai. Gražu. Publika 
karštai ploja.

Muzikantai išeina.
Scenoje pasirodo p. Babravi

čius. Jis šitai publikai da nepa
žystamas. Jam ploja tik apie 
tuzinas lietuvių inteligentų ir 
vienas-kitas amerikietis. Di
džiuma gal mano, kad tai bu? 
koks paprastas dainininkas ir 
neužsimoka jį sveikinti. Tečiaus 
kada musų artistas sudainavo 
“Vorrei”, visa salė suuže nuo 
plojimo. “Oh, boy! Isn’t he won- 
derful!” — girdėjosi publikoj 
balsai.

Kada musų dainininkas už
baigė pirmą savo, programo- 
dalį, amerikiečiai jam tiek plo
jo, kad jis turėjo grįžti atgal 
ir dainuoti daugiau. O pabaigus 
paskutinį numerį publika jau 
visai nenorėjo dainininką pa
leisti, ir musų Babravičius tu
rėjo grįžti bent kelis kartus ir 
vis daugiau dainuoti. Paskutinę 
dainą jis padainavo lietuviškai, 
“Aš bijau pasakyt, kaip tave, 
aš myliu.” Ir ji be galo jiems 
patiko, nors jos žodžių jie ir ne
suprato.

Koncertui pasibaigus, p.‘Ba
bravičių tuoj aus’ apspito radio 
stočių direktoriai. Visi norėtu 
jį gauti į savo stotis dainuot 
radio koncertams. Moterys ir 
vyrai, seni ir jauni, ateina jį 
sveikinti ir išreikšti savo pasi
gerėjimą jo dainomis.

Jau išeinat, prie pat durų, 
nribėga senukas’ ir pagriebęs 
Babravičiui už rankos sako lie
tuviškai: “Tamsta dainavai lie
tuviškai! Aš irgi iš Lietuvos 
Aš Kaune gimęs, bet jau 40 me
tų Amerikoj, beveik užmiršau 
lietuvių kalbą. Sveikinu tamstą, 
man be galo smagu klausytis 
tamstos dainų.”

Tai buvo teisininkas Michael- 
man, gimęs Kaune žydas, bet 
labai inteligentiškas ir malonus 
žmogus, turįs labai gerą vardą 
Bostono teisėjų tarpe. Jis labai 
mėgsta kalbėt lietuviškai ir su
jaudintas p. Babravičiaus daino
mis, neiškentė neišreiškęs jam 
savo sentimento. *

Pirmą kartą 
Chicagoj

Rytoj 5 vai. po pietų Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj bus nepa
prastas koncertas. Nepaprastas 
tuo, kad scenoje bus parodyta 
Mujestic Radio Studija. Čia bus 
trys chorai, kurie dalyvavo 
Naujienų-Budriko ir Majestic 
programuose. Margučio redak
torius Vanagaitis, ir visi kiti 
artistai dalyvavusieji praeituo
se 9 programuose.

Daugelis musų klausia, ar ga
lės girdėti šitą programą namie 
prie savo Radio? Turime pa
sakyti, kad Naujienos davė 9 
Radio programas’ veltui, tai už 
šį programą ims po $1.00 už 
pasiklausymą, todėl namie bū
dami programo girdėti negalė
site.

Prieš 5 vai. po pietų bukite 
visi Lietuvių Auditorijoj.

SLA. 6-to Apskričio 
Konferecija

Įvyks Sausio 26 d.

Š,i konferencija bus metinė 
ir viena iš svarbiausių kon
ferencijų Apskričio istorijoj. 
Kaip jau yra žinoma iš perei
to spalių mėnesio P. T. pada
ryto tarimo, sulig kuriuo pa
vedama businčio SLA. seimo 
•engimo darbu rūpintis 6-tam 
Apskričiui, tai ne tik mes, či- 
kagiečiai, daug kalbam ir ra- 
*om, bet, imant bendrai, visa 
musų išeivija, kreipia nepapra
sto dėmesio į šių metų įvy
kius — busintį seimą Čikagoj. 
Turint tą viską omenėj, ši ne
paprasta proga ir vienkart 
garbe tenka čikagiečiams vos 
antru kartu muaų* didžiau 
ios organizacijos gyvavimu.
Todėl mes privalom rimtai 

misirengti. Dvidešimt metų at
gal mes, čikagiečiai, tuomet 

dar buvom palyginamai silpni 
r musų organizacija tais lai

ptais buvo jaunutė. O •betgi su
gebėjom suįdominti musų visą 
šelvi ją.

Kaip mes turim pasirodyt 
"iais metais? Juk į mus, či ku
mečius, visi žiuri, kaip į di- 
džiausį centrą musų išeivijos, 
kuriame jungiame tiek daug 
morales jėgos ir prie to didelį 
skaitlių įvairių organizacijų.

Šį kartą* prisidės prie šio 
darbo darbštus ir energingi kai
mynai Indiana Harboriečiai, 
Ciceriečiai, o gal mums pavyks 
užinteresuol ir pritraukt prie 
bendro darbo Waukeganiečius, 
Kenoshiečius ir Raciniečius. 
Kitaip sakant, rengiamės prie 
Hdžiausių iškilmių.

Apskričio valdyba jau išdir
bo projektą sudarymui Seimo 
Rengimo Komisijos, į kurią

MASTER COLLEGE 
190 N. State St., 

Randolph 2718

Pitone Virpiniu 2054

N a m u Stoty m o
• K O N TR A K TORI U S

l.»ub &o. Kockweil Chicago, iii

- -- '■ .... ' ' 
Egzaminacija $5

Kam rūpintis delei savo 
ligos?

Jus galite pasitarti su vienu tų, 
kuriu 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
giau šią profesionalio darbo eiga 
r apsiginklavęs patyrimu įgytu 
daugelio ligoninių klinikų, turiu 
galimybės greitai ir pilnai išvvdyt. 
{(odei neleisti specialistui išklau- 
svti jūsų nesmagumus, surasti 
nriežasti ir juos pašalinti?

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 W. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

Valandos: nuo 10 rvto iki 1 po 
pietų ir nuo 3 iki 1:30 po piet.

Nedėlioj nuo 10 v. ryto iki 
l \ ai. po pięt.

U i i ............ .......... ✓

Dr. P. P. Šimaitis,
Naprapatas

Baigęs Napratijos Kolegiją Illi- 
nojuje. 8 metai kaip užsiima žmo

nių gydymu Chicagoje.

Daktaras Specializuojasi ant Nervų Ligų.
Ofisas 2346 W. 69th Str.

arti 9. VVeatern Avo., Chicago, 111.
IJgydo bo operacijos pcnoaaidę. gvite- 

ri: pubiląritnai veltui ir mandagus. Yra 
išgydęs daug žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo. mirštamos li
gos. širdies ir pilvo lięų. galvos, nugaros, 
stirnų gėlimo. Eina ir i namus gydyti.

Tel. HKMLOCK 1881.
Valandos: nuo !> iki 11 iš ryto, nuo 2 
iki I po pietų, ir imu (J iki 0 vakaro. 
«jsv> ntailieiųui nuo 9 iki 11:30 iš ryto.

‘eis po 2 atstovu iš kiekvienos 
kuopos. Kalbamas projektas 
bus patiektas šioj konferenci
joj galutinam priėmimui — už
tvirtinimui.

Kiek ankščiau buvo paskelb
ta spaudoje, kad konferencija 
ivyks sausio 19 d., bet delei 
nekuriu priežasčių pakeitėm i 
mūšio 26 d. Konferencija įvyks 
Town of Lake kolonijoj, 4523 
So. Wood St., Chicago, III., 
pradžia 2 vai. po pietų. Visi 
Įdegsią i (lės) prašomi atvyk

ti punktualiai.
Geo. J. Stungis,

SLA. 6-to Apskr. Pirmin.

Town of Lake
Sherman State Bank direkto- 

riatas padidinta

Sherman State banko (4801 
So. Ashland avenue) direkto
rių susirinkime buvo darink- 
ti dar du direktoriai. Jie yra 
p. Jonas Baltutis, stambus lie
tuvis biznierius (VVholesale 
Gasoline Distributor), ir p. 
Krank Peska, miesto advokatas 
(City Attorney). Rep.

DALYVAUS “NAUJIENŲ” KONCERTE

Ona Biežis, mėgiama chicagiečių dainininke. 
Per radio jos dainavimas žmonėms labai pa
tiko. Rytoj bus progos ją išgirsti Lietuvių 
Auditorijoj.

« Lietuvių valanda
Sekmadienį. * sausib 12 d., 

nuo 1 iki 2 po pietų, lietuvių 
valanda iš radio stoties W C 
F L buvo tikrai turininga. Pro
gramas buvo įvairus ir gražus, 
latoma, kad nepasigailėta nei 
škaščių. Buvo orkestrą iš 7 
nuzikantų, vadovaujant M. Jo- 
zavitui ir Petroševičiui, kuri 
gražiai griežė lietuvių polkas ir 
valcus.

Soprano solo p. Akvilija An- 
čiute išpildė labai gerai: “Kur 
sapnų grožybė” ir “Oi, kas so
dai”. Stygų orkestrą sugrajino 
“Kariška polka”, “Lietuvių 
kviekos”, “Gerk girtuoklėli” ir 
“Senos mergos polka” bei mar
šas .“Kur jaunystė paliko”. 
Deklamacija: “Mergina renkas 
sau vaikiną” — kuopuikiausiai 
‘Špildė Eugenija Mažutis.

Dar štai kas reikia nepamirš
ti: Lietuvių Valandoje grojo 
dideli studijos vargonai. Klau
santis p. Saurio .grojimą var
gonais, jauti tikrą. (artistą, ge
rai tą šaką pažįstantį.

Teko nugirsti, kad p. Sauriš 
dar ir ateinantį sekmadienį gros 
lietuvių melodijas milžiniškais 
W C F L studijos vargonais, o 
prie to dar bus didelis siurpri
zas, būtent p. Vanagaitis' su sa
vo kompanija ir p-le Griciūte. 
Tai nepamirškite sausio 19 die
nos, W C F 17, nuo 1 iki 2 po 
pietų.—J. J. J.

Roseland 
1 —- *Lietuvių Geresnės Valdžios 

Didžiojo įPullmano apielinkės 
kliubas laikys metinį susirin-

gatvio, o pats įėjo teatram
Kada išėjo iš teatro, tai ne

rado savo automobilio. Auto
mobilis buvo užrakintas, bet 
ir užraktas negelbėjo. G.

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIJA

SPORTAS
______ •

kimą sausio 21 dieną Strumilo 
svetainėje, 158 East 107 Street.

Gerbiami piliečiai ir ne pilie
čiai, nepraleiskite progos, pri
sirašykite prie viršminėto kliu
bo. Jus nepralai mesite nieko, 
•o laimėsite daug, nes baland
žio mėnesį bus rinkimai, turė
sime indorsuoti geresnius mie
sto tėtušius.

Visi žinome iš patyrimo, kad 
pavieniai mes nieko negalime 
nuveikti, esame silpni, niekas 
musų neklauso. Todėl turime 
veikti organizuotai, ir tik or
ganizuoti galime pasiekti tik
slo.

Kaip pavyzdį, paduosiu vie
ną mažą dalykėlį. 108 gatve, 
nuo Michigan avenue ir State 
gatvės, nebuvo galima j ekiu 

‘budu pravažiuoti per duobes. 
Ir kiek pavieniai piliečiai ne
reikalavo, niekas nekreipė dė
mesio į jų ręikalavimus. Bet 
kai tik viršminėtas kliubas pa
reikalavo, lai tarytum keno 
trenktas įsakymas tuoj išsipil
dė, ir dar be jokių kaštų pi
liečiams.

Tad nieko nelaukite, stoki
te pelis į petį su viršminėtu 
k Ii ubu ir veiki te išvien, nes 
vienybėje galybe, ypač kad 
kliubo parama visiems priei
nama. Niekas jūsų sąžinės kliu- 
be nevaržys. Metinė gi kliubo 
nario mokestis yra lik vienas 
doleris. ,

Tad visi urmu prie kliubo!
Korespondentas.

Pavogė automobilį
John Pakalnis, 2547 West 71 

street, nuvažiavo į teatrą, prie 
59-tps gatvės ir Kedzie avenue. 
Pasistatė automobilį prie šaly-

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
•11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Gruodžio 31, 1929, padarytas Vietų 
Atskartų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discounta ...................... ,............... i....... $2,896,17749
Overdrafts   ...................................................................... 487.17
U. S. Government Investments .......................................... 75,548.89
Municipal and Cornoration Bonds ...................................  606,078.00
Bankirf House (Eųuity) ....................... >.................  168,6000.00
Furniture and Fixtures ...................   15,787.98
Cash op Hand and Due from Banks .............................. 707,89145
Other Sundry Resources .................  -......................  5,391.10

Totai Resources .......................................................  ,$4,475,907.08

ATSAKOMYBE
Capital Stock .... ‘.................................................................... $200,000.00
Sumins .......................................................... ................ .......... ; 200 non oo
Undivided Profits ..................................................... >............... 141,882.67
Reserve Account ..................................................................... 39,961.70
Dividends Ųnpaid ........................................................... 8,076.00
Deposits ................................................................................... 3,868,339,23
Due to Banks ......................................................................... 10,01644
Other Sundry Liabilities ...............................<....................  7,631.04

Totai Liabilities ...................................... ■.................. $4,475,907.08

A STATE SAVINOS BANK
Įsteigtą 1891 Inkorporuota 1918

SAKO, KAD POŽĖLA YRA 
VIENAS GERIAUSIŲ PASAU

LIO RISTIKŲ.

Baltimorėj (Požėla pasidarė 
nepaprastai populiariškas. Tūk
stantiai žmonių stoja už jį ir 
reikalauja, kad jam butų su
teikta progos ristis su taip va
dinamais čempionais. Jie yra 
įsitikinę, kad Požėla turi daug 
šansų laimėti pasaulio čempio
natą.

“Baltimore News” sausio 12 
d. patalpino peticiją, po kuria 
yra renkami parašai. Jau šim
tai Baltimorės piliečių pasira
šė po ta peticija. Ta peticija 
skamba sekamai:

“We, the undersigned, wrest- 
ling fans of Italtimore hereby 
petilion the Maryland State 
Athlctic Commission to pro- 
test most vigorously imt the un- 
wise decision rendered by the 
National Box.ing Association at 
Cincinnati, Ohio, January 9, 
''930, Avherein Richard Shikat, 
Gus Sonnenberg, Jim Londos, 
John Pesek and Pete Sauer 
were seleeted as the five lead- 
ng men to compele for the 

wc.rld’s heavyweight title, and 
wherein the brilliant record 
and name of the popular Lith- 
’ianian Champion, Kari Pozella 
w2s ęntirely ignored..

“We are well acųuaintcd 
vith the splendid record held 
v?y the clever, speedy Lith- 
nanian, and firmly believe there 
;s no man in the world who 
can pi n him decisively. Thus, 
in our estimation, we inter- 
3‘fet t|ie recent act of the N. 
B. A. as a movė to prevent the 
Progressive forward step Po- 
•:ella has taken in the dircc- 
tion of a pessible chance ‘of 
\vinning the title, therefore

“We demand that the Mary- 
land State Athletic 'Commis
sion take immediate steps to 
remedy the unpleasant situa- 
Hon by using ils influence with 
the executive staff of the N. 
B. A., strongly insisting on 
having the name of Pozella 
listed together with the world’s 
greatest mat men.”

Mokinama Piano. Smuikos, Saxa- 
phone, Klarnetą, Kornetą. Trombone. 
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o 8, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginių in
strumentu, lavina 
ma dai n a v i m o 
taipgi mokina sce- *
nos ir balių šokius 
Del platesnių in 
formacijų kreipki 
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

PSOPli
135 S. State St.

Komp. ADAMS, 8 fl., prteUls Falr
Per 85 m. Chicagos didžiausi dentįstai

Be skausmo -
Suteiksime Twilight Steep ar musų ne 
skausmo smagenų užmartnimą traukiant 
dantį ar JJ taisant. Nfira SKAISMO. NE 
9IJAUCIA PASEKMIŲ.

BRIDGEVVORK 
Sanitary

Bridgework be 
trlnlinoB, patogiu!, 
įvarus ir įtvirti
namas Jutų bur
noje. Valg-yklte, 
ragaukite ir ako* 
ninkytAa mulatu 
tfj pačią dieni.

Vienos dienos patarnavimas
Mea tikrai Kalime duoti jume GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNĘ KAINĄ. 10 
metų garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite Alandle. Gaukite musų patari 
ma ir kainas priež taisant Jūsų dantų.
MANO EGZAMINAVIMAS YH A DYKAI

MANO KAINOS YRA JEMOS

CORALITI MATU
liųpoi'tuoto natūraliu 
raust nuo, pripildo ju- 
-tų eolą, jus Urodysitr 
lauif ifliinesnla.
Kreditas-—6 mSn. i&simokžiimui
N.'ra palūkanų--- nAra oairylinr rhatu.HATDARA • ka^rlir Iki U vai

Nežilomis » iki 12 d

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų 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 galitesėkmingi. Jus galite j)r, Rosb 
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bite kuria šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kain 
jus gulite išsigydyti iš savo ligos.

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

kampa* Monroe St.. Chicago. Crilly Bldg 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. No- 
— tris deftimt metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augSto. Valan- 
dčliomie 10 iki 1. PanedSliaia, Scredomte 
ir Subatomie nuo 10 iki 8 vai. vakare

Linksma Pranešti
musų broliams lietuviams, kad UNIVERSAL STATE BAN- 
KOS vedėjai liko pagirti per STATE EXAMINERS, kurie 
užbaigė egzaminavimo darbą vakar. Jie buvo labai užga
nėdinti ir išsitarė, kad ir kitos bankos butų taip atsargiai 
tvarkomos, kaip kad UNIVERSAL STATE BANKA, tai 
tada butų daug geriau visiems.

Porą mėnesių atgal Clearing House. Association Examiners’ 
taipgi išegzaminavo Universal State Bank ir išsitarė, kad 
Universal State Banka yra 100% Clearing House banka.

Tai yra garbe ne tik vedėjams ir direktoriams bankos, 
bet ir visiems lietuviams Amerikoje. Todėl atsilknkyki'ti 
ir pradėkite Taupymo Sąskaitas, arba atsineškite knygų 
tęs perkelti sąskaitas ir nusipirkit Pirmus Morgičius, kad 
turėti didesnį pelną.

Dirbdami iš vieno ir remdami savuosius, busime visų tau
tų gerbiami.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
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šeštadienis, sausio 18, 1920

Tarp Chieagos 
Lietuvių

North Side
Pirmyn Mišraus Choro vaka

rienė šiandie

Liberty kliubo svetainėje, 
1042 North Damen avenue, 
Pirmyn choras turės vakarie
nę šį vakarą. 'Choro nariai ir 
narės, jų draugai ir draugės 
ir visi, kurie norėtų smagiai 
ir maloniai laikų praleisti, 
taipjau tie, kurie supranta Pir
myn Choro svarbą musų lie
tuviškam gyvenimui Čikagoje, 
_  prašome atsilankyti.

Biletai vakarienei visai pi
gus, o smagumo bus iki va
lios. Be to, ir naudingą darbą 
pa rems it e.

Vakarienėje gal bus viena ki
ta trumpa kalba pasakyta. Bus 
dainų. Juk choro vakarienė — 
kaip be dainų apsieiti? Pas
kui, šokiai ir žaismės.

Bus dar kitokių numerių. Ko 
daugiau norėti? Ir ką geres
nio Čikagos lietuviai turi š 
vakarą? Nieko. Taigi geriau
sias parengimas maloniai su- 
batvakariui praleisti yra Pir
myn Mišraus Choro vakarie
nė Liberty k’iubo salėje, 1042 
North Damen avė. Nepamirš
kite ir bukite laiku. Pradžia 
7:30 vai. Nn.

SpuJka
*»» ______

Naujienų spulkos nauja sc- 
ija prasidėjo sausio 2 dieną 

1930. Dabar laikas jsteti į Nau- 
ienų spulką ir pradėti taupy

ti pinigus.
Kreipkitės j Naujienų ofisą 

dėl informacijų. 1739 So. Hal- 
sted Street.

Holdapą padarė 
Vaitekūnai

Prismaugė ir atėmė $100

Čikagos lietuviai pažįsta p. 
Vaitekūną. Jam, sakoma', pri
klausąs titulas “dramos tėvas”. 
Jis yra daugeliui lietuvių žino
mas, kaip dirbęs įvairioms ap- 
draudos kompanijoms. šiuo 
’aiku p. Vaitekūnas dirba Jos. 
F. Budriko muzikalių instru
mentų krautuvei kaip agen
tas.

Well, su p. Vaitekūnu ket
virtadienio naktį pasitaikė, ši
tokį istorija:

Jisai ėjo šaly gatvių ties Em- 
erald avenue ir 54-ta gatve. 
Piktadariai pastojo jam ke- 

’ią, prismaugė, atėmė ir 
nesakę nė ačiū dingo.

Istorija, kaip matote, labai 
liūdna, ba šimtas dolerių kiek
vienam iš musų yra pinigas.

Rep.

Dar vienas holdapas 
lietuviui

Roseland
Byloj Lietuvių Scenos My

lėtojų Ratelis rengia šaunų va
karą Strumilo svetainėje, 107 
Street. Programas bus labai 
įvairus.

❖ sjs

Vėl aukos mainieriams. Ta- 
vorščiai ruošiasi “anglis kas
ti” savo garaže. Jie sakę, kad 
rinksią aukas streikuojantiems 
mainieriams. O kadangi joki 
kitokį mainieriai nestreikuoja, 
kaip tik tie, ką susirenka ga
raže, lai galite suprasti, ko
kiems “mainieriams” los ro.se- 
landiečių aukos teks.

Roseland ietis.

West Pullman
(Pacific and Atlantic Photo]šmeižikai

CwAI.
(ANGLYS)

Pirkite už cąsh. Musų kainos visuo
met 50c. iki $1.25 ant tono žemesnės 
už marketo. Pristatome troko veži
mais i 12 iki 48 valandų, C. O. D. 
šviežius iš kasyklų, tiesiai iš vagonų, 
bile kur Chicagoj, ar artimuose prie
miesčiuose. Parduodame persitikri
nimui. Miesto patvirtintas svaru
mas.

Navy Standard Brand Pocahontas 
$7.25, W. Va. Peerless Brand gana 
stambus $7.25. W. Va. Marvel Egg 
$9.00, geriausi dėl fumaso ar pečiaus; 
Koksai $11.75, Indiana Marvel, geriau
si iškasami i vakarus nuo Ohio, Ego- 
$7.00.

UNITED COAL BU VERST OF 
CHICAGO 

19 So. La Šalie St., 
Franklin 5390.

Pasilaikykit šį apgarsinimą; atskai- 
tysime $1.00 prie pirmo vežimo.

NEPAPRASTAS 
BALIUS 
Rengiamas 

Sušelpimui biednos 
moteries 

įvyks

Sausio 19 d., 1930 m.,
Tautiškoje Svetainėje,

3501 So. Union Avė.
Pradžia 1 vai. po piet, pietus 
bus duodami 3 vul., programas 
prasidės 4 vai. Kalbės kun. P. 
P. Zalink ir kiti svečiai Muzika 
grieš įvairius šokius iki 11 vai. 
nakties. Kviečiame visus daly
vauti ir paremti biedną moterį' 
ir kūdikius. —Komitetas.

Lietuvis V. B. dirba musų 
Bridgeporte, ofise 3251 South 
Halsted Street. Žmogus jis ra
mus, tur būt ramiausias iš vi
lų Bridgeporto piliečių.

Praėjusio antradienio vaka
rą — ir dar ne vėlai — važiar 
vo iš darbo namo. Pasiėmė 
Halsted gatvės karą ir drožia 
ki 47 gatvės. Čia Halsted gat-, 
vės karą išmainė ant" 47-tos 
gatvės karo.

Atvažiavo iki Kedzie avenue. 
Bet nei vieno karo nematyti, 
kuris bėgtų pietų link. Pasto
vėjo žmogus keletą minučių ir 
pamanė: du-trys blokai iki na
mų, paeisiu ir pėsčias.

Eina. Prie gelžkelio tilto po
ra vyrų lietuviui paliepė: 
“Hands up!” Iškėlė lietuvis 
rankas. Vienas holdaperių meš
kerioja kišenėse. Nieko neran^ 
da.

Sumušė piktadariai lietuvį, 
susėdo autan ir nudūmė (savo 
keliais.

Išvadas iš to patyrimo yra 
toks: nešiotis daug pinigų ne
atsargu, bet ir be pinigų 'blo
gai. Ar ne geriausia prisiruo- 
šęs bus šitokiems reikalams, 
kaip aprašytas aukščiau, ta'i 
M. Meldažis. Jį kartą (jau se
niai) užpuolė jo užeigoje hold- 
a perlai.' Nieko neradę kišenėse, 
piktadariai špėtniai sumušė 
Meldažį. Nuo to laiko, esą, Mel
dažis niekuomet neužmiršta pa
siimti su savimi penkinę — taip 
sakyti, banditų rūstybei at
pirkti. Report.

Vienas tavorščius šmeižia 
55 kuopą per komisarų gazie- 
tą. Skaitai jo korespondenci
ją ir matai, kad jam, kaip sa
koma, ne viskas namie. Komi
sarai turėtų patarti tam tavorš- 
čiui nedraugauti su “špiegu”. 
Ba tavorščius, bedraugauda- 
mas su “špiegu”, gali ir visai 
nroto netękti. Komisarai, at
kreipkite dėmesio į šį patari
mą laiku, kad paskui nerei
kėtų buržujus kaltinti.

Tavorščiui vaizduojasi, kad 
septyni broliai miegantys triuk
šmą kelią kuopos susirinkime. 
Tavorščius pripažįsta, kad jie 
miega. Bet jeigu miega, tai 
kaip gali jie kelti triukšmą? 
Ar ne teisingiau bus pasaky
ti, kad tavorščiaus galvoje ky
la triukšmas nuo “Špiego” lie- 
karstų?

“Senas Niarys”, kartu su 
“Špiegu”, karštai agitavo už 
tai, kad kuopa perkeltų susi
rinkimus į komunistinę nuova
dą. Nariai stebėjosi, kaip ga
lėjo šie karšti komunistai rem
ti privatinį biznį. Well, su ko
munistais ir didesnių stebuklų 
pasitaiko. 

* ♦ ♦
Halsted gatvę padarė plates

nę. Platinant, daug namų nu
griauta. Kai kurie savininkai 
gavo gerą atlyginimą už sa
vastį. Kiti betgi nepatenkinti. 
Platinimas miestui daug kai
navo. Bet patogu dabar Hal- 
sted gatve važinėtis. 

* * *
Musų apielinkėje šiuo laiku 

yra daug bedarbių. Yra ne
mažai ir dirbtuvių, jei atsi
žvelgsime į gyventojų skaičių. 
Bet dirbtuvės ne visos dirba.

Žinantis.

Buffalo, N. Y. — Eugene F. 
Downey, policisto sūnūs, kurį 
mirtinai pašovė prohibicininkai. 
Jokių svaigalų pas jį nebuvo 
surasta. 

i »

Cicero

16067 J. Grigalovičiui. 
16072—M. Urboniuk?i 
24522—M. Naveckienei 
25276—Z. Ezerskienei. 
25278—-J. Stankevičiui. 
25279—M. Dobravolskienei. 
16081—N. Page.
16082—F. Kuzmienci.
16065 J. Romanavičiui.
16075—E. Paugienei. 
25370 K. Jasionienei. 
25371—R. Marmienei. 
25373—J. Bacevičių i. 
25371—M. Ašmontienei. 
25378—B. Masiidiui.
25379 A. Poškienei. 
25381—M. Siriunionci. 
25382—-M. Vosylienei. 
25384—P. Jakštaitei. 
25388- 1). Remeikaitei. 
56700—V. Juniui.
56704—J. Kaziskiui. 
16112—J. Kuncaičiui. 
24526—B. Vintelaitei. 
16102—K. Masutavičienei. 
16105—J. Ambrilaitienei. 
16106—P. Ambirlaičiui. 
24525—E. Chodosevičicnei.
24527—K. Borisui.
16085—M. Bypkevičiui. 
16096—M. Brazauskienei. 
161(13—A. Valilionaitei.

16113—P. Krapauskui. 
16095—K. Levickienei. 
16101- S. černauskui. 
25417—S. NorkevičienJi. 
16088—T. Urvikiui.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą (Įeito, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAl
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
Įvairius namus, kas liudija musų kainų, darlįo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymų darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminetais reikalais meldžiame 
atsilankyti Į offisą 2621 West 71st St.

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

BALIUS-SOKIAI
Rengia North-Westsidės Amerikos Lietuvių Politikos 
Sekmadieny, SAUSIO-JAN. 19 d., 

Šv/Mykolo Parapijos Svet.
1644 WABANSIA AVENUE

Pradžia 7:00 vai. vakaro, įžanga
KVIEČIA KOMITETAS.

K Ii ubas.
1930

25 Centai

Rytoj pas mus bus du. svar
bus įvykiai. Tuoj po piMų 
Draugijos Lietuvos Kareivių su
sirinkimas. Tai bus svarbus 
susirinkimas, ir tikiu, kad su 
brinkimas bus skaitlingas. Šis 
jusirinkimas' turės užtvirtinti 
jriešmetinio susirinkimo tari
mus.

Nutarta priimti draugi j on pei
lį pusmetį vyrai senesni, negv 
40 metų. Taigi pasinaudokite 
proga tie, kurie norite įstoti į 
šią draugiją.

Draugijos susirinkimai įvyks
ta kiekvieno mėnesio trečią ne- 
lėldienį Lietuvių Liuosybės sve
tainėje, 1 valandą po pietų. 
Svetainė yra prie 14-tos gatvė 
ir 49 court.

Vakare toje pačioje svetinėje 
bus jaunuolių parengimas. Pa
rengimas buš labai linksmas. 
Atsilankykite. Tikrai nesigai
lėsite.—Vietinis.

KMOKETI PINIGAI.
•4 Per 

NAUJIENAS
Pinigus gavo:

2527,‘i—J. Vaitulioniui. 
16041—M. Buklęniutei. 
25271—P. Markevičiui. 
24518—P. Katiliui. 
16071—J. Lapinskui. 
16059—O. Huseckienei.

“Apiekunas” kuone 
. pateko bėdon

Jau kelintą kartą tenka su
sidurti su žiniomis apie lietu
vius “apiekunus”. Matyti, kad 
lietuviai mėgia apiekunystę.

Bet kai kada tie apiekunai 
ir nesmagumų susilaukia. Pirm 
keleto dienų vieni “apiekunai” 
turėjo išklausyti pamokslą iš 
teisėjo, kad nabašninkę mėgi
no paveržti iš giminių.

Dabar, vakar, vėl buvo vie
no lietuvio teismas dėl “apie- 
kunystės”. Teisme pasirodė, 
kad musų lietuvis kokiu tai 
judu įsigijo apiekunystės po- 
pieraš ir jau nabašninkui ant* 
grabo lentos gulint. Jo “apie- 
< unys tė” panaiki nta.

Apiekunystė, žinoma, rodo 
gerą .aptekimų širdį, bet kuo
met apiekunystės siekiama ne
paprastu uolumu, tai žmogus 
noroms-nenoroms imi abejoti, 
ar vien tik geros širdies pa
šaukimais vadovaujamasi.

Nn.
t —

• • •

GRAFIENĖ M. KUČKOVSKA-SYKORA, Soprano 
žinoma Kijevo ir Lvovo operų dainininkė. Akompa
nuos prof. DEAN REMICK.

Lietuviškai—Rusiškas
Perstatymas-Koncertas ir 

BALIUS

— RENGIA —

L. S. M. Ratelis bendrai su 
Rusų A. C. Puškino Draugija

NEDĖLIOS VAKARE

Sausio-January 19 d., 1930
STRUMILO SVETAINĖJE 

158 E. 107th Street 
ROSELANDE

Pradžia 6:30 vai. vąk. įžanga 65c.

1 AKTO LIETUVIŠKA KOMEDIJA
Paraše A. JOCIUS

“Daktaras Viską Žinantis”
1 AKTO RUSIŠKA KOMEDIJA

“Tarnaitė Kalta”
Programe dalyvaus L. LOBOV, žinomas Ru

sų šokikas, p-lė SUSAN KESSLER, p. K. PA- 
ŽARSKIS, radio dainininkas, — Duetai, Rusų 
Balalaikų Orchestra, t. t.

Atsilankiusieji ant Margumyno Vakaro bus 
pilnai užganėdinti. Kviečia L. S'. M. RATELIS 

ir A. C. PUŠKINO DRAUGIJA

$100.00 DOVANU $100.00
Bus išdalinta

Antanu Kepuriniams Salini
Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo

MSuhatoje, Sausio January 1H ii
M. Meldažio Svetainėj,

2242-44 W. 23 Place
Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 50c

Muzika J. PHILIPS
Kviečia širdingai Komitetas.



šeštadienis, sausio 18, 1930

CHiOMSOS
ŽINIOS

Dorr byla baigiasi
Nužiūrima, kad šiandie ad

vokatai užbaigs kalbas byloj, 
kurioje Dorr yra kaltinamas 
nušovimu O’Brieno, ir byla bus 
atiduota džiurei.

Mirė Frank B. Hnssey, dien- 
raščio “The Chicago Evening 
Post” biznio menedžeris. Šir
dies liga.

Chicago Civic Opera Šalta busią
Chicago Civic Opera vaidins 

šiuos kurinius: Lohengrin, sek
madienį, sausio 19 dieną, pra-

Vakar oro biuras paskelbė, 
kad kaip šiandie temperatūra 
nukrisianti iki 5 laipsnių že
miau zero.

šalygatvyje, prie Miserecor- 
dia ligoninės, 2916 West 47 
s t., rasta kūdikis — mergaitė 
kokių trijų dienų amžiaus.

Mirė laikraštininkas

Rasta kūdikis

Įvairus gydytojaiGraboriai
J. Lulevičius
GRABORIUS IR } 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

- ---- O—

S. D. LACHAVICH

Akių Gydytojai

sausio 21, pradžia
Peleas et

trečiadienį, sau-

Apiplėšė banko pa
siuntinius

Lietuves Akušeres
cii Di Ijammertnoor — pirma
dienį, sausio 20, pradžia 8 vai. 
vak.; Tristan und Isolde — 
antradienį,
8 valandą vakare; 
Melisande 
šio 22, pradžia 8 valandą va
kare; II Travatore — ketvir
tadienį, sausio 23, pradžia 8 
valandą vakare; l>a Gioconda 
— penktadienį, sausio 24, pra
džia 8 valandų vakare; The 
Barbei* of Seville — šeštadie
nio popietį, pradžia 3 valandą; 
Don Quichotte — šeštadienį, 
pradžia 8 valandą vakare; 
Thais — sekmadienį, sausio 26 
dieną, pradžia 3 valandą po 
pietų.

du 
bu-

Keturi banditai užpuolė 
banko pasiuntinius, kai šie 
vo prie durių Packard Motor 
Sales, 306 West 37 s t. Ban
ditai atėmė iš banko pasiun
tinių $4,228. Pasiuntiniai tar
nauja Central District Manu- 
facturing bankui.

Du banditai atėmė $2,800 iš 
Rudolph Dombrow, (River- 
side), Meyer-Wenthe spaustu
vės auditoriaus. Holdapas pa
daryta trobesio elevatory.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Lietuvis Graborius ir 
? Balsamuotojas 

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Graboriai

iMėgino nusižudyti

Pasinaudokite proga

Ta proga pasitaikys sekma
dienį, sausio 26 dieną, Orches
tra salėje.

Chicago Civic Orchestra, ku
rios 
Stock 
rius) 
tas),
Simfonijos Orkestro salėje.

Pirmasis tų koncertų bus 261 lošis.

John Schubert puolė po 
traukiniu. Bedarbis. Nugaben
tas dar Ligoninėn. Nelaimė at
sitiko prie Healey sta., St. Paul 
gelžkelio, arti Fullerton ir 
Crawford gatvių.

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir, 

Balzamuotojas .
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

vedėjai yra Frederick 
(kaip muzikalis direkto- 
ir DeLamarter (dirigen- 
duos keturius koncertus

Pokerio gėmį sutrukdė

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

dieną sausio. Prasidės 3:30 va
landą ix> pietų.

Frederick Stock ir DeLa- 
niarter vadovauja Čikagos Sim
fonijos orkestrui. Jie taipjau 
vadovauja ir Civic Orchestra 
of Chicago. Dabar, šiais ketu
riais koncertais, norima duoti 
progos išgirsti simfonines mu-! 
zikos tiems čikagieciams, ku-j 
riems reguliariai Simfonijos or- 
kestro koncertai kartais atro
do lig per brangus.

Minėtam koncertui sausio 26 
dieną biletai visai žemomis kai
nomis, 
tus iš

Knickerbocker viešbuty, 163 
Kast VValton place ėjo kazyrų 

. Keturi banditai sutruk
dė lošį ir atėmė $2,000 pini
gais ir $3,500 brangmenų iš 
lošėjų.

M1 u s ų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Boulevard 5208

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonas
Cicero 8724

Patartina įsigyti hile- 
anksto ir būti koncer- 

Rep.

Protestuoja prieš aukš
tą savasties įvertinimą

MIKOLAS BUMBLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio. 17 dieną, 8:30 iš ryto, 
1930 m., sulaukęs 52 metų am
žiaus, gimęs .Lietuvoje, Plungės 
parap., Telšių apskr. Ameri
koj išgyveno 28 metus. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Ur
šulę, po* tėvais Masulaitę, du 
sūnų — Rranislovą ir Albertą 
ir vieną dukterį Prancišką ir 
švogeri Venckų Simoną, Lietu
voj seserį Teodorą ir švogerj 
Anužj. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1727 S. Union Avė.

Laidotuvės Įvyks utarninke 
sausio 21 d., 8:30 vai. ryte iš 
namu Į Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Bumblio 
giminės, draugai ir ąažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Suuai ir DuĮRė

Laidotuvėse p 
bortus Butkus 
Canal 3161.

JUOZAPAS BUTKEVIČIUS
Persiskyrė su < šiuo pąsąuliu 

sausio 17 dieną, 3 valandą iš 
ryto, 1980 m., sulaukęs 62 me
tų amžiaus, gimęs Krekenavos 
parapijoj, Panevėžio apskričio, 
Tarnagalo kaime. Paliko dide
liame nuliudime brolį Feliksą, 
vieną seserį Klementiną Stan
kevičienę, švogeri Mikolą Stan
kevičių. Lietuvoj brolį Aleksan
drą. Kūnas pašarvotas randa
si Radžiaus koplyčioj, 3238 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 20 dieną, 7:45 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Sutkevi- 
čiaus giminės, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Victory 4088.

m.
o

buvo 
dabar

su

Vakar asesorių tarvba atlan
kė keli šimtai piliečių iš arti
mų Čikagai miestelių. Jie pro
testavo aukštą įvertinimą, jų 
sąvasties taksoms. Asesorių 
tarybai buvo nurodyta, kad 
pav. Northfieldo miestelio są- 
vastis taksoms 1927 
Įvertinta $2,638,208, 
$10,590,730.

Panašiai atsitiko ir
miesteliu. 1927 metais jų są- 
vastis buvo Įvertinta $11,107,- 
073, o dabar $33,711,535.

Anton Cermak, ryšy ąu šiais 
protestais, nurodė, kad naujas 
įkainavimas vidurmiesty suma
žino sąvasties vertę taksoms 
$600,000,000. Kitaip sakant, 
smulkesniai savasčiai uždėta 
daugiau taksų, o stambiajai 
vidurmiesčio sąvasčihi taksos 
numušta.

Kas nors iš šitokių “opera
cijų” gerai pasipelnė.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashlund Avė,

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia 

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

DR.
LIETUVIS

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

ir Akinių DirbtuvėOfisas 
3256 SO. HALSTED STREET

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

Tel. Lafayette 5820

x:

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar- 

• ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

Chas. 
Syrewicze po.

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Ąve.
CICERO. ILL.

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

1201

gra- 
efonas

jog 
jos

Ofiso Telefonas Virrlnla 0030 
Res. Tel. Van Buren 5858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

.ną. Namą ofisas North Slde 
' 3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 8:30 vakaro

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Z

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 2

Nedėlioj

iki 4:30 ir nuo 7 iki 11
nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464

ŽMOGAUS 
AKIS 

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

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRĮST

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

Phone Kenvvood 1752

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So Halsted St.
VALANDOS:

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

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 0 valandos vakare

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė,

CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirąrgaa

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St„ Room 1111

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1811
Vai.: nuo £ iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą," išskyrus ketvergą
• Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

11

ir nakti
KOPLYČIA

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
1605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 7 •
1410 So. 49th Ct., Cicėro 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

Atihum Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

• i .v<

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

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

Tel. Brunswick 4983
Nąmų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel, Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. Lea^dtt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Mil^rąukee AVe.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakar*

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Ąrti I^avitt St.
Telefonas Canal 2552

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

t. 
vak. 
dienos

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weot Wa8hington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

■4ainie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
Chirurgas 

1900 South Halsted Street
Rėzidencija: 

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

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 
ęlektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shorp 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Aahland 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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieųa

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pągel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Meįrosc 
Purk 797

Petrus Knksciunas,
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 16 dieną, 3 valandą ryto, 

1930 m., sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs Rlučinų kaime, Krekena
vos parapijoj, Panevėžio apskr. Paliko dideliąme nuliudime 3 
pusbrolius — 2 Jakaičiai ir Valentas ir 2 puseserės —^Vegieųę ir 
Bočįunienę, Amerikoje. Kūnas pašarvotas randasi 3238 South 
Halsted St, graboriaus Radžiaus koplyčioje.

Laidotuvės įvyks Pirmadieny, Sausio 20 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kuriųje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Krikščiūno giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Radžius.

MIKOLAS PETRONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 15 dieną. 10 vai. ryte, 
1930 m., sulaukęs 38 metų am
žiaus, gimęs Svilių kaime, Va
balninku parap. Paliko didelia
me nuliudime seserį Aneliją 
Montvidienę. pusbrolius Pran
ciška Petronį ir Albiną Petronį, 
o Lietuvoj tėvą Petrą, motiną 
Veroniką, seserį Magdaleną, 
švogeri Pąliulj. seseris Alpunę 
ir Julę ir brolį Povilą, Kūnas 
pašarvotas randasi 601 W. Illi
nois St., St. Charles, III.

Laidotuvės įvyks Sausio 18 d., 
9 v. ryte iš namų į St. Patrick 
bažnyčią, o iš ten bus nulydėtas 
į St. Charles kapines.

Visi A. A. Mikolo Petronio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat ųuoŠirdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jum paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Sesuo Aneliją ir Pusbroliai.

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0.1). 
OPTOMETRISTAS

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare
• Sekmadieniais nuo 10 iki 12

\ W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dali$ 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room <8.

Phone Canal 0523

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 - .
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 

luect 1930. Nedėliomis tik pagal su-| 7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12, 
įar(įt Rez. Telephone Plaza 3202

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai vak.
Local Office; 1900 So. Union A v Ai

Vai. nuo 6 iki 'J vai. vak.



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 valanda po pietų.

1. Račiūnas
2. Ascilla

5. Žilis

8. Valiulis
9. J. Vilis

10. A. Vilis
11. W. Maukus
12. Na i kelis
13. J. Degutis
14. Skurkis
15. PaČkauskas
16.
17.
19.
20.

Šmotelienė 
Antonina Vilienė 
Kemešienė 
Rypkevičienė 
iš šių darbininkų dėlKuris 

kokios nors pi’iežasties negalėtų 
dalyvauti, — malonėkite pra 
nešti telefonu j “Naujienas”. 
Roosevelt 8500.

Bridgeportas
Patėmijau keistų žinių “Nau

jienose”, No. l()-me. Toje Ži
nioje kalbama apie metinį Lie
tuvių Piliečių Kliubo susirinki
mų ir, tarpe kita ko, sakoma, 
kad kliubo pirmininkas K. Lau
cius, per ketverius metus einąs 
pirmininko pareigas, dar nemo
kų kliubo tvarka vesti.

Del šios pastabos turiu pasa
kyti, kad K. Laucius eina šio 
kliubo pirmininko pareigas par
eigas jau šeštus metusi Ir ga-j 
liu dar pasakyti, kad tvarkų su
sirinkimuose jisai palaiko tik
rai mandagiai ir bešališkai.

Kodėl minėtos žinutės kores
pondentas, pasirašęs pseudoni
mu “Senas Narys“, nepranešė, 
kad ir pereitame susirinkime K. 
Laucius pasakė trumpų, labai 
tinkamų prakalbėlę, dėkavoda- 
mas nariams už tvarkų užsilai
kymų vislis praėjusius metus? 
Pirmininkas taipjau patarė lai
kytis draugingumo, darbuotis 
bendrai kliubo labui, nevelti į 
kliubo reikalus partinių sumeti
mų. A tai nebuvo tinkamas at
sišaukimas į narius?

Kodėl korespondentas nepra
nešė, kad pirmininkui Lauciui 
buvo padaryta nepamatuotų už
metimų dėl $9.50. Vienok pir
mininkas, nors gal ir jautė, kad 
užmetimai netikslus, bet rimtai 
paaiškino, kad tie pinigai padė
ti kliubo kasoje. Pirmininkas, 
•reiškia, ir čia išlaikė rimtumų 
ir pastovumų.

Dar žodis: Jeigu K. Laucius 
nemokėtų kliubo susirinkimuose 
tvarkos palaikyti, tai mes, na
riai, jo ir nelaikytume pirminin-1 
ku. Be to, “Senas narys“ 
miršo, kiek Laucius gelbsti 
riams pilietybės popieras 
gyti, kiek kartų eina kaip 
dininkas’, idant padėti piliety
bės popieras gauti. Apie tai 
parašyti “Senas narys“ užmiršo.

—To kliubo narys.

PRANEŠIMAI

NAUJIENOS, Chicago, TU. Šeštadienis, sausio 18, 1930
Balius rengiamas sušelpimui bled- 

nos moters ir kūdikio, įvyks sausio 
19 d., 3501 So. Union Avė., Chicago,' 
III., Tautiškoje svetainei, pradžią 1 
vai. po piet, pietus bus duodami .‘L

C L A S S.I F’I E D A.D V E R r I S E M E N T 5
, programas 4 vai.: kalbės Kun.į 
Zulink ir kiti svečiai, muzika j 

įvairius štkius. Kviečia visus i 
Komitetas

vai 
P. 
grieš 
dalyvauti.

Educational
Mokyklos

Misceilaneous for Sale
(vairus Pardavimai

Help Wanted—Malė Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 1
Tėvynėa Mylėtojų Draugijos Chi

cagos apskričio kuopoms. Gcrb. Val
dybos šiuomi prašomos dalyvauti 
prisirengimo konferencijoj, sausio 19, 
2 v. po piet.. Sandaros svetainėj, 
3331 S. Halsted St. Atinasi S. L. A. 
Seimas, todėl, ir T. M} kuopoms la
bai svarbu prisirengti. Kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

22 kp. Vąldyha.

AUTOMOBILIŲ AiMĄTO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

UŽSISAKYKIT DABAR
GarHijH radimu mino ruri anglyn; nfra 

akmenų; kaina $6.60 bu priBtniymn.
GOVA1.LS,

Boulevard 1035

Misceilaneous
1 vairus

W. Sidės Liet.Nori h Side,
Politikos Kliubas rengia balių ir 'šo
kius sekmadieny, sausio 19 d., para
pijos svet., 1644 VVabansia Avė. Visi 
kviečiami dalyvauti. >

— Komitetas.

Bridgeportas. — Liet. Teatr. Drau
gijos Sv. Martino metinis susirin
kimas ivyks sekmadieny, sausio 19 
dieną, šių metų šv. Jurgio parapi
jos svet., 32 PI. ir Auburn Avė., I 
valanda dienos. Nariai būtinai malo
nėkite laiku atvykti, nes turėsime

Leh. G. I). L. K. Vytauto ant Brld- 
geporto, jvyk.s metinis susirinkimas, 
sekmadieny, sausio 19, 12 vai. diena, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kite i laiką pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų svarstymui ir daug 
naujų ir svarbių reikalų apsvarstyti.

P. Killis, nut. rašt.

Svarbi prelekcija bus laikoma sek
madieny, sausio 19 d., lygiai kaip 3 
vai. po pietų, Raymont Chapel, 816 
W. 31 «»t. Bus nurodoma skirtumas 
tarpe Romos katalikų, Tautiškos ir 
Protestonų bažnyčių. Prelegentai 
bus geri. Nuoširdžiai kviečiame at
silankyti visus be skirtumo, nes pre
lekcija bus įdomi. įžangos nei ko- 
lektos nebus. Komitetas.

Susilauk pasisekimo SU L PARDAVIMUI delicatessen krau- I Ituve, gera ir išdirbta vieta. Par-Cnevrolet davimo priežastį patirsite 'ant vie-
________ ! tos. 6529 So. Racine Avė.

Biznio rHldrnarimaH

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

llardware Co., 
HARDVVARE, PAINTS & 

WAL1. PAPER 
Painters <V Decnrator* 
RAMANCIONIS. savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
-- o------

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams.

J. S.

PATENTAI, 
šokio* r

už

copyrlghts — išradimai 
ųAlęe.

B. PELECHOIVICZ
2301) W. Chicago Avė. 

BrnnHwiek 7187
------ O-------

PLUMBINGAS. Geriausia darbas 
. žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

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

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Storo Darbas. Greį- 
tai taisome stogus visokios rųšiefe, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Specialistas rydyme chroniškų ir namų U 
<ų Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavi- 
mas atidengs j u su tikra ilga ir jei at apsi
imti u jus gydyti, sveikata jums sugryg. Ei
ni t pas tikrą specialistą, kuris neklaus jutų 
nur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
ik> galutino itegsaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba 
£0 W. Jackson Blv<L netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvtn kri 1 no oietų

>fiso 
•iety, 

Hoi

RAMOVA
THEATRE

3bifc and Halsted Streets

st.

po

Ndėlioj ir Panedėly 
Sausio 19 ir 20 

Visas kalbantysis garsusis 
paveikslas

“They had to see 
Paris” 

gražiausia komedija

dalyvaujant
paskilbusiam komikui

WILL ROGERS

UŽ- 
na- 
įsi- 
liu-

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios 

šiandie 
‘Marriage Playground”

z

ĮcLASSIFIED flūS
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 pdremsim Pirmyn Chorą, 
Jeigu kas tikietų dar neturit nusi
pirkę, bet manytumėt dalyvauti, tai 
praneškit per telefoną. Brunsvvick 
5396. Komitetas,

Educational
Mokyklos

Chicagos Lietuvių Socialistų Rajo
no Valdyba laikys susirinkimą, utar
ninke, sausio 21 d., 7:30 vai. vak., 
Naujienose. Sekami draugai, valdy
bos nariai, malonėkite būtinai daly
vauti: Lapaitienė, Lekavičius, Micke
vičius, Jusas, Rypkevičius, Račkaus
kas, Kondratas. Turime aptarti 
daug svarbių reikalų, ypačiai rengi- 
mos Prie busiančio Chicagos Lietuvių 
Socialistų Vakaro ir tt,

Kvt»Aia OrfiranigAtnriuai

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokvtoia.
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai. Knygos, 

trumpos apysakoj, 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. WhitehaĮĮ 7SĮ76

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

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.

b

Paskolos suteikiama 
į vien*’ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel Lafavette 6738-6716

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

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

arti Westem Avė. 
Tel. Grovehill 1038

ant

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

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

Telephone Armitage 1199

2231

Miscellaneotls for Sale
{vairus Pardavimai

24

BLACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anflrlitt šaukite Boulevard 1329.

Real Estate For Sale
m a i - Ze m 1 ’u r d arimui

ARTI 63 IR HALSTED
2 flatų mūras; turiu parduoti grei

tai; 6 ir 7 kambarių; ąžuolu (ri
muotas ir grindys; atskira karšto 
vandens šiluma; garažas; elė ištai
syta. 6409 Peoria St. Kairia nupigin
ta $2,400, dabar $11,500.

CLARENCE O. ROSEN, 
5933 So. Halsted St.

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

Energiški 
rasti plūgą 
nažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buto rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wuckex 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, ėechiškai 
ir angliškai.

Priimti anlikantai bus trumpą lai- _______ __ _____ _ _____  _ ___
ka lavinami dykai konstrukcijos šių pasilikti — renda pigi" garu apšil’do-

1 .easas
■ galima gauti( ant kiek norėsi — turi 

’’ būt parduotas i 8 dienas. / ’ . '
■ išeinu iš biznio — 
: Parduodu visai pigiai.
j Matykite nedėlioję iki 1 vai. po ( 
. piet, kitoms dienoms iki 10 valandai | 
I vakaro.

ir sumanus vyrai <ali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliu

PARSIDUODA grosernė, galima 
pirkti ir namą. 4017 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 7970.

PARDAVIMUI labai geras bučemės 
aisbaksis, didumo 10x10 ir bariukas 
su baltu marble, parduosiu už gerą 
pasitjlyma, 4451 So. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai grosernės 
fikčeriai ir stakas, galima ir vietoj

JUS t* d V Ylcllljn *1 ▼ <***XC*1110® | • | i » i ' r n >

Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti k?r?.ir t’enaucl« būdų JU0B parda-, mu su 4 ruimais gyvenimui.
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

vinėti. 
Kreipkitės kas diena nuo 10

ryto iki 4 vai. po pietų.
Aš pats 

važiuoju į ūki.

Automobiles

727 W. 50th Place —- 5 kamb. mu- 
garu šildoma. Lotas

St. — 5 kamb. mu- 
,garu šildoma, Lotas

namai. Visi gatvių 
Buvo $8,500,

rinė bungalovv, 
29x125.

7551 Lincoln 
rinė bungalovv 
30x125.

Moderniški
asspsmentai užmokėti, 
dabar $6,950 kiekvienas, jūsų pačių 
išmokėjimo sąlygos.

FRENCH, tel. Central 4804

’28
'26
'29
■27
'29
'28

I '29

Bulck 5 pas, Sodan ........... ................
Paitfo Sodan (J ratai ............................
Esscx Sedan ..... . ...................................
Nash Coaeh Bpeclal ............................
Ford Coupe .......„........................ ... ....
Chrysler Sodan .....................................
— "400” Nash Sedan ...... .................
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted Sl„ Trianfle 9330

Chevrolet Vertelgą 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.?800
$275
$509
$260
$400

$0961 SALESMENŲ,
I tinkantis prie ki

Tel. Boulevard 9619,
JOHN LIGEIKO,

3340 So. Halsted St., 
Chicago, III.

STUDEBAKER vėliausio modelio 
Sedanas Commander rūšies. Našlė 
turi paaukoti kare, kadangi ji pati 
negali karo draivinti. Karas buvo 
sandely per virš 9 mėnesius. Balloon 
tairai, motoras ir-visas kitas Įrengi
mas yra geriausiame stovyje. Karas 
kainavo man $1500.00 tik trumpą lai
ką atgal. Reikia pinigų ir priimsiu 
$275. Atsišaukite 2588 North Cali- 
fornia Avė., 1-mas augštas.

PASTEBĖTINA PROGA
NASH Adv. 6 Sedanas 1929 mode

lis. Taip kaip diena aš ji gavau, 4 
ratų brėkiai, balloon tairai kaip 
nauji. Duco geriausiame stovyje, 
motoras yra nepaprastai geram sto
vy. Karas kainavo man beveik 
$2,000.00 tik trumpą laiką atgal ir 
beveik jo nevartojau. Aš turiu .su
kelti kiek pinigų ir paaukosiu karą 
už $375. Aš busiu namie visą die
ną nedėlioj, 2231 North Kedzie Avė., 
Apt. 1. f

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$900.00 GROJIKAIS pianas, rolės, 
suolelis ir kabinetas už priklausanti 
balansą $100. 6136 S. Halsted St.

Radios
RADIO vartotas 1 mfinesj, naujau

sias modelis, kainavo $169, visas 
elektrikinis. Gražus riešuto kabine
tas. Parduosiu už $65.

1324 N. Homan Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandstdtaisai

PARDAVIMUI du kaunteriai, tile 
trimuoti, balto marmuro viršus. Tin
ka bučemei ar delicatessen. Pigiai. 
Tel. ĮKildare 8415.

PARSIŲUODA 6 kambarių rakan
dai, sykiu arba atskirai, labai pi
giai. 3118 So. Halsted St., 2 lubos.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
ritas — lova, dreseris, skrynia, 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9yl2 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 

vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet. 

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 W. Lake St.

Tel. Columbus 0467

riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas

Personai
Asmenų Ieško

T

IEŠKAU savo brolio Frank Po
cius, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
apskr.,x Severėnų dvaro. Ilgus me
tus gyveno Bumside, Chicagoje. 
Prašau jo paties arba kas apie ji 
žino pranešti, busiu dėkingas.

JOHN POCIUS,
1848 So. Halsted St.

Chicago, H..

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio, ne jaunesnio negu 32 
metų amžiaus. Gali būti ir augęs 
žmogus, bet protingas ir pasiturjs. 
Aš mylėčiau gyventi mažame mieste
lyje arba šiltame krašte. Malonė
kite rašyti laiškus, o aš suteiksiu 
atsakymus visiems. Rašykite šiuo 
adresu: Knygynas “Lietuva”, Box 53 
3210 S. Halsted St., Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

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

NORIU PIRKTI bizni, reikalinga 
partnerka ar partneris. Kreipkitės 
šiuo antrašu: Misa J. S., “Rūta” 
Lunch, 1623 W. 51 St.

Hdp Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA bookeeperka, paty
rusi. Gera mokestis. Kreipkitės: 
Bridgeport Furniture Co., 3224 So. 
Halsted St<

t naujas išradimas 
tinkantis prie kiekvieno pečiaus ga
lima prijungti i keletą minučių. Su
taupo 50% šilumos. Lengvai parsi
duoda ir geras komišinas.

MODERN EQUIPMENT 
MFG. CO.

1830 Canalport Avė.

AUTOMOBILIU PARDAVĖJU
Chrysler ir Plymouth 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.

• į

REIKIA
Lietuviškai kalbančių vyrų,ar 

vertėjų tuojaus’. Pastebėtina 
proga atsakančiam žmogui. Ga
liu vaitoti jus dali laiko, bet 
galintys dirbti pilnų laikų yra 
labiau pageidaujami. Ofisas at
daras nuo 9 v. ryto iki 8:30 vai. 
vakaro. Atsišaukite panedėly 
nr utarninke' tiktai.

Room 348
29 S. La Šalie St.

Klauskite Mr. Weser

Furnished Rooms
RENDON gražus apšildomas kam

barys su valgiu ar be, vienam ar 
dviem inteligentiškiems vaikinams ar 
vedusiai porai. Kas nori gyventi 
So. West , ties 79 St. Su visais pa
togumais. Gali turėti automobilių. 
Atsišaukite laišku

Box 1167,
1739 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA rūmas dėl 1 ar 
2 vaikinų, šviesus, švarus, apšildo
mas, telefonas, nėra Šeimynos, gali
ma ir valgi pasigaminti, 2 lubos iš 
fronto. 1507 N. Irving Avė.

RENDON garu apšildomas fronti- 
nis kambarys, prie mažos šeimynos, 
3231 So. Emerald Avė., 2-ros lubos 
front.

RENDAI kambarvą — vaikinui ar
ba merginai — garu apšildomas. 
3256 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Chili parloris arba 
ieškau partnerio, su mažu kapitalu, 
vienai sunku apsidirbti. 7521 Bel- 
mont Avė. Tel. Lackavvana 9798.

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

PARSIDUODA grosernė su visais 
bučemės fikčeriais. Apgyventa vi
sokių tautų žmonių apielinkė, Biz
nis seniai išdirbtas. Parduosiu pi
giai. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. Atsišaukite

2249 W. 47th St, 
arba

Telefonuokite Lafayette 4937
GROSERNĖ ir delicatessen, se

nai Įsisteigusi geroj vietoj, arti 
bažnyčios ir mokyklos. Renda pasi
lieka $50 ir su nauju lysu. 6655 So. 
Mozart St.
----------------------------------------- v..... —

SVARBI PROGA
Parsiduoda didelė grosernė ir fruk- 

tų krautuvė ant Bridgeporto, didžiau
sioj lietuvių kolionijoj, pačioj lietuvių 
širdy, prie bažnyčios ir dviejų dide
lių mokyklų. Vieta išdirbta, vienoj 
vietoj per 20-ti metų. Parsiduos už 
pirmą teisingą pasiulimą. Veikite grei
tai kas norite pinigų pasidaryti. Prie
žastis — liga. 919 W. 33 St. Chicago.

PARSIDUODA Restaurantas ir 
Rooming House už cash, biznis se
niai išdirbtas, arbą mainysiu ant au
tomobilio. 1715 S. Canal St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, per 4 blokus nėra 
bučemės. Renda pigi $50 — 6 rū
mai apšildomi. Agentai neatsišauki
te. Hemlock 7225.

PARDAVIMUI bučernė; cash biz
nis; ant biznio gatvės, geroj vietoj. 
3000 W. 22 SL

Panns For bale
Ūkiai Pardavimai

/
160 AKERIŲ gera žemė, parduosiu 

arba mainysiu ant namo arba gerų 
I mortgečių. Savininkas, 1021
60 St. Englewood 2116.

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 paruninam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

W.

PARDAVIMUI farma 130 akerių 
žemes, 100 dirbamos, 30 miško, ar
ba mainysiu ant Chicagos praper- 
tės. Jeigu reikės pridėsiu cash. M. 
Tarutis, 4213 S. Campbell Avė. Tel. 
Virginia 2409.

GRAŽI 6 kambarių eottaro; fnrn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatvė ir elė ifitainy- 
tos; l’ortagt! Park, arti mokyklų ir bažny
čių: % bloko iki gatvekarių, $7,600, |mo- 
kt-ti $1.000.

Šaukit1NDEPENDENCE 1542

hlxchange—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNĖ, 

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

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

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.'

Tek Lafayette 5107
-------O

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

arba

TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 
Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
genj lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479 

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

IŠSIMAINO 5 kambarių namukas 
ant loto, mašinos ar morgičių, ran
dasi 45 St. So. Rockwell St., savinin
kas Joe. Leleika, 3818 S. Sacramen- 
to Avė.

•o

REIKALINGA lotų, namų arba 
formų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis, 3352 
S. Halsted St. Tel. Yards 6751

2 FLATŲ namas išsimaino ne pro
nto j vietoj ant f ar mos ar biznio. Pa
šaukit Lafayette 7193.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

STARAS PUOLA. NAMAI

PIRK NAMĄ DABAR, PAKOL YRA 
BARGENŲ.

Naujas muro namas, 5 ir 5 kamb., 
atskirai apšildomas, garažas ir kiti 
moderniški įrengimai. Randasi prie 
vienuolyno ir lietuvių mokyklos. Kai
na tik $13,800. Įmokėt $4500.

10 flatų kampinis naujas namas, 
2 po 5 ir 8 po 4 kamb., visas išren- 
duotas ir naujai finansuotas. Ran
dasi Marąuettę Park apielinkėj. Kai
na tik $55,000. Vertas nakties lai
ke $65,000. Mainysime ant namo 
nuo 2 iki 6 flatų.

Kampinis lotas 60x125 ir namu
kas. Randasi ant 104 St. ir Aber- 
deen. Bankrutas priverčia atiduoti 
tik už $2500.00. {mokėt $1500.

Muro namas, 4 ir 4 kamb., fornisu 
apšildomas. Randasi arti Douglas 
Parko. Svarbi priežastis verčia savi
ninką atiduoti tik už $2800. Įmokėt 
$800.

2 flatai po 5 
šildomas, viŠkos, 
kiti parankumai. 
Park apielinkėj, 
giai parduosime 
6 kamb. “bungalow”.

Bizniavas kampas 72x125 randasi 
ant Archer Avė. Vieta tinkanti dėl 
garažo arba gaso stoties. Kaina tik 
$12,000. Mainisime ant namo.

Nauja muro 5 kamb. “bungalovv”, 
furnisu apšildoma ir 80x125 lotas, 
randasi arti 63-<9os gatvės. Kaina 
tik $7250. Įmokėt $800.

Taipgi turime keliatą gerų barge- 
nų ivairio didžio namų ir lotų, kurie 
čia negarsinami. Malonėk kreiptis 
i musų ištaigą dėl platesnių žinių 
apie

kamb., atskirai ap- 
apdirbti porčiai ir

Randasi Brighton 
geroj vietoj. Pi- 
arba mainysime i

šiuos ir kitus bargenus.
K. J. MACKE & CO.

(MAČIUKAS) 
2436 W. 59th St., 
Tel. Prospect 3140

PARSrDUODA medinis bizniavas 
namas ir 4 flatai pagyvenimui; par
duosiu su bizniu ar be biznio.

4 FLATŲ medinis pardavimui ar
ba išmainymui, mainysiu ant bun- 
galow. Parduosiu pigiai. Priežastį 
patirsite ant vietos.

Regina ButkievičienC 
4300 So. Wood St. 
Tel. Virginia 1564

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.
---------------------------------------- ---------

“ŽYMIAUSIA VERTĖ” 
Augštos rūšies kampinis namas arti 
Washington parko, 18 apartmentų, 
4, 5, ir 6 kamb. Grynai modemiškas, 
A-l stovyje. Rendos neša virš $12,000. 
100% išrenduotas. Tiktai pirmas mor- 
gičius. $10,000 cash reikia. Nepriim
siu mainų. Bargenas, $52500.

MR. SCHERER, COLEMAN & CO. 
4705 S. State St., Drexel 1800

PARDAVIMUI bizniavas namas 
su flatu ir 2 flatų po 4 kambarius 
viršuje. Parduosiu su bizniu arba 
be. Gryno pelno mėnesiui namas su 
bizniu neša $400.00. Parsiduoda dėl 
ligos šeimynoj.

5115 So. Robey St. 
dabar Damen Avė.

KAD SUTVARKYTI PALIKI
MĄ. NEPAPRASTA VERTĖ.

Namas dabar pertaisomas. $2,000 
paims jj. Mūrinis Storas, 5 kamb. 
apartmentas, didelis beismentas. 
1139 W. Van Buren St., arti Racine. 
Geriausia transportacija.

A. R. SCHWEITZER,
452 Oakdale, 

Lakeview 2451

AUKSINĖ PROGA
PARSIDUODA 5-5 kambarių nau

jas muro namas, vandeniu šildomas, 
su visais vėliausiais Įrengimais, 2 
karų garadžius. Gera vieta, prie 
pat lietuvių bažnyčios Brighton 
Park.

5 PAGYVENIMŲ naujas muro 
namas, garu šildomas, geroj vietoj, 
prie 2 gatvekarių linijų. Abu tuos 
namus parduosiu stebėtinai pigiai, 
arba mainysiu ant mažesnio namo 
ar loto.

Savininkas
JUOZAS VILIMAS

4556 So. Rockwell St.

ŽIŪRĖKITE
1) 10 flatų naujas mūrinis namas, 

šteamu šildomas, parsiduoda arba iš
simaino ant seno namo, nežiūrint 
apielinkės.2) - - -- - 
šiltu 
arba

3)
mas, 
mašinų garažas, parsiduoda arba iš
simaino ant seno namo, nežiūrint 
apielinkės.

4) Dviejų pagyvenimų po 4 kam
barius, pečiais šildomas, parsiduoda 
j trumpą laiką už $5000.

šitie visi namai randasi Marquette 
Park apielinkėj. >

Norint pirkti arba mainyti šauki
te mumis.

Taipgi statome namus pigiausia 
kaina ir priimame jūsų senus namus 
mainais.

Naujas bizniavas muro namas, 
vandeniu šildomas, parsiduoda 
išsimaino ant mažesnio namo.
4 pagyvenimų naujas muro na- 
šiltu vandeniu apSildomas, 3

J. MEZLAIŠKIS 
2453 W. 71st St. 

Republic 4537

PARDAVIMUI arba mainui muri-PARSIDUODA bizniavas lotas
prie Westem arti Ridge State Ban- nis 2-jų flatų namas ir 2-jų karų 
ko busimo teatro. Priimsiu morgi
čius, bungalow arba lotus Marųuette
Manor, savininkas, 2553 W. 69th St., kitus lengvoms sąlygoms, 3037 So.
2 flati

garažas — mainysiu i farmą. Per
kant už “cash” tik $1000 įmokėti, o

Throop St.


