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Penkių Valstybių Juros 
Konferencija Prasidėjo

Lietuvos Naujienos
Emigracijos biurams me,l\ bėgy įstaiga neatida-

bus griežta priežiūra
Minis-

Konferenciją atidarė Anglijos karalius, 
savo kalboj pareikšdamas vilties dėl de
rybų pasisekimo — Ramsay MacDonald 
išrinktas konferencijos pirmininku

LONDONAS, sausio 21. — 
Penkių valstybių — Jungtinių 
Valstybių, Anglijos, Francijos, 
Japonijos ir Italijos juros 
ginkluotos apribojimo konfe
rencija, kuri čia šiandie pra
sidėjo, buvo Anglijos kara
liaus Jurgio V atidaryta.

Savo kalboj, kuri tęsėsi še
šias minutes, karalius pasakė, 
kad Didžioji Britanija koope
ruosianti konferencijos pastan
gose sumažinti juros ginkluo
tę, ir pareiškė viltį, kad kon
ferencija pasieksianti lokio su
tarimo, kuris prirengs kelią 
visuotinio valstybių nusigink
lavimo sutarčiai.

Karaliaus kalba buvo radio 
išnešiota į visas pasaulio da
lis. [Chicagoj, kas turi radio, 
karaliaus kalbą galėjo girdėt 
vakar prieš 5 valandą ryto. Bet 
tai labai nepaprastas laikas, ir 
vargiai begu buvo daug tokių, 
kūne norėjo taip anksti kel
tis.]

P<r karaliaus kalbos, konfe* 
rencijft tuojau buvo formaliai 
suorganizuota ir jos pirminin
ku, Jungtinių Valstybių sekre
toriui Stimsoiuii pasiūlius, bu
vo išrinktas britų premjeras 
Ramsay MacDonald.

Pirma

KAUNAS. — V. R. 
tolio pasirašytos emigracijos 
įstatymui vykdyti taisyklės nu
mato emigracijos biurams 
griežtą kontrolę. Nustatoma, 
kad gavę leidimą emigracijos 
įstaigai asmens ar bendrovės 
leidimo negali perleisti, nes ki
taip jis atšaukiamas. 'Pas pat 
įvyksta jei gavus leidimą vie-

M-jai turi būti 
tarnautojų emi- 

biuruose sąrašai su 
apskr. viršiniko liudymu, kad 
vedėjas yra pilnateisis asmuo, 
nebaustas ir netardomas. Jei 
norima svetimšalis emigracijos 
įstaigos tarnautoju skirti, tai 
reikalingas specialus V. R. M- 
jos leidimas.

Emigracijos biuruose turi bū
ti vedamos sutarčių su emi
grantais knygos.

romą. V. R. 
pristatyti visų

irmas

konferencijos diena 
delegatų kalboms.

didelę kalbą pasakė 
britų premjeras MacDonald,
paskui Jungtinių Valstybių de
legacijos galva, sekretorius 
Stimscn; Kanados pulk. Rals
ton; Francijos premjeras Tar- 
dieu; Indijos delegatas Chat- 
terjee; Laisvos Airių Valsty
bės delegatas Smiddy; Italijos 
užsienių reikalų ministeris 
Grandį ir, pagaliau, Japonijos 
delegacijos galva Wakatsuki.

Apie pusę antros valandos 
po pietų konferencija buvo pa
liauta ir susirinks ketvirtadie
nio rytą. 'Pirmininkas MacDo
nald pranešė, kad ketvirtadie
nio posėdis bus “in committee,” 
vadinas uždarytomis durimis.

Šiandie MacDonald kal
bės per radio Amerikai 

NIEW YORKAS, sausio 21.
— Anglijos premjeras Ramsay 
MacDonald, kaip juros konfe
rencijos pirmininkas, 
[šiandie] kalbės per
Amerikai. Jo kalba bus Nation
al Broadcasting korporacijos 
transliuojama 1 valandą po 
pietų [Chicagos laikrodžiu tai 
turėtų būt 12 vai. vidurdienio].

Trys angliakasiai žu 
vo kasyklose

Prokuratūra traukia 
klerikalu “Rytą” 

tieson
[Atlantic and Pacific Piloto 1

Paisley, Škotija. — Griuvėsiai kino 'teatro, kuriame įvyko gaisras ir žuvo 70 vaikų.

Svetimi misionieriai I
bus genami laukan „K1.„IT.-į— „„r

iš sovietų Rusijos
I būt nebetoli, kadangi jo fir
moje pasirodė trys vyturėliai. 
Bet kol pavasaris ims švisti, 

i Johnson ketina rūpintis, kad 
paukšteliai turėtų pakankamai 
maisto.

Iš užsienių siųsti pinigus tiky 
binėms organizacijoms Kusi 
joj taipjau ‘užginta

radi o

Gyvenimo Sovietų Rusijoj 
Baisenybės

RYGA, sausio 21. — Mask
vos laikraštis “Bezbožnik” (Be- 
vievis) pranešta, kad sovietų 
vvriausvbe nutarus ištremti iš 
sovietų Rusijos visus svetimus 
misionierius.

Svetimų kraštų misionie
riams buvo užginta atvykti j 
sovietų Rusiją, 'taip pat užgin
ta tikybinėms svetimų kraštų 
organizacijoms siųsti pinigus ir 
tikybinę literatūrą tikybinėms 
organizacijoms sovietijoj rem
ti.

Tas dekretas liečia ne tik 
tikybines krikščionių sektas, 
bet taipjau sionistų ir maho- 
metonių. Čekai (žvalgybai) bus 
įsakyta žiūrėti, kad rėk retas 
butų vykdomas.

3* užmušti, 40 sužeis 
tų traukinio kata

strofoje
sausio

Netoli nuo Traffordo, 
praeitą naktį susikūlė 

i Chicagą

Pabėgusių vokiečių kolonistų pasakojimai
Piatilietka

Ispanų diktatorius 
rengiasi trauktis

Primo de Rivera ragina 
partiją rengtis naujam 
m ui Ispanijoj

savo 
rėži-

sau- 
gen. 
ma-

SCRANTON, Pa., sausio 21. 
— Jermync, penkiolika mylių 
į žiemius nuo Scrantono, Ilud- 
son Coal kompanijos kasyklo
se šiandie įgriuvo viršus ir diž- 
bėrė tris angliakasius. Mano
ma, kad jie visi nebegyvi, 
virtas 
betoj ų 
gyvas.

užbertųjų, po ilgo 
darbo, atkastas

Rei

dą r

Laidojamas “numirėlis” 
iššoko iš karsto ir pa

bėgo iš kapų

KAl’NAS. — Pranešama, kad 
prokuratūra traukia “Rytą” tie
sei! už straipsnį “J’accuse”. Ta
me straipsny “Rylas”, kaip ži
noma, padarė klaidą — sumai
šė Hugo su Emiliu zolia, ta
čiau ne už tai jis traukiamas 
tieson, o už išvedžiojimus, ku
rie yra straipsnio gale, nors 
ir cenzūros sutrumpintame.

Lietuvoj yra 153 ugnia 
gesių komandos

QUERETARO, Mex., sausio 
21. — Kai atlydėtą čia į kar 
pus mirusio Jose I^azano kū
ną rengėsi jau leisti į kapą, 
karsto viršus staiga nulėkė ša
lin, numirėlis iššoko iš karsto 
ir spruko laukan iš kapų.

Lydėtojų minioj kilo pani
ka, ir dagi buvę Lazano drau
gai pak mips toms išbėgiojo į 
visas puses.

Lazano, mat, nebuvo miręs, 
tik ilgesnį laiką nualpęs, 
maž jis butų buvęs gyvas 
laidotas.

KAUNAS. — Prieš karą Lie
tuvoj nedaug buvo ugniagesių 
komandų, o kur buvo, tai joms 
priklausė policijos tarnautojai, 
žemesnieji valdininkai, bendrai 
ugniagesių organizacijos buvo 
policijos vadovybėj. Rusai 
kraiųdydamies iš Lietuvos iš
sivežė geresnės ugniagesybės 
priemones. Musų ugniagesiai 
pradėjo organizuotis. 1918 m. 
organizavosi sparčiai, pav. pir
mais organizavimosi met. bu
vo 24 komandos. 1924 m. — 
86, o dabai* yra 153 koman
dos. 1924 m. kiekvieniems 23,- 
593 gyventojams buvo viena 
komanda, dabar viena koman
da tenka 13,963 gyventojams.

MADRIDAS, Ispanija, 
šio 21. — Diktatorius 
Primo de Rivera vis tik, 
tyt, rengiasi trauktis. Ji
siuntinėjo visiems savo parti
jos, Patriotinės Sąjungos, sky
riams atsišaukimą, kuriuo ra
gina juos rengtis naujam re
žimui. Koks tas naujas reži
mas bus, dar nežinia, vis dėl
to jis busiąs konstitucinis.

De Rivera įsako Patriotinės 
Sąjungos nariams, vyrams ir 
moterims ne jaunesniems kaip 
23 metų amžiaus, vasario 9 
ir kovo 9 ir 16 d. laikyti pri
vatinius rinkimus ir
partijos vadus, kurie iki 
buvo paties diktatoriaus 
skiriami.

B1RMINGHAM, Ala., 
21.-* 
Ala., 
ėjęs į Chicagą pasažierinis 
Louisville and NashviHe trau
kinys ir, 
mai sako, 
užmušti, o 
loti. 

Nelaime 
vai įėj us 
linijos bėgius.

Tarp užmuštų yra traukinio 
mašinistas I Tamson ir pečku- 
rys Sexon.

kaip gauti praneši- 
trys asmenys buvo 
apie 10 kitų suža-

atsitikus, lokomoty- 
į atdarus šalutinės

išrinkti 
šiol 
}pa-

Be- 
pa-

Nušovė už radio grieži 
mą vėlai vakare

Italijos kareiviai Af 
rikoje nukovė 50 

afrikiečių

PO1TSVILLE, Pa., sausio 
21. Čia tapo suimtas ir ka
lėjime padėtas Michael Sliss, 
kaltinamas dėl nušovimo savo 
kaimyno Peterio Jurčeko.

Vakar, apie pusę vienuolik
tos nakties, Jurčekai ir keli jų 
(h’augai šoko namie, fonogra
fui griežiant. Sliss, kuris gy
veno šaliniame bute, ėmė dau
žyti į sieną ir reikalauti, kad 
fonografas paliautų griežęs. 
Jurčekai tad fonografą pakei
tė radio.

Netrukus kažkas pasibala- 
dojo į duris. Jurček išėjo pa
sižiūrėt. Už durių stovėjo Sliss 
su šautuvu rankoj. Jis šovė, 
ir Jurček krito negyvas. *

Girtas kalintojas pasi 
movė ant tvoros12 užmuštų afrikie 

čių giminių tarpusa 
vio kovoj

Kokių provokacijų komunis
tai griebiasi, bus matyti iš to, 
kai bus aprašyta,

kaip kolonistai pabėgo 
sovietų Rusijos.

Per 5 metus komunistai su
manė visus ūkininkus suvaryti 
į komunas. Todėl spaudžia, kaip 
įmanydami: krauna < 
sius mokesnius, atima 
artima gyvulius, atima 
Nepaklusnius

“šliopajut”.
Tai specialus dabar Sovietų 

Rusijoj terminas, kuriuom pa
žymi žmonių šaudymą. Prie-! 
žastis, komunistų teismai leng
vai randa ir viešai jas netgi su 
kaltinamųjų parašais laikraš
čiuose paskelbia. Parašus ne
sunku gauti — revolveriais pri
verčia. Visa liaudis nusistačiu
si prieš komunistus.

Esant tokioms sąlygoms, jdo-| vv"" r “‘„‘i
mu buvo pasiteirauti, į ’11v. . ....

kuo gi komunistai laikosi?
— Teroru! Tai visų atsaky

mas. Komunistai turi pakan
kamą skaičių apmokamų žmo
nių, kurie visokiais budais te
rorizuoja 
valdo.

didžiau- 
, javus, 

darbu. c

iš.

ne- 
nėrbegalima, bet ir. pasidėt 

kur.
Išgirdome, kad pernai žiemą 

Sovietai išleidę užsienin apie 
79 šeimų menonitų. Ir mes me
tėm ūkius ir atvažiavom Mas- 

ikvon, kur jau radome apie 20,- 
000 žmonių. Jie pasirodė, to
kiu pat budu sužinoję apie ga
limumą išvažiuoti užsienin, taip 

Įpot, metę viską, atvažiavo pra
šyti leidimo.

Kai kurie ’ ties Maskva išgy- 
. veno po pusę ir daugiau me-

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika, sausio 21. — Karūnos ka
syklose vakar įvyko kruvinos 
kautynės tarp dviejų afrikie
čių giminių,, šanganų ir pondo- 
landiečių. Dvylika asmenų bu
vo nukauti ir dvidešimt devy
ni sužaloti.

Karūnos 
šanganai.
į kasyklas 
Pondolando afrikiečiiai. 
kilo kautynės, kuriose 
buvo paleisti peiliai 
menys.

kasyklose <
Jie labai įtūžo, kai 

buvo pargabenti 
Del to 
darban 
ir ak-

gyventojus ir juos'11

Teroras
įsigalėjęs iki netikėtinumo 
bų. Jei kur ir ramu yra. 
ten griebiamasi provokacijų, 
kad laiką terorizuotų žmones.

— Negalėjau suprasti, —' pa
sakoja vienas pabėgėlis, — kaip 
komunistai žino visas musų, 
kurie gyvename labai draus
mingai ir sutartinai saugiai, 
gyvenimo smulkmenas? Tai pa
pasakojo man mokytojas: GPU 
agentai revolveriu privertę 
duoti žvalgybai visas
Neturėdamas kur dėtis ir no 
redamas gyventi 
s tas išdavinėti ir 
ir vienminčius.

TRIPOLIS, sausio 21.—Ita
lijos kariuomenės dalis, susi
dedanti iš afrikiečių, v*akar ties 
Murzuko miestu puolė maiš
tingos aralni giminės būrį. 
Arabai buvo sumušti ir pabė
go, kruvinos kovos lauko pa
likę penkiasdešimt nukautų ir 
dvidešimt keturis sužalotus.

Dvylika maištininkų, jų 
dirbo Neramumai amerikiečiu po vienas jų vadų, buvo

Suėmimai Ispanijoj
MADRIDAS, sausio 21.

Kaltinami 
dabartinę 
vakar čia 
menys, jų
tilerijos pulkininkai.

dėl kurstymų prieš 
Ispanijos valdžią, 

tapo suimti šeši 
tarpe du buvę

as-
ar-

tar-
pa-

Kauno kalėjimo vyresnysis 
prižiūrėtojas Grusauskas aną 
vakarą girtas eidamas paslydo 
ir pasimovė ant geležinio ka
lėjimo tvorelės štakieto. fcta- 
kielas įlindo pro apatinį žandi
kaulį ir įėjo j burną ligi go
murio.

Apsvaigęs Grusauskas tuojau 
nugabentas į Kauno miesto li
goninę. Ten ir tebeguli.

kasyklose Hondurase
TEGUCIGALPA, Hondūras 

sausio 21. — Amerikiečių val-

imli nelaisvėn.
Taip pat buvo 

luonioiika Italijos 
rikiečių. Murzuko

sužaloti 
kareiviu 
miestas

aš- 
af- 
bu-

KAUNAS. — Sausio mėnesio 
12—13 d. Stud. Varpininkai da
ro ekskursiją j Karaliaučių.

(lomose San Quancito kasyklo- vo italų paimtas, 
se, apie trisdešimt mylių nuo i
Tegucigalpos, vakar įvyko ne-j Meksikos deputatas ir 
ramumų, per kuriuos buvo nu
šautas kasyklų prievaizdo asis
tentas Gustavas Probon, šve
das, ir sužaloti du inžinieriai 
amerikiečiai ir du kiti tarnau
tojai.

Neramumų priežastis kol kas 
čia nežinoma. /

PINIGAI 
LIETUVON

Protestuoja prieš vadi
nimą atstovų buto 

“žemesniu”
du kiti asmens nukautivaldžia susirūpino. Pristatyta 

traukiniai, autobusai ir jėga 
virš 10,00(1 žmonių grąžinta at
gal; kiti susodinti kalėjimuos- 
na. Bet liko apie 5,000 

kūne jokiai jėgai 
Isidavė.
I v
Tada komunistai bandė 

ti geruoju.
Sušaukė susirinkimą, 

žiavo komisaras, ir pradėjo 
įkalbinėti. Esą ūkiai bus at
statyti, laisvė < 
kesniai bus sumažinti ir t.t. 
Tačiau žmonės dideliu drąsu
mu ir pažymėtinu atvirumu iš
drožė komunistam^ bent kartą 
teisybę:

— Jus sakot, 
j’1 ninku prašymą caras t____

žinias, kulkosvaidžiais, o kaip jus da-

asme-
nepa-

įtikin-
ri- 
tai

buvęs priver- 
savo draugus

didžiausia, mo- nei

VVASHINGTONAS, sausio 21. 
— Spykeris (pirmininkas) 
Long\vorth protestuoja prieš va
dinimą atstovų buto “žemes- 
niuoju butu.'” Jungtinių Val
stybių konstitucija, girdi, su
teikus lygią galią ir senatui ir 
atstovų butui, taip kad kon
grese nesą nei “augštesnio,” 

“žemesnio” buto.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 21. — Iš Pueblos praneša, 
kad Santo Toridio mieste ne
žinomų asmenų kuopelė apšau
dė Re.vacalos atstovo, Eelipe 
Nochicale, namus ir nušovė pa
tį atstovą, jo mažą sūnelį ir 
švogetį. Du pašaliečiai buvo 
pašauti. Galvažudžiai pabėgo.

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

jL

Prezidentas-elektas Ru- 
bio grįžo Meksikon

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 21. Išrinktas tespubli*kad į darbi-!si

atsakė kos prezidentas Ortiz Rubio.
■ kuris ilgesni laiką viešėjo

rote? Mes nieko daugiau iš j u- Jungtinėse Valstybėse, '.vakar 
po pietų sugrįžo į Meksikos 

I Miestą. Jis buvo pasitiktas su 
‘didėlėmis iškilmėmis.

sų nenorime — 
tik įleiskite mus!

(Bus daugiait),

i v

....... ........................... ................................................... ............ ....................

K

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

Bendrai gražu, bet šalta; 
lengvi ir vi lininiai, daugiau 
šiai žiemių vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
t?rp 10O ir 5® F.

šiandie saulę teka 7:12, leh 
dziasi 1:51. Menuo teka 1:57 
ryto. -

64 žmones, jy tarpe še-
rifas, suimti už degtinę

GAlLVESTON, Tex„ sausio] 
21. — Federaliniai prohibici- 
jos agentai padalė Fort Bend 
kauntej eilę kratų ir suėmė 
šešiasdešimt žmonių, kaltina
mų de! prahibicijos įstatymo 
laužymo.

Tarp suimtų yrą taip 
kauntės šerifas H. Collins, 
turi jo deputies ir kauntės 
Įėjimo prievaizdas.

pa t 
ke- 
ka-

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

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

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Vladas Kirlys.

Šėtonai ir Žmonės
1.

Niūrūs gruodžio mėnesio va
karas.

Vėjas, kaip pasiutęs ūžė čir
pindamas medžių šakas ir blaš
kydamas palaidą sniegą, o 200 
Ce’s. šaltis spirgino, lyg ir vis
ką norėdamas ledu paversti.

Liūdna ir nyku buvo nauja- 
kurio Graudžio trobelėje. Vė
jas ir šaltis lindo pro menkas 
lūšnelės sienas, pro palanges, 
rodos, pats norėdamas sušilti: 
visos sienos ir lubos buvo iš 
vidaus apšerkšniję, drėgnos...

Prie nešvaraus staliuko va
karieniavo Graužio šeimyna: 
jis pats, jo žmona ir du ma- 

! ži, — vienas 6, kitas 4 metų, 
; — vaikučiai. Valgė neluptaa 
!. bulves. Kiekvienas nusilupdavo 

bulvę, pasidažydavo į druską 
“ Ir taip valgė. Visi valgė su 
r apetitu, valgė ligi stalas pra

tuštėjo. Bulvių liko tik vyrės* 
• niajam sūnui Juozui, kuris dir- 

bo miške, kirsdamas valdžiai 
»• medžius ir dar nebuvo grįžęs.

Pavalgęs Graudžius nusišluo
stė iau žilstančius usus, neru- 
^esCn^ai, gal daugiau iš pa-

* pratimo nei iš pamaldumo per
sižegnojo ir užsidegęs pypkę, 
pradėjo gaminti dvokiančius 
durnus.

Va kai nuėję nuo stalo, at- 
s’ erė iš viedro Ša to vandens 
Ir sugulė.

Netrukus sugrįžo ir Juozas 
Motina jau buvo beduodan

ti bulves, bei Juozas užkimu
siu balsu atsisakė:

Šiand’cn valgyti nesino-
* ri... Truputį negera... Ir pie-
- tų nesuvalgiau... — tai tarda-
- mas, jis išsiėmė iš užančio ga

balą juodos duonos ir padėjo 
ant (stalo.

-į- Gal sergi? — susirupi- 
nusii balsu užklausė tėvas.

JL Ne!... Tik galvą kiek 
skauda... Pavargau gerokai... 
$;?ndien labai sunkus medžiai 
reikėjo Praeis../40 G

Juozas nusidaužė nuo medi
nių klumpių sniegą, nusiavė ir, 
užlipęs art pečiaus, tėvo vie- 

4 ton, atsigulė:
— šianti’en šaltis krečia... 

Tėvas gal pagulėsi lovoj, o man 
/ cnt pečiaus šilčiau...

Po truputį visa šeimyna su
gulė...

Juozas tą naktį neužmigo. 
Skaudėjo ištąsyti raumenys, 
sąnariai, krėtė šaltis ir svaigo 

»' galva...
Jis tyliai vartydamasis nuo 

vieno šono ant kito, išgulėjo 
por naktį. Tėvai miegojo. Jis 
ir norėjo, kad miegotų. Neno
rėjo jų nugąsdinti.

Ant rytojaus Juozas nebe- 
atsikčle. Sirgo. Galva buvo 

J. karšta, kaip ugnis...
Graudžiuvienė susirūpinusi 

K , pradėjo virti ramunėlius, o tė- 
-• ; vas apsidairė, pasikasė pakau- 
*» šį ir užsidegęs pypkę, tarė:

— Važiuosiu daktaro... Nie- 
ko nebus iš tavo ramunėlių...

— Bet iš kur imsi daktarui

M
ltt

ttt
H

ttf
VI

 MII t
 1 

I

* Skelbimai Naujienose
* • duoda naudą dėlto,

kad pačios Naujienos 
X yra naudingos. (P

Dr. P. P. Šimaitis, 
Naprapatas

Baigęs Napratijoe Kolegiją llli- 
nojuje. 8 metai kaip užsiima žmo

nių gydymu Chicagoje.

Daktarus Bpecialisuojaid ant Nervų Ligų.
Ofisas 2346 W. 69th Str.

arti S. VVcvteru Avė.. Chicafo. UI.
ligydo be operacijos pouenaidf. goite- 

ri; pasitarimai veltui ir mandatus. Yra 
ifayaęa dau< žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo, inirštamoe U* 
Koe. Mrdies ir pilvo ligų, galvon, nugaron, 
atrčnų gčlimo. Eina ir l numins gydyti.

TeD 1IEMLOCK IHSt.
Valandon: nuo 9 iki 11 iš ryto, nuo 2 
iki 4 po pietų ir nuo 0 iki U vakaru.

Sveotadieniaia nuo a ik| 11:30 iš ryto.

pinigų. Be šimto juk neva
žiuos.. Gal geriau butų kuni
gą... Tą jaunąjį kunigėlį... — 
verkšnodama ir skarelės kam
pu šluostydama ašaras kalbė
jo Graudžiu vienė, bet senis 
kunigu nepasitikėjo:

— Durna esi ir tiek!... Ku- 
nig-as nieko nemaČys, o dak
taras pas neturtingus veltui va
žiuoja. Valsčius užmoka...

— Bet gal tik bežemiams, o 
mes 8 ha juk turime...

— Vis tiek... Naujakuriai... 
Jeigu reiktų, užmokėčiau vė
liau...

Apsivilko senis skylėtais 
skrebėtais ir pasiskolinęs pas 
kaimynus arklį ir važį išvažia
vo apskrities miestan. 
/ \

2.

jis labai sunkiai serga, 
tempdamas lupą

Kai Graudžius įvažiavo mie
stan, dar tik atidarinėjo krau
tuves.

Nuvažiavo pas apskrities gy
dytoją. Pajukęs iki 12 vai., 
is pagaliau priėjo prie gydy

tojo ir žemai nusilenkęs, pasi
spaudęs po pažasčia rudą kaš- 
kietą, pradėjo prašyti:

u— Ponas daktare, gal gale- 
umei nuvažiuoti... Sūnūs ap- 
Jrgo... Karščiuoja ir kliedą... 
Bijau, kad nenumirtų... vienin- 
ciis darbininkas...

— O kiek kilometrų? — nu* 
'žiovavęs paklausė gydyto

ms...
— Apie dvidešimt..
— Hm., dvidešimt kilomet- 

ų... Nebesuspėsiu... Atvažiuok
ite rytoj...
— Bet rytoj jis jau gali nu- 

vrti.
■ak t a re... — 
rašė senukas.

— Bet aš negaliu... šiandien 
nebesuspėsiu... — griežtai pa
sakė daktaras ir apsisukęs ėjo 
į kabinetą. Vakare turėjo būti 
notaro išleistuvių balius ir dak
taras į jį buvo pakviestas — 
dėl tos priežasties ir pas ligo
nį' jis negalėjo važiuoti...

Su didžiausia širdgėla išėjo 
Graudžius iš daktaro buto... Jis 
neteko jokios vilties. Bet stai
ga jo neramus žvilgsnis apsi
stojo prie vienų žalių, stikli
nių gonkų. Ant tų gonkų buvo 
graži misinginė iškaba:

“Dr. P. Burnevičius Vidaus 
ir vaikų ligų specialistas“.

Graudžius nedrąsiai pasispau
dęs po pažasčia kaškietą įėjo 
vidun. Jame gimė mažas vil
ties spindulėlis, bet ir jis greit 
užgeso, kai daktaras už kelio
nę pareikalavo 100 litų.

— Važiuojam... Valsčius p. 
daktarui užmokės... aš betur
tis... — ašarojo Glaudžius 
daktaras į jį jokios domės 
kreipė:

— Aš negaliu... Ir man 
kia gyventi...

— Bet, ponas daktare,
mirs... jis vienintelis...- spring
damas iš širdgėlos kalbėjo Grau
džius. Bet daktaras nieko nebe
girdėjo. Baigęs priiminėti pa
cientus, jis ruošėsi į kino tea
trą.

bet 
ne-

rei-

jis

PEOPLES
135 S. State St.

Knmp. ADAMS. 3 fl., prlefiaia Falr
Per 35 m. Chlcagos didžiausi

Be skausmo
Nuteiksime Tvvilight Sleep ar ___ ,
«kaunmo smagenų užmarminių traukimu 
lantl ar J| taisant. Nėra SKACSMO. NE- 
«UAUC1A PASEKMIŲ.

BRIDGEVVORK S
Sanitary (O||

Brtdsrcwork be ______
irinimos, patogus, ^/PlUrtW|gFk 1 JT 
varus ir ę6*" .jrSHiJE

•lamu pigų "
•toje. Valgykite,^ -flĮfcse
■atraukite ir 8ko-\f• 
nink.vtfls maistu Į. L Į- m pači* dieb*.

dentUtal.

musų tie

Vienos dienos patarnavimas
Mps tikrai galime duoti Jums GtCIlES- 
NID8 DANTIS Už ŽEMESNIS KAINĄ. 10 
metų garantija.

DYKAI K-B.VY
Ateikite Mandie. Gaukite musų patari
mu ir kainas prie* taisant Juaų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORALĮTE PLATĖS
importuoto natūralioj ^^*50
• aiigv iino. pripildo Ju- JSa 
sų cidij. jus ižrodysite 
iaag iaunemiis.
Kreditas—6 men. išsimokejimui 

•Nėra palūkanų—nėra carrying chargeg." 
ATDARA: ItaBdie iki V vai.

Nedėliouila U Ijd 13 <1.

• - < is&
• <*

■MM!* M

lAtlaiitlo and Pacific Photo j

Brighton, Anglija. -- Milžiniškos vilnys plauna kvantus. Laike tos audros Žuvo keli laivai

jis 
pa- 
jie

Tik vėlai vakare, kai vaka
rinė dangaus pusė pasipuošė 
kruvinomis liepsnomis ir saulė 
jau buvo už miško, Graudžius 
vienas išvažiavo iš miesto.

Važiuodamas per miestą, 
matė gražius, sočius likimu 
tenkintus ponus, matė kaip
linksmai šnekučiuodamies spa- 
ciruoja, ir karšta, karšta ken
čiančio tėvo ašara nuriedėjo 
jam per skruostus.

Jo širdis alpo iš skausmo.
Ir jis, rodos, nieko prieš sa

ve nebematė: nei 
pūgos, tik matė 
limus gonkus ir 
ir riebų daktaro 
mirtinai sergantį

Jo vaizduotėj stikliniai gon- 
kai, daktaras, 100 litų ir gu
lintis lovoje sūnus, susiliejo į 
vieną kažkokį šiurpų ir baisų 
vaizdą.

Jis kentėjo...

šalto vėjo ir 
gražius stik- 
žiaurų, piktą 
veidą, matė 

savo sūnų.

— Kaip gi matosi Kasiunai organizavo ir nutarė neįsilei-
ir išgife?.. — teiravosi motina, 
> tėvas žvalgėsi tai į sūnų tai 

- ‘Maktkrą” laukdamas sura- 
ninJn&bs žinios. »

Senis pasikrapštė užanty ir 
šsiemė Jankutę kažkokių vai

stų. - •
— Vaistą! labai stiprus... Ga- 

1 ir išgyti, afe gali -ir mirti... 
Kaip norite, taip darau: jei 
luot vaistus, duodu; jeigu ne, 
lai ne... Kad paskiau kokios 
bėdos... — abejingai kalbėjo
enfš. ?• »

— Dievo valia. Duok!.. Jei 
č velysi, aš jau nieko negai
liu, — suaimanavo motina.

— Ir didieji daktarai ne ką 
šmano; Duok! Gal Dievas duos, 
- su vilties spindulėliu veide

’ al''ėjo; Graudžius.
Vaistus ligoniui sudavęs se

nis išvažiavo. Graudžiuvienė 
jam už gydymą žadėjo duoti 
vilnų ir stucmenės,* o Graud
žius sumokėjo paskutinį penk-

Juozas buvo visai silpnas. į 
Geryn nėjo.
'{■ Parvažiavęs tėvas awiskiin 
Je ir kentė. Susirinkusios kai
mo bobos įkalbinėjo važiuoti 
.unigo, bet senis neklausė.

Jis dar mainė, kad jo sunūs 
pasveiks, nors ir pats nebeti
kėjo savo mintimis...

“Skęstantis žmogus ir už 
skustuvo griebiasi“ — sako pa
tarlė... Ir Graudžius griebėsi. 
Jis žinojo, kad kaimyniniame 
kaime gyvena Vienas senis, ku
ris atkalba nuo gyvatės įkan
dimo ir gydo įvairias ligas.

Sulaukęs aušros, Graudžius 
pas jį nuvažiavo ir atsivežė.

apžiurėjo ligonio liežu-
tarč:
Bloga liga... priemėtis...

Senis 
vj ir

bet...

.. . \....... e 
Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio *

$119.00
Atvvater Kent
$107.00

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

Fada Radio special sale 
Hovvard Radio special sale . 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjijnai 
dėl vistj nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi.
Ir mes imame absoliutišką ir visa 
atsakomybę už gerumą visų Radių 

net per 5 motus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarų arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockvvell St.

Phone Lafayettė 6195 
CHICAGO, ILL.

! tos.

ligonis visai nusil- 
> eiti iš burnos pu-

., v. . Ui. išvažiavo kunigo, 
nakčia nevažiavo,Ket kunigas 

jis su draugais lošė preTeran-

sti jo į kapines.
Bet jų susirūpinimas buvo 

bereikalingas.
Policija laidoti uždraudė.
Kažkas prasitarė, kad Juo

zas nunuodytas ir policija pa
reikalavo daktaro ištyrimui.

Atvažiavęs daktaras ir per
skrodęs lavoną tikrai konsta
tavo nunuodijimą ir įsakė su
imti Juozą gydžiusį senį :ir 
Graudžių.

Graudžius, pamatęs daktarą, 
iš karto lyg ir nudžiugo, bet 
tuoj susivokė:

— Pavėlavai ponas daktare. 
Jis jau mirė. Atvažiavai, kai 
mirė, o kai buvo gyvas neva
žiavai. Atvažiavai ir numirusį 
supiaustei.

Kai Graudžių policija areš
tavusi nusivarė, jis nieko ne
jautė kur randasi. Jo vaizduo
tėj tik mirgėjo stikliniai gon- 
kai, žiaurus daktaro veidas ir 
sūnaus lavonas. Tie daiktai 
buvo susijungę į vieną šiur
pų vaizdą, kuris pamažu tam
sėjo, geso ir visai išnyko.

Policiniftkay^^ąklėjc atra- 
------- >>Xc7 ...... .. :

Auštant Juozas baisiausiuose! 
skausmuose mi^ė.

— Vaistai u‘bhvo per stip-i 
•ųs!.. --- silpnai ištarė molinė j 
ir apalpo... Tėvas vaikšč’oįo 
jo trobelę žvalgydamasis klai
kiomis, užgesusiomis akimis ir 
verkė... verkė Jie ašarų... ver
kė sieloje...

Šiek tiek apmalšinę skaus
mą, Graudžiai prad'jo ruoš
tis laidotuvėms.

Juozas mi
kčios susi-

Sužino j 
re be k

MILDA
THEATRE
' 31«) Š. tfaįsted St.

v -■ ■■„‘..■„u-.-------------------- ----------

Uthrhinke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

-•<-21, 22 ir 23
Visas, kalbantis didysis naveikslas

“So this is 
College”

Linksmas veikalas iš kolegi
jos gyvenimo 
dalyvaujant

Ellic't Nugeni, Šally Starr, 
Glif Echvards ir k.

I aintn
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
( ’’Kalbanti komedija

“St. Louis Blues“
Kalbančio. žinion

< , -------- ------------ - ----------------------- f

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie3 8902

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

CHICAGO. JLL.

do tik šaltą Graudžiaus lavo
ną.

Graudžluviene iš skausmo li
ko beprotė.

Dažnai kely susitikusi žmo
nes, ji pasižiūri į juos savo 
klaikiomis, užgesusiomis aki
mis ir iškreiptos šypsenos lu
pomis prataria:

— Daktaras atvažiavo!.. Ar 
žinote, jau daktaras atvažia
vo ir jį išgydis... Jis bus svei
kas !...

Juozą kaimynai palaidojo 
kaimo kapinėse.

— “L. U.” Kai.

Ciass Health Institute
65 Esat Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CH1CAGOJ

Šis pastebėtinas .mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neuritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS. ATBUDAVOJ1MAS.

Garsinkites Naujienose
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

*a Mt jttna ky.

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONE ATMIN
TINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ 

DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 

I KLAIPĖDĄ:
Trečia klesa j vieną pusę .... 
Trečia klesa i abi pusi .......
Turist. trečia kl. j vieną pusę 
Tur. treč. kl. i abi pusi (min.) 
Cabin klesa ..............................

$107.00
$181.00
$123.50
$204.50
$142.50

UŽ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų 
pusė kainos.

UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 
Valdžios Revenue ir Head 

Tax atskyrium.

TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVU 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

. IŠPLAUKIMAI LAIVU
Iš NEW YORKO:

30 Sausio ..... “LITUANIA”
20 Vasario ..... “ESTONIA”

8 Kovo ........ “LITUANIA”
3 Balandžio .. “ESTONIA”

17 Balandžio! “LITUANIA”
1 Gegužes .... “POLONIA”

17 Gegužės ..... “ESTONtA”
26 Gegužės .... “LITUANIA”

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge.St.. Nėw York, N. Y. 315 So. Dearhorrt SL, Chicago, III.
Uftion ./I^ust’ Bldg., Pittsburgh, Pa., 616 . J)ąpieo SL, Montreal, Can.

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-May 26 d.,
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

4
1930

Laivu “LITUANIAI

Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas
ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai’ Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laikų Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

• Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko. • - .

Iš priežas-

. Halsted St Chicago, UI.



>

Trečiadienis, saus. 22, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pastabologija
Apie skutimą.

(rak* praeitos savaitės ger
biamoji Padaužų Filosofijos 
Informacijų Kanceliarija savo 
panešimuose pastebėjo, kad 
lašiniai parsiduoda neskusti.

Tokis Padaužų pranešimas 
nėra aiškus. Kas gi parduoda 
neskustus lašinius? Jeigu la
šiniai butų neskusti, lai ir kiau
lė butų gyva.

Greičiausia bus taip:
“Lašinių neskilta, bet kostu- 

merius skuta”...
♦ ♦ ♦

Tavorščiai skuta savo 
tavorščius.

Apie Kalėdas Bridgeporto 
iežednevna išdalino savo ka
lendorius. Išdalino tai išdalino, 
kas čia tokio. “Naujienos” ir
gi išdalino, ir ant sveikatos. 
Bet po kiek laiko po išdalini
mo kalendorių, iežednevnoje 
{pasirodė skelbtinas, dar net 

ant pirmo puslapio, kur kalba 
apie skutimą:

Skaitytojai ir tavorščiai ga
vote musų kalendorius dykai, 
absoliučiai dykai. Bet ar jus 
žinote, kad tuos kalendorius 
spausdinant mums daug kaš
tavo? Neužmirškite savo geros 
ir mielašintingos gazietos, ku
ri absoliučiai dykai kalendo
rius dalino, prisiųskite 
lėliuką — suprantama, 
mažiausia.

()t, kak! Absoliučiai
Skamba kaip humbugierių skel
bimai laikraščiuose, ar ne? 
, į: sjt tįt

Visur skuta.

p<> do- 
tai jau

dykai.

Sausio 19 d. “Naujienų” kon
certas buvo skaitlingas, popu
liarus ir linksmas. liet ir čia 
be skutimo neapsieita. Po kon
certo, šokiuose buvo pora over- 
kautų “nuskusta”.

Ir barbenai skuta.

Barbenai (skutikai) skuta 
ne tik barzdas, bet ir kostu- 
merius. Dar nesenai už plau
kų nukirpimą mokėjom 35c, pa
skui daugiau, o dabar jau už 
nukirpimą (paprastom dienom) 
“skuta” 75c, subatomis — 85c. 
O dabar dar jie nori už tą 
pat darbą “skusti” net po $1.00. 
Vi 
net
ma, mažyčių (didieji doleriai 
jau

Vadinasi, skutikai už visus 
daugiau uždirba. Kostumerį ga
li “apčystyt” į pusę valandos 
ir “nuskust” nuo jo net porą

“complete job” kainuosią 
apie porą doleriukų, žino-

išėjo iš mados”).
skatikai už

Tai skuta!
Don Pilotas.

Pritrukau kantrybės
Deliai lietuvių valandos 

per radio.

Daug buvo rašyta lietuvių 
laikraščiuose deliai programų, 
kuriuos šį sezoną Čikagos lie
tuviai pradėjo duoti per radio. 
Aš tylėjau. Bet turiu pasaky
ti, kad pritrukau kantrybes,— 
kati noriu ir aš savo žodį tar
ti, ypatingai gi dėl praėjusio 
nedėldienio programo, kurį da
vė p. Budrikas ir kurį pildė 
A. Vanagaitis, J. Sauris, Olga 
Sarki u našlė (cicerietė), Jadviga 
Gricai tė (bridžportietė).

A. Vanagaitis tai tikras vaiz
duotojas Lietuvos vargelių. Va
nagaičio dainos primena mums 
ir tas vietas, kur mes patys 
gyvenome, ir tuos vargelius, 
kuriuos mes patys vargome.

P-nas Sauris tikrai puikiai 
išpildė lietuviškas melodijas 
vargonais. Ačiū jam.

P-lę Šarki unaitę girdėjau 
dainuojant šio seezono pradžio
je Ciceroje. Ji dainavo Vana
gaičio tiainelę “'Mamyte”. Gra
žiai sudainavo. O dabar, per 
radio, taipjau {puikiai išpildė 
tą pačią dainelę. Sveikinu ją.

NAUJIENOS, Chicago, III

{Atlantic and Pacific ^hoto]

Wabash upė grūmoja užlieti miestą, žmonės veža maišus smėlių ir juos

». :v ,'v •:

ant upės kranto, kad apsisaugojus nuo potvynio

Iš IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

GERIAUSIAIS LAIVAIS:

CLKVKLAND, 
•T. LOUIS, M1LWAUKKK

Nepalyginamas švarumas Sr 
patarnavimas visose klesose. 

►$2034 
{IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. įetgų 

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiunčiam greitai ir 

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

^agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė. Chicago

JOHN PAKEL & CO.
’ (PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTR A KT( IRIAI
Statom naujus ir taiaom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičhis. Per paskutinius 6 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno pfttarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kotnpanijose. Su visais viršminetais reikalais meldžiame 
atsilankyti i ott|są 2621 West 71 St S t.

arba našauldte /
Office Heinlock 0367, Res. Grovehill 1680

Esu keletą kandų girdėjęs 
p-lę Gricaitę. Bet 

ji ištikrųjų maloniai 
Ačiū jai. 
p. Budrikui 
lietuviškus

per radio 
dainuoja.

Ačiū ir 
kiu, kad

mus ji# duotų iki pat 
mėnesio.

ir lin- 
progra- 
gegužio 

Joniškietis.

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telis' surengė šaunų margumynų 
vakarą sausio 19 dieną.

Visų pirma buvo vaidinta A. 
Jociaus nauja vieno akto kome
dija “Daktaras viską žinantis”. 
Galių pasakyti, kad tai yra juo
kingiausia komedija. Ji publi
ką prijuokino tiek, kad kai ku
rių net ašaros rodėsi besijuo
kiant. Aktoriai savo užduotie 
atliko labai gerai. Lošė visi 
rateliečiai. > Matyti, gerai iš
lavinti. Butų gerai, kad Rate
lis galėtų atkartoti, tai yra, tą 
pačią komediją sulošti antrą 
kartą.

Dainavo visiems žinoma ope
ros dainininkė Kučkova-Sikora.

Antra vieno akto komedija 
“Tarnaite kalta” sulošta rusų 
kalba. Suvaidino ją Puškino 
mokyklos mokiniai ir mokinės. 
Sulošta veikalėlis taip jau labai 
gerai. Matyti, nepasigailėta 
triūso, kad tinkamai užduotį at-; 
likti.

Dainą iy akrobatišką šokį iŠ-. 
pildė p-lė Kessler. Tai maža 
mergaitė, bet jau profesionale 
šokėją.

P-naą K. Pažarskis gražiai 
sudainavo keletą dainelių. P-as 
Lobov pirmu kartu šoko jūrei
vių šokį, antru kartu kazoką. 
Tai profesionali s šokėjas. Puš
kino mokyklos balalaikų orkest
ras skambino keletą gabalų, jų 
tarpe, lietuvišką suktinį. Dar 
buvo pora jaunų šokėjų, vardu 
Mr. ir Mrs. Suslov, kurie pui- ; 
k i aį šoko kazoką. Saksofonų du
etas gal kiek silpniau išėjo. 
Grojo p. Ludvig ir p. Arm- 
strong.

Publikos Strumilo svetainė 
buvo sausai prisikimšusi —kė
dės pilnos, visi pasieniai pilni 
ir iki pat durų pilna stovinčių. 
Tvarka buvo pavyzdinga, žo
džiu, Roselandas tokio vakaro 
ir parengimo dar nebuvo matęs.

Ir aš manau, kad niekas tokių 
šaunių vakarų šioje apielinkeje

ir negali surengti, kaip tik Sce
nos Mylėtojų Ratelis'. Nes prie 
Ratelio, kiek man tenka patirti, 
visi geriausiai mėgėjai yra su
sispietę ne tik iš. Roselando, bet 
ir iš Chicago Heights. Pana
šiai, kaip ir Naujienų parengi
muose— jei seniai nesi matęs 
draugų ir pažįstamų, tai eik j 
Ratelio parengimą ir tenai su
tiksi visus pažįstamus.

Tariu širdingą ačiū Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Rateliui už to
kius parengimus. Aš niekados 
nepraleisiu nei vieno Ratelio 
parengimo.—R. Ramonai.

kuris atsibus subaloj, sausio 
25 d., Meldažio svetainėj. Pa
tartina visiems atsilankyti, nes 
kiekvienas gaus gerą prizą, ku
ris tiktai bus apsirengęs įdo
miu kostiumu.

Northsfdietis.

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

A 11 X X A ,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo Rimtąjį kraštą Lietuvą.

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

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

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

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

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. ✓

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

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

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

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

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

.....   .——    : ,—■ ■ — -

9//A\i;si SideSvingsBank
Bridgeportas

Frank Asauskas, 3006 Em- 
erald Avė., “Naujienų” kon
certe pasidėjo savo ploščių sa
lėje. Sugryžęs neberado pirš
tinių ir šaliko. Ar jis pa1 
t ė, ar kas per kla idą paėmė 
— jis nežino, bet radėją pra
šo grąžinti — duosiąs gerų 
dybų.

North Side

ra-

Antradienį, sausio 14 d., 
sibuvo Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos su- 
sdriūkimas, ši Draugija yra di- 
džiatisia pašalpinė lietuvių drau
gija Chicago j. Turtinga nariais 
j r pinigais, šiame susirinkime 
įstojo j Draugiją dar vienas 
inteligentas, tai yra Dr.-den- 
tistas Tdmašauskas. Sulig val
dybos raportų, tai praeitais me
tais buvo draugijos 61 ligonių 
ir vienuolika mirimų, kuriems 
duota patarnavimas arija ap
rūpinimas pagal draugijos 
tvarką. Nežiūrint tiek mirimų 
ir ligonių, draugija išėjo su 
pelnu.

at-

>|< ><c *

Tai jau artinas Moming 
Star kliubo maskaradų balius,'

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi j 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

ne vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Pus - Balsio 
Systema

97ie Bank of“5afetij andFriendly Senm' 
Roosevelt Road at Halsted ‘Street’ Chicago 

'■y-"- - r------- - gte—---------------- - ■' ......

BANKING HOUHS
TUESDAYS and SATUKDAYS 9 A. M. to
OTHER BUSINESS DAYS’ 9 A. M. to

STATEMENT of STRENGTH
Ąs made to the Ąuditor of Public Accoumts Bt the 

close of business1, December 31, 1929
.vi-y-•< ■ 4 ■ . • Ar ujdoA''•

Resources
Cash and Due fron> Banks.......................
U. S. Bonds and State Gov. Bonds ..........
Bonds.... . .............. ....................... .’ jrt' 7; ' ■; • . į ' K • , ) , f • , , ' • 4 ' •f . _• • •

Loans and piscounts................................. .
Banking House ąnd other Real Estate ...
Accruėd Interest .................  i..........
Costumers Liability on Letters of Credit

$ 2,026,229.76
. 2,285,400.00
... 1,805,925.00.
... 8,859,280.92
...... 188,642.01
..... . 52,459.64
.....  104,556.45

$15,272,493.78

Liabilities
Capi'tal Stock ..... ................
Surplus and Undivided Profits 
Unearned Discouųt ...................
Reserved for Taxes, etc. .........
Liability on Letters of Credit 
Depasits ........ .............................

$ 1,000,000.00
655,847.45

....  61,659.30

... 127,976.33
104,556.45 

. 13,322,454.25

$15,272,493.78

A Clearing House Bank

8
3

p. 
p.

M.
M.

Strong Board of
I

Directors
> .■ j, -n. >•) a
LOUIS H. HEYMANN, preaident
LOITIS BOISOT

WALTER M. HEYMANN, Vice- 
Pres. First National Bank

H. ISAACS, Vice-Pres. and 
General Manager 
12th Street Store

C. L. JERNBERG, 
Vice-Pres. and Cashier

IRVING N. KLEIN, 
Pres. L Klein, Ine.

A. G. LEONARD, Pres. Union 
Stock Y arda and Transit Co.

M. B. MERVIS

NELSON MORRIS

H. S. PFLAUM, Vke-Pres.

W. H. REGNERY, Preą. Western 
Shade Cloth Cp,

Musų finansinė atskaita, stipri Direktorių Taryba ir pasitikėjimas virš 40,000 depo- 
zitorių parodo stiprumų šios įstaigos, kuri randasi tame pačiame pietrytiniame 
kampe Roosevelt Road ir Halsted gatvės per pereitus 25 metus.
Šis bankas yra visuomet pasirengęs patarnauti jums ir atlikti visus jūsų banki-' 
nius reikalus.
ATIDARYKITE TAUPIMO SĄSKAITA ŠIANDIE, šiame stipriame banke, kur 
jūsų sutaupinti pinigai visuomet yra apsaugoti, — kur jus galite susikalbėti savo 
gimtąja kalba.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day

JOSX W XX) SP6*)t S()C 8UCKS 
Smogs »s Moee tmm) t caa) sės •

uam kXX$Q JOMAJ
NOUtae- Afi STM&Y AS CAaJ BCj

Po xdu REou-Mooa cocctsm*.??.. 
H£xb YOU ’OAVlCMEP POOGK O0 M6? THEM DAYS ARE 

GONE FOREVER!

•w
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Published Daily Except Sunday 
the Lithuanian News Pub. Co.,

1739 &>uth Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

by 
Ine.

Editor P. GRIGAITIS

$8.00
$7.00
$8.00

8c

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu: 

t Metams ............-......... .
Pusei metų .......................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam .......... _...
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __ ____ ,_ -
Savaitei _______ ___ ________ 18c
Mėnesiui ----------------------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

budU tik badas butų perkeliamas į tas vietas.
Badas Kinijoj dažniausia įvyksta dėl sausrų ir pri

mityviško žemės dirbimo. Be to, ten yra didelis gyven
tojų perviršis. Ne retai pasitaiko, kad mergaitės ten 
yra žudomos dėl maisto trukumo. '

Italijos Ekonominė Padėtis
Diktatūros šalyse finansai 

visuomet yra pakrikę

Ita- 
mi-

Francesco Nitti, buvusia 
Ii jos premjeras ir finansų 
nisteris, laikraštyj “The Man- 
chester Guardian Weekly” apie 
Italijos finansinę padėti rašo 
sekamai :

laisvas, ir skelbimas 
kainos yra fiktyvis. 

kad Komoj biržos 
(brokeriai) yra bau-

FAŠISTŲ “NUOPELNAI”

Kitoj vietoj telpa buvusio Italijos premjero Nitti 
.straipsnis vardu “Italijos ekonominė padėtis”. Tas 
straipsnis yra įdomus tuo atžvilgiu, kad jis faktais pa
rodo, jog fašistų diktatūra žymiai pablogino šalies eko
nominę padėtį. Paprastai fašistiško režimo šalininkai 
bando įtikinti žmones, kad 1920-22. m. Italijos padėtis 
buvusi pasibaisėtina. Ten siaučiusi tikra anarchija. To
dėl esą fašistiškas judėjimas buvęs tikra palaima. Mus- 
solini su savo juodmarškiniais pašalinęs anarchiją ir 
atsteigęs šalyj tvarką. Bet kas ypač esą svarbu, tai tas 
faktas, kad fašistai stabilizavę smunkančią lirą ir eko
nomiškai pastatę šalį ant kojų.

Nitti pačioj savo straipsnio pradžioj sako, kad kiek
vienos diktatūros finansai paprastai yra blogame sto
vy j* Tą savo tvirtinimą jis remia skaitmenimis. Pa
vyzdžiui, jis parodo, kad Ispanijoj per penkerius metus 
savo diktatoriavimo Primo de Rivera padidino šalies 
skolas nuo 9,339,000,000 pesetų iki 19,286,000,000. Biu
džetas taip pat tapo žymiai padidintas. Todėl net pats 
Primo de Rivera neseniai buvo priverstas prisipažinti, 
kad Ispanijoj žmonės į diktatūrą pradėję žiūrėti su ne
pasitikėjimu.

' Nei kiek negeresnė padėtis yra Italijoj. Nifeti fak
tais parodo, kad prieš fašistų įsigalėjimą ekonomišku 
atžvilgiu šalis kur kas geriau stovėjo, negu dabar. Fa
šistai žymiai padidino šalies skolas. Kas metai jie turi 
milžiniškų deficitų. O tai dėl to, kad diktatūros palai
kymas labai brangiai kainuoja. Reikia palaikyti visą 
armiją šnipų ir policijos, kurios skaičius yra tris kar
tus didesnis nei Francijoj.

Fašistai mėgsta girtis tuo, kad jiems pasisekę sta
bilizuoti lirą. Bet Nitti parodo, kad stabilizavimas yra 
niekas daugiau, kaip tik blofas. Dabartiniu laiku liros 
valiuta yra palaikoma valstybės banko rezervais. Bet 
ilgai taip tęstis negalės. Anksčiau ar vėliau liros vertė 
turės smukti.

Įdomu yra pastebėti, kad diktatūros šalininkai prie 
kiekvienos progos tvirtina, kad parlamentas yra tik 
bereikalinga kraštui našta. Esą, parlamento išlaikymas 
labai brangiai atsieina, o naudos iš jo jokios nėra. Ta
čiau pasirodo, kad diktatūra nepalyginamai daug bran
giau atsieina, negu demokratija. Kur tik diktatūra įsi
galėjo, ten šalies ekonominė būklė žymiai pablogėjo. 
Net Lietuvos valstybės išlaidos pusėtinai padidėjo. O 
juk tautininkai tvirtino, kad Seimo išlaikymas tik ap
sunkina kraštą. Jie žadėjo sumažinti šalies išlaidas. Bet 
tikrumoj atsitiko kaip tik priešingai. Ir tai visai natū
ralu. Kiekviena diktatūra pasilaiko jėga. Ji turi turėti 
daugiau policijos, daugiau šnipų ir daugiau ištikimų 
karininkų. Jų išlaikymas valstybei visuomet labai bran
giai kainuoja.

Labai sunku patirti tikslių 
informacijų apie finansinę pa
dėtį tų šalių, kur vyrauja dik
tatūros. Nėra budo tas infor
macijas patikrinti; parlamenta- 
riški dokumentai neturi vertės; 
cenzūruojama spauda pasitikėti 
negalima. Tačiau vieną dalyką 
galima pasakyti; būtent tą, kad 
diktatūros šalys’e finansai vi
suomet yra blogame stovy j. 
Taip yra visur.
Primo de Riveros “nuopelnai“

Ispanijos Primo de Rivera pa
didino išlaidas nuo 3,000,000,000 
pesetų 1923 m. iki 4,414,000,- 
000 pesetų 1928 m. Jis padarė 
kitą dalyką, kuris yra dar blo
gesnis; kai jis įsteigė diktatū
rą, -^-skolų buvo 9,339,000,000 
pesetų, o dabar jos pasiekė 19,- 
286.000,000 pesetų. Trumpai sa
kant, skolos padidėjo daugiau 
nei dvigubai. Per penkerius 
metus jis užtraukė daugiau sko
lų, negu jo pirmtakunai per 
šimtmečius'.

mas nėra 
vertybių 
Pasitaiko, 
verteivos 
džiamį kalėjimu vien tik dėl to,
kad jie, drįsta pasakyti, jog tų 
ar kitų vertybių skelbiamos kai
nos yra perdaug aukštos'.

Bet nežiūrint to, valdžios bo- 
nai smunka kas dienų; ir net 
tatai yra paradoksiška. Kiek
vienos stabilizacijos rezultatas 
buvo pakėlimas valstybės verty
bių. Francijoj ir Belgijoj po 
stabilizacijos' valstybių verty
bės žymiai pakilo. Italijoj nie
kas rimtai netiki į liros stabi
lizacijų, ir valdžios bonai smun- 
ka kas dieną, nors skelbiamos 
tų vertybių kainos yra dirbti
nės.
metai 3% nuošimčiu 5 nuošimčių 

bonai konsaliduoti bon.
1924 ........... 83.55
1925 ........... 76.29
1926 ........... 68.50
1927 ..........   66.49
1928 ........... 73.32
1929 ........... 67.50

97.28
94.49
90.00
79.08
84.16
80.45

VOKIEČIŲ DARBININKŲ KORPORACIJA

Prieš trejetą metų Vokietijoj susiorganizavo “De- 
wog”, statybos korporacija, kuri randasi Vokietijos 
Darbo Federacijos kontrolėj. Ta korporacija vyriausia 
stato namus savo nariams. Per tris metus savo gyva
vimo ji pastatė apie 20,000 namų. Korporacija turi la
bai didelio pasisekimo. Paskutiniame susirinkime tapo 
nutarta korporacijos kapitalą padidinti nuo dviejų iki 
trijų milionų markių.

ŠIURPUS PRANEŠIMAI

Beveik kas metą jei ne vienoj, tai kitoj Kinijos 
dalyj įvyksta badas. Žmonės lyg ir apsipranta ir mažai 
dėmesio bekreipia į tas žinias. Tačiau vėliausi praneši
mai. yra labai baisus. Grover Clark, Amerikos žurnalis
tas, neseniai aplankė bado apimtas Kinijos dalis ir pra
neša, kad Shensi provincijoj jau du milionų žmonių mi
rė nuo bado ir šalčio, ir kjid apie tiek mirs trumpoj 
ateityj. Daug tūkstančių žmonių žuvo nuo šalčių. Yra 
kaimų, kur neliko nei vieno gyvo žmogaus, — visi išmi
rė. Nelaimingi žmonės, sako Clark, valgo sudžiuvusius 
medžių lapus ir žoles.

Išgelbėti tuos žmones nuo bado mirties nėra jokios 
galimybės, nes Kinijoj nėra pakankamai maisto. Jeigu 
maistas butų perkamas kitose Kinijos dalyse, tai tuo

Fašistai pablogina ekonominę 
padėtį

Italijos fašizmas yra veikliau
sias ir tironiškiausias iš visų 
diktatūrų. Visiškas laisves pa
naikinimas pagimdė didelę de
presiją, nupuldė pajamas,•su
mažino uždarbius ir sudarė di
delių kliūčių gamybai.

Užsicnyj skelbiama, kad fa
šistų valdžia rado valstybės 
biudžete didelį deficitą, kurį jai 
teko išlyginti. Bet visą laiką 
daroma klaidingas palyginimas. 
Išlaidos ryšyj su karo likvida
vimu neatskiriama nuo papras
tų išlaidų. Tikrumoj fašistai 
atsistojo prie valdžios vairo 
kaip tik tuo laiku, kada Itali
ja sparčiai buvo pradėjusi kil
ti, ir jos ekonominė padėtis, 
bendrai imant, buvo gera. Visa 
ką fašistai padarė, tai pablogi
no finansinę padėtį ir savo mi- 
litaris'tiškais ir imperialistiškais 
siekiais sukurė pavojingą eko
nominę situaciją.

Alarmingi • prajovai

Italijoj galima pastebėti gąna 
alarmingų prajovų. Apie tikrąją 
kredito ir pramonės padėtį ga
lima spręsti iš užprotestuotų 
bilų ir neatmokamų draftų: jų 
skaičius 1922 m., prieš pat fa
šistų įsigalėjimą, buvo 306,703. 
o jau 1928 m. pašoko iki 743,- 
972. Bankrotų skelbimas ven
giama kiek tik lai galima; tuo 
atžvilgiu teismai yra labai to
lerantiški. Bet bankrotavimų 
skaičius tuo pačiu periodu pa
didėjo nuo 3,828 iki 12,103. Už
sidaro didelis skaičius bankų, ir 
svarbiausios pramones pergyve
na sunkius laikus. Pasak Tau
tų Sąjungos leidžiamo “Bulle- 
tin Statistiąue“, praeitų metų 
rugsėjo mėnesyj Italijoj buvo 
paskelbta 1,204 bankrotų, Vo
kietijoj 845, Francijoj 811 ir 
Anglijoj 357. Turint galvoj tą 
faktą, kad Italijoj pramonė yra 
menkutė palyginus su Anglijos’,' 
Vokietijos arba Francijos pra
mone, bus aišku kiekvienam, 
kad nustelbimas ekonominės 
laisves pastatė kraštą į rimtą 
padėtį.

Valdžius bonų smukimas
New Yorko “Wall Street

Neįstengia išpirkti pribrendu
sius bonus

Yra gerai žinomas faktas, 
kad fašistų valdžios žodis ne
daug reikšmės teturi. 1926 m. 
lapkričio mėnesyj valdžia neiš
pirko pribrendusius' iždo bonus, 
ir 23,504,000 jų pavertė į kon
soliduotą paskolą. Už tuos pas
kolos bonus paskaitė labai aukš
tą kainą, o dabar jie nuolat 
smunka. Sekamais metai pri
bręs dar 7,000,000 iždo bonų, ir 
jau yra žinoma, kad valdžia ne
galės juos išpirkti.

K.
Liras stabilizacija yra tik blofas

Bet Italijos ekonominę padėtį 
ypač pakrikdė liros stabilizaci
ja. Tas fašistiškas blofas buvo 
atliktas labai gremėzdiškai. Li
ros stabilizavimas buvo paskelb
tas gruodžio 21 di* 1927 m. Sta
bilizacijos dekrete svaro ster
lingų vertė buvo nustatyta 92.- 
46 lirų, o dolerio—19.10.

Ta stabilizacija buvo Baltra
miejaus' naktis nacionaliam tur
tui. Rezultate mokesniai pasi
darė nebepakeliami, skolos net- 
įmanomai padidėjo, ir pramonei 
atsirado daug kliūčių. Imant 
aukso vertę, centralinės ir loka
linės Italijos valdžios išlaidos 
yra truputį mažesnes nei Fran
ci jos, kuri yra mažiausia tris 
kaltus turtingesnė.

Priemonės, kuriomis palaikoma 
lira nuo smukimo

Kad neleidus lirai smukti 
(taip ilgai tęstis visvien nega
lės), buvo užtrauktos paskolos 
iš Amerikos, ir pramonininkai 
taip pat tapo priversti lįsti į 
skolas. Tuo budu viso paskolų 
susidarė $500,000,000. Del iždo 
operacijų tapo pražudyta apie 
9,000,000,000 lirų. Skolos nuo
lat didėjo ir didėjo.

Kad išgelbėjus lirą nuo smu
kimo, valdžia priversta buvo 
pasinaudoti Banca d’Italia re
sursais. Banko aukso ir pa
tvarių užsienio vertybių rezer
vas 1927 m. kovo mėnesyje sie
kė 12,516,000,000 lirų. O jau 
praeitų metų rugsėjo mėnesyj 
tas rezervas nusmuko iki 10,- 
240,000,000 lirų, žinoma, ne
reikia manyti, kad tas rezervas 
susidėjo iš aukso ir patvarių 
užsienio vertybių. Tikrumoj ta 
suma reiškia “popierinį auksą“. 
Ir čia buvo panaudota tam tik
ra machinacija ir stabilizacija. 
Faktinai prieš aštuonioliką mė
nesiu banko rezervas sieke 
623,000.000 svarų sterlingų 
(svaras sterlingų lyginasi daug
maž $4.87), o dabar nusmuko 
iki 510,000,000. Ir rezervas nuo*

Journal” išegzaminavo vertybių lat mažinasi, o tuo tarpu kre- 
rinkos situaciją Italijoj. Viskas dito užsienyj beveik negalima 

Pardavi- gauti.yra kontroliuojama. (Daugiau bus)

Skaitytojų Balsai
- - -I

” darban pa
jau,

Vienas geras lietuvis įteikė 
man No. 1, vok 1, sausio 15, 
1930 “Liaudies Tribūną”, anglų 
kalbon klaidingai pavadintą ne 
Peoples Tribūne, bet “Lithua
nian Tribūne“. “Devyni gudai 
gaidį piauja“. Taip ir “Liaudies 
Tribūnoje“ randama net devy
nių f asistuojančių sandariečių 
parašai, kurie be jokių iš liau
dies pusės rinkimų, ot, dikta- 
toriniu budu prisimetė liaudžiai 
vadovauti... N

Dar Lietuvos Konsulas — nei
gi Chicagos Pasaulinės Parodos 
lietuvių komitetas — nespėjo 
“Lygos Veikėjų
kviesti, o Šitie “veikėjai 
liaudies' vardu, diktuoja visoms 
srovėms, kaip visi privalo veik
ti — pagal lygiečių padiktavi- 
mą. Kanv seimuoti> atstovų ar 
pasiuntinių nuomonių teirautis? 
Ot, padiktuoti sen-sandarietiniu 
budu — ir gana. Kas diktatū
ros neklauso, tą tuč tuojau iš
gama apšaukti — ir valdovai ra
miai sau vadovauja.

Ant 4 puslapio “L. Tribūna“ 
rašo: ...jau laikas pradėti kul
tūrinį darbą ne žodžiais, bet 
darbais...“ Tai reiškia, kad į va
dovus besiprašantieji “fašistai“ 
aiškiai prisipažįsta, kad jie nie
ko kultūrinio iki šiol neveikė. 
Argi “L. Tribūnos“ leidėjai ne
mato p. P. Sarpaliaus, muziko

ir kompozitoriaus, gyvenimo 
darbo lietuvių kultūros gražių 
žiedų? Antanas Pocius', Byans- 
kas, Jozavitas, Mikas Petraus
kas, Antanas Vanagaitis. Alek- 
sis ir tuzinai naujų kultūros 
darbuotojų, kaip Steponavičius 
— po visus' Amerikos didmies
čius galima skaityti musų ar
tistus, atletus, bankininkus, pro
fesionalus ir skolinimo ir buda- 
vojimo bendrovių direktorius 
su daugeliu milionų dolerių apy
vartos kas metai, lietuvių kul
tūrinimui nuoširdžiai tarnau
jantys.

Nors aš to negeidžiu, bet da- 
leiskime, kad vienu akies mirks
niu pragaištų visi Lygos “vei
kėjai“ ir jųjų pritarėjai. Ger
biamieji, ar manote, kad lietu
vių kultūra Amerikoje bent 
kiek nukentėtų? Visai ne. Mu
sų chorai, musų bankai, musų 
dienraščiai ir bendrovės lietu
viams nuosavus namus gelbė- 
jančios įsigyti, kaip iki šiol vei
kė nesustodamos, taip ir toliaus 
veiktų...

Patys “L. Tribūnus“ leidėjai 
savąją srovę aprašo:J)“Pas mus 
yra dar viena rųšis ‘veikėjų’, 
kurie dirba tik tenai, kur jie 
gali gauti kokią nors ypatišką 
naudą, šitos rūšies žmonės tan
kiai sukelia suirutę bendrame 
veikime, nes jie paprastai lenda 
į pirmenybę, kad galėtų ką nors 
laimėti savo naudai. Tokių žmo
nių elgėsis sukelia visuomenėj 
nepasitikėjimą.” —Tylintis.

Audra Vandens Šaukšte
X . •»

Trilinantis Naujų Metų romanas is Brigeporto gyvenimo paimtas
Rašo Aklastavenematė

(Tęsinys)

Bridžporto didvyriai 
buvo prapuolę

Nekantraujantiems Bridžpor- 
to tautiečiams “spidinu“ pra
nešti ir žengdamas per jūsų 
slenkstį sakaus». nusiraminkite, 
viskas' yra tvarkoj. Bridžpor- 
tiškiai, kurie naujų( metų naktį 
buvo pavirtę šimtaprocentiniais, 
dabar rasti sveikutėliai ir nė 
vienas plaukas neiškritęs, ir jau 
grįžta atgal į Bridžportą,/ir jei 
kokia kolera pakely neužklups, 
neužilgo galėsite juos apkabin
ti ir galbūt pabučiuoti, jei jums 
tas būdas geriau patinka.

Dalykas buvo tame, kad lau
kiamieji bridžportiečiai (vardų 
nebeminėsiu, nes juos visi te- 
beatsimenate ir jei buvote pir
ma į juos gerai įsižiūrėję, tai 
dabar ir nuluptus pažinsite) bu
vo paklydę, ir daugiau savaitės 
praėjo, kol juos besurado. Kur 
buvo paklydę—žolėse! Kaip ma
ne gyvą matote. Netikite? 
Tuomet arba pas jus visus, 
anet “S-ros”, “ne viskas namie“, 
arba, anot tos pačios “S-ros“, rei
kėtų Einšteiną “pasiųsti ištirti 
protą“. Tik paskaitykite La
paičio išvedžiojimus apie Ein
šteino teorijas: “Kada jųš su 
savo draugais atsistojate prieš 
statų cilinderinį veidrodį, jus 
žiūrite ir juokiatės iš savo drau
gų, kad jie išrodo nepaprastai 
aukšti... Tuo tarpu jus pama
tote, kad jūsų draugai taip pat 
turi smagumo žiūrėti ir juoktis 
iš jūsų atvaizdo. Einate jus 
prie kito cilinderinio veidrodžio, 
kuris padėtas ne stačiai, bet 
gulsčiai, čia jūsų atvaizdai at
rodo nemažiau juokingi: jie la
bai žemi, bet nepaprastai sto
ri...“ Visa štuka yra tame, anot, 
Einšteino, “bet kurio daikto di
dumas ir jo išvaizda priklauso 

_nuo to, kaip greit ir kurion link- 
mėn jis bėga“. Jei dar nesu
pratote, tai reiškia, jus dar ne 
šimtaprocentiniai.

Geriausia, pasiklauskite savo 
didvyrių, kai sugrįš Jie ir gi 
gyvendami ant Bridžporto bu
vo baisiai dideli. Atrodė, kad 
galvomis dangų ramsto. Burnos 
tai nuo trisdešimts pirmos ligi 
pat trisdešimts penktos gatvės 
siekė, o “blekmeiliški“ laiškai

tartumbar pasimetė žolėse, 
munšaino lašas saliunininko pil
ve. Bet viskas gerai, kas tik 
gerai pasibaigia. Bridžporto 
didvyrius, kurie besekdami Vol
demarą, žengiantį į Javos galvų 
medžiotojų rojų, buvo ir patys 
kelią pametę ir žolyne paklydę, 
po savaitės laiko sumedžiojo ir 
tiesiai bė pranešimo pristatė pa
čiam Perkūnui ištardyti.

Perkūnas tuo tarini kėlė pik
niką 1905 medų revoliucijos 
kankiniams, žemaičių choras 
galingai giedojo “Perkūne, die
vaiti, nemušk žemaitį, bet mušk 
gudą, kaip šunį rudą“ (Taip 
anais metais lietuviai bendrai 
vadindavo maskolius). Svečiuo
se pas žemaičius buvo daugybė 
svečių iš Aukštaitijos ir pats 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas.

Bridžportiškius atnešė skreite 
viena vaidilutė ir paleido į aslą. 
Nė dokumentų patikrinimo, nė 
pasportų niekas reikalavo. Vi
siška laisvė, kaip Amerikoj. 
“Bus gerai“, nutarė bridžportiš- 
kiai, ir beveik patys pradėjo 
suktinį šokti. Tik Kristijonas 
Duonelaitis bešokdamas su 
Radvilaite Barbora per neatsar
gumą numynė Lukošiui sprandą 
ir tam sudejavus pastebėjo 
bridžportiškius. Surankioję nu
nešė pas Perkuhą.

—“A, bridžportiškiai, labai 
malonu matyti“, demokratiškai 
ištiesė ranką Perkūnas: “senai 
laukėme. Bridžportas pas mus 
gerai žinomas. Pasakoja, kad 
antruoju Vilnių vadinasi?'’

—“O, taip, kad tave perkū
nai!” visi bridžportiškiai atsi
gavę pradėjo kartu kalbėti: 
“Kaip šimtas geležinių vilkų 
Vilnių padarė garsiu, taip mes 
kelios geros gerklės Bridžportą 
išgarsinome“.

—“Tikiu, tikiu”, šypsodamasi 
Perkūnas: “jus tik šeši ir toki 
mažyčiai, o staugiate garsiau 
už šimtą geležinių vilkų. Bend
rai turiu jums pasakyti, pri
imkite, kaip norite, už kompli
mentą ar papeikimą, kad dėl 
Bridžporto lermo ir pas mus ra
mybės nėra. Kaip tai yra?”
- “Pondie, mes turėjome ne

švarų bizni, tai reikėjo lerinuo- 
ti”, atsakė visi choru: “Prieš

prekiavote... ? Už ką pardavėte, 
už . tą ir pirkote”.

—“Ne. pondie mes esame ge
ri, bet visi kiti yra blogi”, šau
kė bridžportiškiai.

—“Atsiprašau, o kas jus esa
te?” mandagiai paklausė Per
kūnas.

Visi choru pradėjo pasakoti 
savo vardus, pavardes ir titulus.

Tuo tarpu aplink sostą susi
rinko būrelis senesnės kartos 
pirmeivių, ir visi atydžiai klau
sėsi.

—“Kas, kas? Nieko nesupran
tu, kad jus šimts perkūnų!“ 
pradėjo nekantrauti Perkūnas: 
“Kalbėkite po vieną“.

—“Gerbiamosios ir gerbia
mieji... aš kaip Vice-Prezidentas 
ir Laikinai Tebeeinantis Prezi
dento Pareigomis...”, pradėjo V. 
P. ir L. V. P. P. V. A., bet jį 
nustūmė Krukas Plonasis, sa
kydamas: “čia lau ne Bridž
portas, dabar aš kalbu”, ir Kru
kas tęsė jo pradėtą adresinę 
prakalbą: “Valdove, tu prisilei
dai pilną dangų tokių žmonių 
prieš kuriuos mes Bridžporte 
kovojame ir kovosime., Mes’ sa
vo protu negalime, suprasti, ko
de! tu jo ekscelenciją Voldema
rą nusiuntei į Javos kanibalų 
rojų, o pats apsistatę! tokiais, 
kokių mes net į Bridžportą ne- 
įsileidžiame!“ — “Taip, taip“, 
lingavo galvomis delegacija.

—“Voldemaras ten nusipelnė, 
o jie čia nusipelnė, kame gi da
lykas?“ susiinteresavo Perkū
nas.

—“Visi, kurie nuo musų ski
riasi ir musų neklauso, yra ne
lietuviai !”

“Ar jus lietuviai, perpra
šau kad paklausiu?” tarė Per
kūnas.

—“Męs? Lietuviai? Mes šim
taprocentiniai!” už visus šaukė 
Krukas: “Ar ne, vyrai?” dėl 
tikrumo atsiklausė kitų bridž- 
portiškių. “Yes, yes”, tie pa
tvirtino. • »

—“Tie mano bridžportiškiai 
pradeda mane versti vemti!“ 
pasipiktino Dėdė šerias ligi tol 
ramiai krausęs.

—“Išgerk, Dėde, truputį 
kruopininko. Tikras lietuviš
kas“, padavė Perkūnas bonku- 
tę. “Ačiū, Perkūne,” priėmė 
Dėdė: “o dabar leisk man jų 
paklausti. Kodėl jus* prieš ki
tus lietuvius nusistatę?“

—“Dėlto, kad jie nepriklauso 
musų organizacijai“, atsakė de
legacija.

—“O, tai man nauja. Vadi
nas, jus turite savo tam tikrą 
organizaciją. Mano laikais tai 
jūsų su žiburiu nebuvo galima 
rasti. Tai man labai patinka. 
Sakykite, kaip dažnai darote 
susirinkimus? Platforma, pro
grama?“

;—“No, mes jokių susirinkimų 
nedarome ir jokios programos 
neturime. Kam mums to rei
kia? Mes esame šimtaprocen
tiniai, that’s' all!”

—“Ar tai dabar tokia partija 
yra ant žemės? Kokio ji nusi
statymo? Ar gal turite savo 
kliubą, skaityklą, literatūrą, rū
pinatės apšvieta. skleidžiate su
sipratimą, kultūrą?“

—“Nieko panašaus!“ nugin
čijo bridžportiškiai: “Mes ne tik 
patys neskaitome, bet ir kitus 
draudžiame skaityti, ypač to
kius dalykus, kurie mums ne
patinka“.

(Bus daugiau)

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

ir dar toliau, dėlto kad ji? tik mus vtsi nusistatę”, 
per savo veidrodi žiurėjo. Da- —' Vadinas, jus nešvarumais
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s
ketvirtadienį. MacDonald apsi
stos liuli House trobesy. Jis 
Čikagoj studijuos Čikagos auk
štųjų trobesių statybą. Jauna-* 
sis MacDonald yra vienas žy
mesniųjų Anglijos architektų.

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

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

• . A

Akių Gydytojai

Socialistų vakaras
Goodman teatre

Taksų reikalais

Penktadienį, vasario 7-tą, 
rengiama socialistų vakaras 
Goodman teatre. Tų vakarų 
bus vaidinama veikalas “The 
Field God“, parašytas Paul 
Green. Kalbamas veikalas yra 
laimėjęs Pulitzerio prizą ir to
dėl jis tenka skaityti prie ge
riausių Amerikos scenos vei
kalų, kadangi šį prizų laimi 
tik parinktus veikalas kas me
tai. i i

Kas manote atsilankyti pa
žiūrėti kalbamo vaidinimo,' tai 
malonėkite užsisakyti biletus iš 
anksto. Telefonuokite socialis
tų partijos buveinei — Seeley 
2555.

Vidurmiesčio trobesių įkaina
vimas taksams, pasak apšvie
tus tarybos statistikų, tapęs nu
muštas $300,000,000. O tuo 
tarpu Čikagos pakraščiuose ir 
ypač priemiesčiuose jis padi
dinta žymiai. Žemiau 
mos skaitlinės parodo 
padidinta:

Mokyklos Nursė, Sako, 
Kad Visos Merginos 

Turėtų žinoti Šitą

Šaltis vėl
biuras vėl pranašavo
kad temperai ura čika-

paduoda- 
ant kiek

Oro 
vakar, 
goję nukrisianti iki 5 laipsnių 
žemiau zero.

Pašauti du nužiūrėti 
banditai

Du policininkai nužiūrėjo 
autų, stovėjusį prie trobesio 
8530 Muskegon avė. Staiga du 
vyrai pareiškė komandą poli
cininkams: “Hands up!” Poli
cininkai į vyrų paliepimą atsa
kė šūviais. Vienas vyrų su
smuko pašautas j pilvą. Kitas 
pasidavė. Sužeistojo vardas 
Szadlewski (8134 Burnhani 
avė.) Suimtojo vardas—James 
Durliam. Pastarasis prisipaži
no, kad jie pavogę nužiūrėtą 
policininkų autų.

Sušalusi prie pečiaus
Susisukusi kaldra, prie pe

čiaus, kuriame paskutinis ang
lies gabalas išdegė trys dienos 
atgal, rasta sušalusi Mrs. Lou- 
ise Brown, 6342 Aberdeen st. 
-Klėtkoje, arti moters gulėjo 
taip jau sušalusi kanarka, vie
nintelė senelės draugė. Mote
riškė 75 metų amžiaus.

Sudegė jaunas vyras
Lester Benson, 19 metų 

(3747 Eddy st.) ir jo draugas 
Chester Bell, 19 metų (1134 
Massasoit avė.) išvyko med
žioti. Jiedu apsistojo nakvi 
nei namely prie Diamond I^ake, 
arti iLibertyville. Sukūrė pe
čiuje didelę ugnį. Nuėjo gul
ti. Naktį vienas jų, būtent Ben
son pabudo ir pamatė, kad na
mas liepsnose. Pabudinęs iš 
miego Benson bėgo laukan. 
Nematydamas draugo, jis vėl 
šoko vidun. Pats skaudžiai ap
degė, bet draugo išgelbėti ne
pajėgė.

Ims šturmu Melrose 
Parką

Sausieji agentai ir pavieto 
vieškelių policija padarė kra
tų Martin Pederson farnioje. 
Čia jie surado bravoriuką 2(M) 
galionų įtalpos. Areštuota for
mos savininkas ir Emil Pos- 
tore, 1319 North 23rd avė.

Buvęs policijos leitenantas 
Rocco Passarelia ir policinin
kas Emil Ristau ir jo žmona 
dar vis neatsirado,
manyta, kad butlegėriai pasi
gavo juos “raidui”. Dabar ta
čiau nužiūrima, kad jie pasi
slėpę, idant apsisaugoti ’mun- 
šaino gamintojų keršto.

Federaliai valdininkai pada
rę planus visai eilei kratų to
kiose vietose, kur nužiūrima 
galimybės munšaipo pramonei 
tarpti.

Iš karto

Atvyksta Čikagon Ang
lijos premjero sūnūs
Alistcr MacDonald, Hamsay 

MacDoiialdo (Anglijos prem
jero) sūnūs, ai vyksta Čikagon

Berwyn .......
Calumet ....
Cicero .......
Niles ...........
Oak Park ....
Proviso .........
Thornton ....
Riverside ....

1927
$14,432,946 
34,008,350 
17,469,474 
11,107,073 
38,498,625 
26,353,862 
16,686,133 
3,046,674

1928
$32,071,624
68,833,122
48,206,627
33,711,585
65,893,544
51,070,604
36,402,343
9,297,800

Chicagos Draugijų, 
Kliubu Valdybos 

1930 Metams

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POLITINIS KLIUBAS, pirminin
kas C. Kairis, 5128 George St., tel. 
Pensacola 1367; vice-pirm. L. Striu- 
pas, 3636 W. North Avė., tel. 
Spaulding 0746; nut. raštininkas A. 
Valskis, 3341 Evergreen Avė., tel. 
Belmont 1448; fin. rašt. S. Banec- 
kis, 3316 W. Wabansia Avė., tel. 
Spaulding 3765; kasierius A. Zille, 
3327 Le Moyne St., tel. Spaulding 
6038; maršalka C. Lukis, 3236 
Pierce Avė.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE, No. 1 — Pirm. 
Stanislovas Stankus, 1079 W. 123 
St., West Pullman, tel. Commodore 
3037; pirm, pagelb. Ona Grakaus
kienė, 4541 S. Hermitage Avė.; nut. 
rašt. Joe Dabulski, 2046 W. 22nd 
St., tel. Canal 5810; iž-’o rašt. 
Aleksandra Ambutas, 16000 S. Lin
coln St., Harvey, III.; kasierius An
tanas čėsna, 4501 S. Paulina St., 
Boulevard 4552; kasos pagelb. Jo
nas Motuz ir Ida Kačinskienė; 
maršalka p. Tiškeviče.
Draugystė susirinkimus laiko kas 

antrą nedėdienį, 1 vai. po piet, Davis 
Square parko svetainėj. Priima j 
draugystę vyrus ir moteris nuo 18 
iki 40 metų amžiaus už $1 įstojimo.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA. 
— Pirm. K. Meliauskiene, 6920 So. 
Peoria St.; pirm, pagelb. Petronė
lė Grigonienė, 3322 S. Union Avė.; 
nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 So. 
Harvard Avė.; fin. sekr. A. Valan- 
čiunienė, 5929 S. Throop St.; kont
rolės sekr. M. Paškevičienė, 4441 
S. Fairfield Avė.; kasos globėja M. 
Kezienė, 3232 S. Union Avė,; iždi
ninkė D. Davidauskienė, 4816 So. 
Artesian Avė.; maršalka K. As
trauskienė, 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas antras 

sekmadienis kiekvieno mėnesio.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIU TAUTOS, MOTERŲ IR VY
RU. — Pirm. Jonas Kazlauskis, 
920 W. 54 Place; vice-pirm. Pran
ciška Zakarevičienė, 830 W. 36 St.; 
nut. rašt. Antanas Treonis, 917 W. 
34 St.; fin. rašt. Adelė Varanavi-j 
čaitė, 1426 W. 47 St.; kasierius' 
Petras Augustinas, 656 W. 35 St.; 
kasos apiekunai Barbora Vaičienė, 
3649 S. Union Avė. ir A. Jachunas.

ILLINOIS LIETUVIU PAšELPOS 
K LIUKAS. — Pirm. Walter Lėkis, 
7000 S. Rockvvell St.; pirm. pag.

Juoz. Antanaitis; nut. rašt. Adoplh 
Kaulakis, 3842 S. Union Avė.; fin. 
rast. Frank Norkus, 5959 S. Car- 
pentfer St.; iždininkas Ben. Butkus, 
840 W. 33rd St.;
Susirinkimus laiko kožną mėnesį 

kas pirmą penktadienį, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

fDelicious
ood

A food for pro
tam; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

KRAFT CHEESE

w
L? L r

Lietuves Akušerės

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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 trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. , Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Anhland Avė

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus gydytojai

Rezidencijos Tel. Midwav 6512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergail 

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

Ofiso Telefonas Vlrrinla 0030 
Res. Tel. Van Buren 5808 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:30 vakaro

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
Ir

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stxte Banko

So. Ashland Avė,1800

KALBĖDAMA aukštesnės 
mokyklos merginoms apie 
asmeninę higieną, patyru
si distrikto nursė pasakė: 

“Viena pagrindinių tai
syklių <lel merginų svei- 
Kiltos, reikia užlaikyti si- 
šteinu normaliame stovy,!. 
Normalia maukšlinimas ir 
dieta turi būt vartojama. 
Esant reikalui yra nau
dinga vartot Nujol. Ypa
tingai merginoms yra 
momentu, kuomet Nujol 
turėtų būti vartojamas. 
Paimk šaukštą kiekvieną 
vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.”

Nujol galit vartoti ne
žiūrint kaip jus jaučiatės. 
Kiekviena moteris privalo 
turėti butelį namie.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALbAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Nuo 2

Nedėlioj

VALANDOS:

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

Telefonas Canal 1464

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street
landoR nuo 1O iki H vakare. T*«T o <1<5 — 

lioj nuo 10 iki 12 po pietų

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South Westera Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwite 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. electrk 
treatment ir mag 
netic blanksta ir 
tt. Moterim ii 
merginom nata 
rimai dovanai

JUOZAPAS RAKOUSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20 diena, 1:00 valandą 
po piet, 1930 m., sulaukės 21 
m. amžiaus, gimęs Chicagoje. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tina Marijoną, du brolius — 
Petrą ir Joną ir seserį Philiss 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 2001 So. Halsted St.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
sausio 24 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o i§ ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Rakous- 
ki giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse pataikauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams, Kaina prieinama.

3319 Aubiirn Avenue

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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.

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 nu'o 10 iki ^12 A. M.

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5208

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Cha#.
Syrcwicze Co

Graboriai ir
Balzatnuotojai

1344 S. 50 Avė
CICERO. ILL.

Rusas Gydytojas ir Chirarcas 
Specialistas moteriškų, vyrišku, 

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. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearhorn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1819
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

u

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

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

Tel. Brunsvvidk 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland 
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 
Residence Phone Hemlock

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Avė
vakaro.
7691

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. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utaminkais, Ketverges ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

■ I . ..................    Į .

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pągal sutarti:
127 N. Deariborn St,

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

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 Kast 111-th Street.
kampas Wabash Avė.

Phone Pullman 08&6
Gasas, X-Spinduliai ir t.

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

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Can&l 2552

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

t.
vak.
dienos

BENIGNA TARV1DIENĖ 
po tėvais Knizelaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 20 dieną, 1930 m., su
laukus 29 m. amžiaus, gimus 
Plungės mieste, Telšių apskr. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Aleksandra. 3 puseseres — 
Bronislavą Palubinckienę, Ka
roliną Viščiulis, Augustiną šat- 
kienę ir ciocę šalvienę, o Lietu
voj motiną Petronėlę Knizelie- 
nę, tris brolius — Juozapą, Ja- 
ruslovą ir Augustiną ir seserį 
Adelę. Kūnas 
dasi 3440 So.

Laidotuvės 
dieną, 10 vai. 
bus nulydėta 
kapines.

Visi A. A. 
dienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidčtuvėse ir 
suteikti jai paskutinį • patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Motina, Broliai, 
Sesuo ir Putseserės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius and Petkus, tel. 
Victory 1088.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir bi- 
Siau, negu kiti to- 
el, kad priklausau 

Srie grabų Išdlr- 
ystės. 1

OFISAS:
•68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halated 8l 
Te! Vieton <0t8

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halate

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

Įvairų^ 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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Wa«hington and Clark SU, 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Street

ve

pašarvotas ran- 
VVallace St.
įvyks sausio 24 
iš ryto iš namų 
į šv. Kazimiero

Benignos Tarvi-

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi- 

xrurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 il.i 12, 
Rez. Telephone Plaza 3^62

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St, Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 8697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSidk Street

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Av(\ 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo G iki 9 vai. vak, J



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

pabaigoje šios savaitės apleis 
šv. Kryžiaus ligoninę. Laike li
gos ligonę lanke daug svečių, 
kas suteikė jai r.e mažai ma-1 
lonumo. B.

Rhinelader viešnios 
Chicagoj

North Side
Choro vakarienė.

teko trumpai pa- 
p. Yankiene, 

ir p. šaltienė, iš 
Wisc., apielinkėš

Pereitą sekmadienį “Naujie
nų” koncerte 
si kalbėt i su 
Rhinelander, 
McNaughton,
P.p. Yankai yra nuo senai gorį 
“N-nų” rėmėjai ir skaitytojai. 
P-ia šaltienė ir p-nia Yankienl 
pasižymi dideliu darbštumu 
ypatingai surengime Įvairių 
pramogų ir pasilinksminimo va
karų, į kurias atostogų laiku 
maloniai kviečia ir vaišina Chi- 
cagiečius ir kitus atostoginin- 
kus.

P-ia Yankienė apsistojo pas 
saVo seserį. Chicagoj žada bū
ti iki ateinančio penktadienio.

—R. V.

truku- 
kad

ai

Išsirito naujas 
“Margutis”

“Margutis” už sausio mėnesį 
jau išėjo. Viršelis pagražintas 
karikatūra, kur lietuvis “prisi
spyręs” lenką reikalauja ati
duoti Vilnių. Telpa juokingas 
ir įdomus “iditorijalas”; “Dė- 
dytė ir Tetytė” vėl kalbami; tel
pa trys dainos su gaidomis; ir 
šiaip įvairių raštų bei juokų. 
Be to, telpa ilgas sąrašas įvai
riausių knygų labai prieinama 
kaina.

“Margučio” skaitytojai galės 
skaityti, juoktis ir dainuoti.

—Rep. V.

Subatoj, sausio 18 d., įvy
ko Pirmyn (’horo šeiminiška 
Vakarienė. Nois vakaras buvo 
gana šaltas, l>el svečių priva
li avo daug. Rengėjai sakėsi, 
kad manę svečių turėti šimtą 
penkiasdešimtis, liet privažiavo 
du šimtai penkiosdešimtys, ne
skaitant mažų vaikų. Tai gas- 
padinėms buvo bemaž
mo su valgiu. Labai gaila, 
svečiui rengiasi važiuoti, 
nepraneša ankščiau.

Tiesa, neknrie paskiau
vykusi svečiai pareiškė, kad jie 
latvyko paremti chorą ir su 
gražia publika praleisti laiką, 
nes jie po vakarienės jau at
važiavo.

Po vakarienes buvo mažas 
programas. Kalbėjo l)r. Mont- 
vi<L Dr. Gussein, Simokaitis; 
dar padainavo vienas solo, ku
rio pavardės nenugirdau. Tu
rėjo dar padainuoti ir choras, 
bet kad choristės buvo užim
tos gaminimu vakarienei tai, 
mat, jau ir nedainavo. Paskiau 
buvo smagus šokiai.

Ten buvęs.

Cicero

žino,

Cicero
Cicero Lietuvių Pagerinimo 

ir Politikos kliubo ekstra susi
rinki m as įvyks šiandie, sausio 
22 dieną. Pradžia 7:80 valan
dą vakare. Susirinkimas bus 
laikomas'Lukštienės svetainėje, 
1500 So. 49 Avė.

šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Malonėkite visi kliubo 
nariai atsilankyti. Taipgi buki
te ir tie, kurie norite į kliubų 
įstoti.

šiame susirinkime bus svars
toma taksų klausimai — ką mes 
turime daryti? Musų miestelio 
valdininkai ragina mus eiti į 
pavieto trobesį ir pasirašyti ant 
tam tikrų blankų, kaip protes
tą prieš aukštą įkainavimą sa
vasties taksoms, ba sulig tuo 
įkainavimu mes turėsime mo
kėti trigubus taksus.

Jau žinote, kad tas blankas 
turėjo progą pasirašyti maža 
dalis piliečių. Mat, buvo visokių 
užmetimų. Tai šiame susirinki
me visi tie dalykai bus svarsto
mi ir tariama, ką mes turime 
toliau veikti. —Valdyba.

Pranešimas
AMERIKOS LIETUVIŲ DAK

TARŲ DR-JOS metinis susi
rinkimas atsibus sausio 31 d., 
1930 m., Universal State Bank 
Club’e, 814 West 33rd Street, 
8:30 vai. vak.

Šiame susirinkime bus išduo
ta atskaita praeitų metų drau
gijos darbuotės; inauguracija 
naujos valdybos 1930 metams; 
priėmimas draugijon naujų na
rių.

Toliaus, iš eilės, skaitymas 
referatų; skaitys juos:

1. D-ras
2. D-ras

Meldžiame 
susdrinkiman,
mi M.D. ir D.D.S 
paskutinius ♦ du 
apleidę būvu.

D-ras A. L. Graičunas,
Sekr.

Ig. E. Makaras
A. L. Davidonis, 
būtinai atvykti 
ypač tie gerbia-* 

., kurie jau 
susirinkimus

“Naujienų” skaitytojai 
kad pereitą savaitę buvo ne
paprastas namų' savininkų su
judimas deliaii naujo aptaksa- 
vimo namų. Visi šaukė, kad 
reikia protestuoti, protestuoti 1 

Vietos lietuvių Improvement 
kliubes šaukė tuo tikslu ma
sinį susirinkimą. Susirinkimas 
buvo skaitlingas, beveik vienų 
lietuvių.

Kalbėjo miestelio kolekto
rius p. Buckley, kunigas Vai
čiūnas, Makutėnas ir kiti. Vi
si sakė, kad reikia protestuoti 
prieš tą naują aptaksavimą sa
vasčių tris ir keturius kartus 
daugiau, negu buvo itaksuota 
iki šiol.

s Susirinkimas įvyko penkta
dienio vakarą, o šeštadienį bu
vo paskutinė diena protestui 
paduoti. Visi nutarė važiuoti 
Čikagon, į Cook pavieto tro- 
bėsį, kambarys 312, pas val
stijos asesorius.

Pietų pavalgęs ir aš išvažia
vau. Antrą valandą buvau jau 
vietoje. Radau pažįstamų. Vie
ni eina namo, kiti stoja ilgon 
eilėn ir slenka per pusvalan
dį vieną pėdą, įvairiai argu
mentuodami. Kiti spaudžiasi 
’aukan supykę, išmetinėja, kad 
neduoda pasirašyti jokių pro
testų. O kitas pasako, kad iš 
tavęs tik monkę padaro.

Jau pusė šeštos. Ir aš prisi- 
grudau vieton. Gaunu progos 
prieiti prie baro. Suranda ma
no nuosavybę, išskaitliuoja, 
kad viskas gerai. AŠ pareiškiu, 
kad ne gerai. Prasideda argu
mentai (apie naują 'taksavimą.

Pareiškiu, kad esu priešin
gas tam naujam itaksavimui ir 
noriu pasirašyti kaip protes
tuojantis jam. Man įrodinėja, 
kad tas protestas nieko nereiš
kiąs, bet galų gale sutinka lei
sti protestą pareikšti, pripildo 
blanką: kada namas pirktas, 
kokie jo morgičiai, apdrauda, 
ir duoda pasirašyti.

Lendu laukan, žmonių dar 
daug. Vienas kito klausinėja, 
kaip, kas, ar apsimoka lauk
ti. Vieni stoja eilėn, kiti nu- 
sispiovę eina namo.

Pamatau p. Čekanauską. Tai 
lietuvių atstovas, 
nuomonės. Jisai 
taip: jeigu tavo 
singai surasta,
taip, kaip yra, tai jokių para
šų nereikalinga, čia niekas dau
giau, tik padarymas korektos. 
Tai ir viskas.

O žmonės kalba visaip, gi 
kaip ištikrųjų buvo ir yra, tai 
niekas nežino. Bet visgi turėtų 
būti tokių, kurie žino. Aš pra-

Klausiu jo 
paaiškina ši- 
sąvastis tei- 

išskaičiuota

Marųuette Park
Stefanija Kazanauskai te-Len

kauskienė/ po sunkios operaci
jos greitai sveiksta, taip kad

w

K >■

NAUJIENOS, Chicago, TU

G ešerini s, P. 
G^evičhis, T 
Indrele, p. J. 
Jaspan, Ida

fPacitio nn<l Atlantic Photo l

Princas Maximilian, paskuti
nis Vokietijos kaizerio kancleris, 
kuris prieš kiek laiko pasimirė 
Badene.

šyčiau p. Dargužį viešai pa
rų kšli savo luiomcnę, nes jis 
kadaise yra plačiai rašęs apie 
taksus. K. P. Deveikis.

West Pullman

Kazlauskas, K. 
Kučinskas, M. 
Kurneckis, P. 
Karcauskns, B. 
Kirilą, P. 
Kasulis, J. 
Latvis, 
Lipčius, 
Lukši s 
Mikna, 
Puceta, 
Ramanauskas, M. 
Szimkus, A. 
Shepetis, J. P. 
Shimkus. Fr. 
Skukowski, A. 
Sitavičius, K. 
Savickas, Mildred 
Yosavitas, M. 
Vitkauskis, Felix 2 
Venslovv, Wnj.

St.

M.

Prašosi vietos parapijoje.

Neturėdamas darbo, atlan
kiau nemalai dirbtuvių. Teko 
susitikti su visokiais žmonėmis 
ir pasikalbėti apie visokius da
lykus. Su vienu seniuku kalbė
jomės ilgoką laikų.

Seniukas pasisakė gyvenąs 
Wesl Pullmane apie 20 metų. 
Politika jisai mažai teužsiimas, 
nes laiko neturįs politikauti. 
Turi daibo dirbtuvėje, turi jo 
ir namie.

Jisai priklausąs parapijai ir 
jaučiasi esąs geras parapijo- 
nas. Ar to negana? Laikraš
čių mažai skaitąs, ba skaity
ti negalįs.

Paklausiau seniuko, kodėl jie, 
parapijonai, taip atakuoja bol
ševikus. Seniukas atsakė, kad 
bolševikai to ir verti.

— Na, tik paklausyk, — 
kalbėjo seniukas. — Vienos už
kariautos bolševikų kuopos vir
šilos kartų atėjo parapijos sve
tainės prašyti tos kuopos dešim
ties metų sukaktuvėms pami
nėti. Klebonas juos užklupo. 
Davė, kaip sakoma, peklos. 
Bolševikai pasijuto labai ne
smagiai, turėjo klebono atsi
prašyti ir prižadėjo daugiau 
nebeterlioti parapijonų per ko
misarų gazietų.

Bet praėj us toms dešimties 
metų sukaktuvėms, bolševikai 
ir vėl ėmė parapijomis pešio
ti.

O dabar vėl komisarų ga- 
zdetoje matau, kad jų užka
riautas kliubas rengs vakarą 
ir vėl parapijos svetainėje. Įdo
mu, ar ir šį kartą bolševikai 
davė prižadus parapijonams, 
kad ateityje jie, bolševikai, ne- 
'"ekoMos parapijonų?

žinantis.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Adomaitis, J.
Ačas, K.
Brėster, M. J.
Bačkovski, F.
Bertulis, Wm.
Buzinckis, R.
Dambrauskienė, P.
Darby, A.
Gerge
Greitjurgis, V. 4

Svarbus Chicagai van
dens kelias

Viename susirinkimų Palmei House 
jaminėti Chicagos upės ištiesimo už
migimą, svarbią prakalbą pasakė 
kongresmanas William E. Hull iš Pe- 
oria, prilygindamas šį įvykį kaipo 
jirmą žingsni prie ištiesimo vandens 
celio, kuris sujungs Chicago su išo
riniu pasauliu ir sutelks pigų būdą 
gabenimui prekių. Dabar jau eina
ma prie užbaigimo to kelio, svarbaus 
ne tik Chicagai, bet ir visam Missis- 
sippi kloniui.

Kongresmanas Hull priminė, kad 
’eoria miestas paskyrė pinigus dide- 
ei prieplaukai ir sandeliui, kurie da- 
>ar jau yra statomi. Jis ragino ir 
Chicago tą patį padaryti, kad pilnai 
pasinaudoti iš naujojo vandens kelio.

Chicagai jis numato šviesią ateitį, 
š mažo miestelio i mažiau kaip 

100 metų, ji išaugo į milžinišką mie
stą. Tokio spartaus augimo istorija 
dar nežinojo. Dabar ji yra didžiau
sias geležinkelių centras pasauly, 
’ravedus vandens kelius, ypač per 

St. Lawrence upę pasiekus jurą, Chi
cago patapsianti vienu iš svarbiausių 
uostų pasauly. Jis tikisi, kad di
džiųjų ežerų—Mississippi kelias bus 
užbaigtas už poro? metu, o už kelių 
metų bus pravestas ir st. Lawrence 
celias.

Trečiadienis, saus. 22, 1930

Exchangc—MainaiEducational
Mokyklos

Financial
•*'t nansa i-Paskolos

i skolinam pinigus
■ -v - - -1 $200 iki $30,000

1-mu. 2-ru ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 \V. Marąuette Rd.

arti Westem Avė.
Tel. Grovehill 1038

Praktiškos instrukcijos, darbas kol i 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš- an. 
nioksite. Mokykla dienomis ir vaka-' 
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SC1IOOL
2040-42 Wushington Blvd.

IŠSIMAINO BEKARNfi,
Daromas geras biznis, mainysiu i 

lotą, cottago, gera automobilių.
Išsimaino 2, Storai — 7 fintai, mai

nysiu i farmą, privati namą arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107 
-o-------

Spulka
se-Naujienų spulkos nauja 

rija prasidėjo sausio 2 dieną 
1930.,Dabar laikas jsteli j Nau
jienų spulką ir pradėti taupy
ti pinigus.

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

PRANEŠIMAI
Lietuviška Teatrališką Draugystė 

Rūtos No. 1, laiko gąvo susirinkimus 
kas antrą seredą kožno mėnesio Lie
tuvių Auditorijoj, 3183 S. Halsted St. 
Chicago, III, 7:80 vai. vakare.

Rašt. Charles StenceL

Vilniaus Vadavimo Komiteto val
dybos susirinkimas bus .seredos va
kare, sausio 22 d., Sandaros ofise. 
Visi valdybos nariai prašomi būtinai 
pribūti, nes yra labai svarbių reika
lų. — Sekr.

Dramatiško Ratelio Repeticija vei
kalo “Užburti Turtai” įvyks šian
dien, sausio 22 lygiai 8 valandą va
kare, Sandaros svetainėj, 8831 So. 
Halsted St. Visi lošėjai prašomi da
lyvauti. Valdyba.

St. Charles, III. Darbininkų Var
totojų korperatyveR Bendrovės ščri- 
ninkų bus laikomas netikėtas extra 
susirinkimas sausio 24 d., 7 vai. vak. 
svetainėj po airišlų bažnyčion. Būti
nai turi pribūti į stisirinkimą visi šė- 
rininkai viršminėtos bendrovės, nes 
pasiliko labai daug svarbaus darbo 
neužbaigta ant metinio susirinkimo.

Bendrovės Komitetas.

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gnunatikos. sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama; 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių Jcrijo mokslus. Ateikite 
isi rašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose aosiŠviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

Misceiianeous for Sale 
įvairus Parda v i in a i 

UŽSISAKYKIT DABAR
OartnjH rudniin mine run anglys: 

akmenų; kaina $0.50 sa pristatymu.
GOVALIS,

Boulevard 1085

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

' gerų lotų.
HYLE & CO.

nCra 12015 Montro.se Avė. Lake View 4479
o

ir

BLACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard J 329. .
jj„, i --------------------------- - -- - ---

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

Misceiianeous
įvairus

Business Service
Biznio Patarnaviman

PATENTAI, copyrlghts — išradimai 
sokios rųšies.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Brunswiek 7187
------- O------

PLUMBINGAS. Geriausis darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061
--------O—

bridgp:port 
KNITTING SHOP 

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

vi-i musų prekių gerumą. Atdara kas-
I dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

~ Tel. Victory 3486

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, senas, išdirbtas biznis. Turiu du 
bizniu, sunku apsidirbti. 3116 W. 
lllth St.

Real Estate For Sale
N a m a i - Žeme Bardą v i m ui
ARTI 63 IR HALSTED

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

CLARENCE O. ROSEN, 
5933 So. Halsted St. 

------ O -

Automobiles

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel. Victory 7261

’28 Rutck 5 pas. Sodan--------------------
’2fl Pntge Sodan 0 ratai--------------------
’29 Baaex Sedan _________ :---------------
’27 Nash Coaeh spėriai _____________
'29 Ford Coupe ..... ...................... ............
'28 Chrysler Sedan _______ ____ _____
'29 — '^OO" Nash Sedan ......................

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 So. Halsted St.. Triangle 9330

$800
$275
$600
$250
$400
$475
$095

Musical Instruments
Mazikos Instrumentai

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

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

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

727 W. 50th Place — 5 kamb. mū
rinė bungalow, garu šildoma. Ix)tas 
29x125. .

7551 Lincoln St. — 5 kamb. mū
rinė bungalovv ,garu šildoma, Lotas 
30x125.

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

FRENCH, tel. Central 4804 
-------.)■ . .

apeciauataa rrdy 
<tj. Jei kiti neffaJe 
fcyklt pm mane. Mano pilna* iienamlnavi- 
tna* atidenr* jurų tikra M«a ir jei ai apaf 
imaiu jua gydyti. •veikaUr junu anyry*. Ei 
kit paa tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pat* pasakys 
po galutino liegzamlnaTlmo—kas jum* yra.

Dr, J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvcL, netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
.»’ / I

Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
oietu, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvtn H. 1 no pietų.

RAMOVA
THEATRE

ibis and Halsted Street*

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

21, 22 ir 23
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas

“Gold Diggers of 
Broadway”

Labai gražus veikalas' natu- 
ralėmis spalvomis 

dalyvaujant
ANNA PENNINGTON 

NICK LUCAS
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios. žinios

1...

-1 > p -y.............. ■■■ ■„ —
10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausį darbą mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas 
$17.50.

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

Kaurai 9x12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 

vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet. 

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. lafayette 0455 
- o-------

GRAŽI 6 kambarių cottage; fiirn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatvfi ir elfi ifetaley- 
to«; Portage Park, arti mokyklų ir bažny
čių: % bloko iki gatvekarių, $7.500, įmo
kėti $1,000.

šaukit '
INDEPENDENCE 1542

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

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

THE LITERATY WORKSHOP, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

Help Wanted—Malė
Darbininkų. Reikia

ir
Susilauk pasisekimo su 

Chevrolet
Ir sumanus vyrai laii

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. Par
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.■ ■ o..... —

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, prisirepgkite 

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. v

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į vien* diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai *
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Ava 
Tel. Lafavette 6738-6716

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

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

Telephone Armitage

2?81 St.

1199
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Energiški ___________
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
oažengimui 
nepaprastus naujus v ( 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
\Vabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
vVorth. Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda 
vinšti.

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

pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 ( cilindelių

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

ii

REIKIA salesmanų rinkti užsaky
mus ant taisymo elių lietuvių apie- 
linkėj.

Atsišaukite ar telefonuokite
METROPOLITAN PAVING CO.

160 N. La Šalie St.
Tel. Central 4674 

Mr. McCann
nuo 12 iki 4 vai. po piet.

Help Wanted—Female
Darbininkių 

REIKALINGA veiterka. Nerei
kia dirbti nedeliomis. 11:80 vai. ry
te iki 1 v. po piet. 553 W. 16 St.

Furnished Rooms
RENDON du kambariai, karštu 

vandeniu šildomi, dėl vaikino arba 
merginų, prie mažos šeiminos. Pa
geidaujama blaivių. 3339 South 
Wallace St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Kerai apsimokantis 
restoranas, North West Sidėj, cash 
ar išmokėjimais. Priežastis — liga. 
Tel. Armitage 3691. šaukite nuo 5 
iki 8 vai. vakare.

SVARBI PROGA. Parsiduoda bu- 
černe ii’ groseme, priežastis, savinin
kas turi apleisti darbą, 2816 West 
63 St.

----- ---------- ----- ----------------------------------

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

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

KAD SUTVARKYTI PALIKI
MĄ. NEPAPRASTA VERTĖ.

Namas dabar pertaisomas. $2,000 
paims ji. Mūrinis Storas, 5 kamb. 
apartmentas, didelis beismentas. 
1189 W. Van Buren St., arti Racine. 
Geriausia transportacija.

A. R. SCHWEITZER,
452 Oakdalė, • 

Lakeview 2451

Nupirks 7 kambarių, pus
antro augšto medinį namą, 
čementinis pamatas. 35 pė
dų lotas. Vertas $6,500. Tu
ri $2,500 pirmo morgičiaus. 
$1,000 įmokėti, $750 j 60 die
nų, arba parduosiu už 
$5,000 — $500 įmokėti, $35 
į mėnesį.

10137 S. Green St.
Savininkas

Beverly S945

Montro.se

