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IMPERFECT IN ORIGINAL

Šaudymas ‘kontrre
voliucininkų’ Rusijoj

Indijoje numesta bom
ba užmušė tris asmenis

išmetė
Dabar

Klai-

Manoma, kad 20 žvejų laivų 
paskendo per smarkias aud
ras Atlante

projektą 
privačiai 
(likai ir 
valstybės 
valstybės 
rijose ir

350 portugalų žvejų 
žuvo vandenyne

Ispanijoj kyla stip 
rus sąjūdis prieš Ri 

veros diktatūra

Keturi asmens, jų tarpe du ku 
nigai, pasmerkti mirti, 49 nu 
teisti kalėti

Lisabono, 
likimo 350 
keletą sa- 
išplaukė į

Policija išvaikė ko 
munistų demonstra 

ciją New Yorke

18 reisinių arklių sude 
gė New Orleanse

VOL. XVII

Indusų ir musulmonų 
kautynes Indijoje

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje Entered as second-class matter March 7, 1914 at 
under the Act of March

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

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

Taip dabar sako “Lietuvos Aidas”, kuris 
pirmiau garbino fašizmą, kai Voldema
ras bandė pamėgdžioti Mussolini

Papa užgynė skaityti 
dar dvi knygas •

Įdomiai jis papasakojo 
apie privilegijas.

Sako radę sudužusį 
lakūno Eielsono 

aeroplaną

TEGUČIGALPA, Hondūras, 
sausio 26. Ilondurasa vy
riausybė įsakė mobilizuoti La* 
riuomenę i;* įšvylį Guatemalos 
kaYiuoYncnę, kuri, s iko, užėmus 
Honduraso teritoriją.

Filipinai protestuoja 
prieš pogromus Ka

lifornijoje

Prusai įveda aviacijos 
mokymą visose mo

kyklose

venimo Sovietų Rusijoj 
Baisenybės

sau-
PoMcija areštavo de

jų tarpe ke- 
kaltinamų dėl są- 

nužudyti kai kuriuos 
Meksikos valdininkus.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai ISO F.

šiandie saulė teka 7:08 
džiaii 4m7. Meriuo teka 
ryto.

Vakarykštis ešalonas, kaip iT 
antrasis, daug giedojo; giedo
damas ir išvažiavo.

Daug demonstrantų, policinin 
kit lazdomis apdaužyti, tak 
siais nugabenti nuovadon

Kuboj paplito netikri 
Amerikos $100 bank

notai

NEW ORLEANS, La., sau 
šio 26. — Fair Grounds bipo 
drome gaisras 'sunaikino dve 
jus reisinių arklių tvartus, ku 
rių ugny žuvo taipjau 18 rei 
sinių arklių. Trys žmonės skau 
džiai apdegė, bandydami gyvu 
liūs išgelbėti.

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

MEKSIKOS MIESTAS 
šio 
vynioliką asmenų 
lotą moterų 
mokslo 
aukštus

Neseniai
Voldemaru 
Voldemaras 
pėdos krašto klausimu

HAVANA, Kuba, sausio 26.
Policija daro pastangų- su

sekti netikrų pinigų dirbėjų ir 
skleidėjų bandą, kuri per pa
staras kelias dienas paskleidė 
Kuboj tarp $75,000 ir $100,- 
000 netikrų Jungtinių Valsty
bių New Yorko federalinio re
zervo banko $100 banknotų. 
Tie banknotai yra taip gerai 
padirbti, kad nelengva juos at
skirti nuo tikrųjų.

šiandie 8 vai. 20 miin. pra
važiuos dar vienas ešalonas.

Kauno publika pabėgėliais la
bai domisi'. Kaskart stotin su
sirenka daug publikos, kuri tei
raujasi apie Sovietų gyveninių. 
Vakar (aip pat buvo susirinkę 
nemaža žmonių, lik nesimatė 
komunistų diktatūroj gyvenan
čių tautų kultūrai pažinti drau
gijos narių, kurie čia galėjo 
surinkti nemaža medžiagos apie 
vokiečių kolonistų kultūrų.

Slaptas bruzdėjimas eina ne 
tik civiliose organizacijose 
bet ir kariuomenėje

ALLAHABADAS, Indija, sau
sio 26. — Iš Korakpuro pra
neša, k? d per miesto galvoj 
rinkimu^ Lore tarp indusų ir 
musulmonų įvyko kruvinų nyu- 
štynin. Trys asmenys buvo nu
kauti ir 22 sužaloti.

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

LONDONAS, sausio 26. — 
Poonoj, Indijoj, numesta į de
monstrantų minią bombą * už
mušė tris asmenis: moteriškę 
ir du vaiku. Policija suėmė ke
letą j tariamų asmenų.

WASHINGTONAiS, sausio 26.
Ae rona u t i k os v i r ši n i nkas 

Clarence Young išleido patvar
kymą, kuriuo užginama pasa- 
žierių gabenamiems aeropla
nams skristi žemiau kaip 500 
pėdų aukštumoj. Jei oro sąly
gos verstų skristi žemiau, pi
lotas turi tuojau žiūrėti tinka
mos vietos nusileisti.

Toks įsakymas tapo išleistas 
dėl pastarosios Maddox orlai
vio katastrofos, kuris, skrisda
mas žemai, susikūlė netoli nuo 
Oceanside, Cal., ir 16 asmenų 
užsimušė.

Mirė viena moteris, kuri pa
likta Kaune laidoti. Ešalonui 
bestovint viena :pabėgėlė pa
gimdė kūdikį. Tokiu būdu, ©Sa
lonas gyvybės atžvilgiu susi
balansavo. >

Motina ir 5 vaikai 
žuvo liepsnose

KARALIAUČIUS, Rytų Pru
sai, sausio 26. Netoli nuo 
Karaliaučiaus rado dideles se
novės vikingų kapines, parei
nančias iš penkto ir šešto šimt
mečio. ) /

OSLO, Norvegija, sausio 2(i 
— Gauta pranešimas, kad ju 
roj ties Škotija paskendo vic 
nas norvegų žvejų laivas s 
vienuolika įgulos žmonių.

Chicago, III. Pirmadienis, Sausis-January 27 d., 1930

Ryty Pruosuose rado 
senovės vikingų ka

pines

Ekonominė Stalino politika to
kia pat, kaip caro Nikalojaus.

Nulipęs ant perono judrus 
ir gerai nusiteikęs vyras pasa
koja, o publika klausinėja:

— Kur gi bolševikai javus 
deda?

. Esą atsitikimų, kiir pla- 
vykdomosiose organizacijo

se buvę kriminališko apsileidi
mo, nesugebėjimo pakelti dar
bo produktingumą ir sumažin
ti gamybos išlaidas. Tokio ap
sileidimo pasireiškę ypačiai an
glies pramonėj, metalurgijoj ir 
chemikalų gamyboj.

w HENDAYE, Francijos-Ispa- 
nijOs siena, sausio 26. — Gau
ti čia iš Madrido pranešimai 
patvirtina žinias, kad studen
tų streikas Madride ir darbi
ninkų streikai įvairiuose pra
monės centruose yra tik pir
mos didelio sąjūdžio prieš dik
tatūrą paraiškos.

Pranešimai sako, kad prieš 
gen. Primo de Riveros režimą 
Ispanijoje eina stiprus slaptas 
bruzdėjimas ne,tik civiliose or
ganizacijose, bet taipjau ka
riuomenėj.

Studentų streikas iš Madrido 
išsiplėtė į Valladolidą, Oviedą 
ir Santiagą. Valladolide stu
dentų demonstrantai akmeni
mis bombardavo Patriotinės 
,Sąj ugos (diktatoriaus Primo 
de Riveros partijos) centro 
įstaigą. Keletas studentų bu
vo areštuoti.

Projektuoja užginti ru
sų gydytojams priva

čiai praktikuoti
RYGA, sausio 26. SovieZ 

tų sveikatos komisariatas pa
siūlė centraliniam komitetui 

užginti gydytojams 
praktikuoti. Visi me- 
chirurgai turį pereiti 
tarnybon ir dirbti tik 
ligoninėse, ambulato- 

klinikose.

Filipinai, sausio 
gyventojai la- 
Amerikos bal- 

filipiniečiams
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Sąmokslininkų 
mimai Meksikoje

Užgynė pasažierių ae-1 
roplanams žemai skristi

SEATTLfc, Wash., sausio 
26. — Iš Fairbanks, Alaskoj, 
praneša, kad ten esąs gautas 
pranešimas, jogei šiaurės la
kūnų Eielsono ir Borlando ae
roplanas tapęs rastas sudužęs. 
Pranešime jokių smulkmenų 
nepaduodama apie tai, kas ir 
kur sudužusį aeroplaną rado.

Eielson ir Borland prapuolė, 
praeito lapkričio 9 dieną, iš- 
skridę iš Tellerio, Alaskoj,. į 
Sibiro pakraščius suteikti pa
galbos įšalusiam ten kailių pre- 
kvbos laivui Nanuk.

BERLYNAS, sausio 26.
Prūsų švietimo ministeris iš
leido įsakymą, kad visose prū
sų mokyklose vaikai butų mo
komi aviacijos, lygiai su ki
tais dėstomais dalykais. Pamo
kos bus ne vien teorinės, bet 
ir praktinės, ta prilsme, kad 
vaikai turės dirbti aeroplanų, 
dirižąblių ir gleiderių mode
lius.

[Atlantic and Pacific Photo] .

Roma. —•Belgijos karaliaus dukters, Marie Jose, atvykimas į Romą, kur ji apsivedė su Italijos 
sosto įpėdiniu, princu Umberto

— Tur būt eksportuoja. Mat, 
pinigų reikia. Mes jau sužino
jome, kad Kaune Sovietų Ru
sijoje cukraus kilogramas kai- 
noja 1.10 centų, o Rusijoj — 
64 kapeikos—3.20 centų; t. y. 
— Lietuvoj .Sovietų cukrus du
kart pigesnis, negu Rusijoj. 
Taip ir prie caro buvo: Rusi
joj svaras cukraus kairiojo 16 
kap., o Londone 4 kap.! Tas 
pat, tur būt, yra ir su javais, 
duona.

Toliau jis pasakoja apie ūki
ninkų būvį.

— Mano šeima — du nariu, 
todėl pagal normą aš turėjau 
10 ha žemės; 2 arkliu ir vie
ną karvę.

— Tai kokiu gi jus laike so
vietų valdžia? — choru už
klausė publika, kuri klausėsi 
pasakojimo. — Gal kuloku?

MANILA 
26. į— Filipinų 
bai pasipiktinę 
tųjų padarytais 
pogromais Kalifornijoj.

Filipinų vadai pareiškia, kad 
tie pogromai yra dar vienas 
argumentas už tai, kad Fili
pinams butų suteikta nepri
klausom vbė.

, vienas ūkininkas ir vie- 
buvęs dvarininkas, kaili-

Angliakasiai nutarė 
paliauti mokėt mo 

Resnhis unijai

ALPENA, Mieli., sausio 26. 
— Atlantoj, netoli nuo čia; 
praeitą naktį gaisre, kuris su
naikino gyventojos Mrs. Kent 
medinius namus, žuvo šeši šei
mos nariai: pati Mrs. Kent ir 
jos penki vaikai, amžiaus nuo 
5 iki U metų.

Gyvas išliko tik* vyriausias 
sunus, Bruce Kent, 18 metų, 
kurio nelaimės metu nebuvo 
namie.

PARYŽIUS, sausio 26. — 
Šiandie mirė Mme. Anatole 
France, garsaus franeuzų ra
šytojo, našlė.

MASKVA, sausio 26. — Ka 
šine, netoli nuo Maskvos, ta 
po pasmerkti sušaudyti du ku 
nigai 
nas 
narni dėl dirbimo išvien su pri
vatiniais prekininkais ir dėl 
skleidimo propagandos kai
muose prieš sovietų valdžią. 
Keturiasdešimt devyni kiti kal
tinami nubausti kalėjimu.

Sovietų industrializaci
jos planas nesiseka

MASKVA, sausio 26.—Cen- 
tralinis vykdomasis komunistų 
partijos komitetas pranešė, kad 
penkerių metų Rusijos indus
trializavimo planas nekaip se
kasi 
noLISABONAS, Portugalija, sau

sio 26. — Cezenibros žvejų 
centras, netoli nuo 
labai susirūpinęs dėl 
žvejų, kurie prieš 
vaičių su 20 laivų 
jurą ir daugiau nebegrįžo.

Manoma, kad visas tas žve
jų laivynas su žmonėmis žuvo 
per smarkias audras, kurios 
neseniai siautė Atlanto vande
nyne.

Japonų laivas su 30 
žmonių, žuvo

TOKIO, Japonija, sausio 26. 
— Juroj ties Akitos prefektū
ra žuvo japonų krovinių lai
vas Miyo Maru su 30 įgulos 
žmonių. Penktadienio naktį bu
vo gautas iš laivo pagalbos 
šauksmas. Nuvykęs nelaimės 
vieton laivas pagalbos suteik
ti] neberado nė jokių pėdsakų 
nei laivo nei žmonių.

lokalus lauksiąs, 
vadai baigs savo 
kontrolės
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sako, kad įsikurti 
Lietuvoj nėra šansą.

‘T ietuvos Aidas,” Voldema
ro įpėdinio, premjero Tūbelio, 
inspiruojamas, dabar nuolatos 
atakuoja buvusį diktatorių, ku
ris vis dar turi'nemaža šali
ninkų jaunuomenėj.

vvriausvli?
š jo namų.
rašo knygą

Menia sčitajut “podkulač- 
nikom”

ramiai provinciali ne tarme at
sakė pabėgėlis.

— Ką tai reiškia?
— Vadinasi, aš biednas 

lai kuloku skaityti nėra pa
grindo, bet ne komunistas, to
dėl mane ir kitus, Raip aš, va
dina “podkulačnikais”.

šiemet buvau pasėjęs 3 
ha žemės. Prikaliau 39 pūdų 
javų. O komunistai apskaičia
vo, kad aš turėjau prikulti 150 
pūdų. Nustatę pajuką, kitus 
grūdus paima, kaipo perteklių, 
po 95 kap. pūdą. Kiek tikrai 
prikalsi, jie nežiūri ir netiki. 
Todėl šiemet aš įnešiau per
teklių 60 pūdų (parodė kvi
tus). Kadangi tiek neturėjau, 
tai teko pirkti po 130 kap. pū
dą ir jiems ruoli. Išsiparda- 
viau ir pirkau, bet daugiau 
neištesėjau ir bėgu.

— O kaip gi ūkis liko?
— E! kas norės — paims. 

Tur būt komuna paims, o aš 
jon eiti, atsisakiau.

— O gal komunoj gera gy
venti, kodėl nepabandei?

— Gera... Nuvažiuokit jus ir 
pagyvenkit, tai žinosi t, kaip ge
ra, — atsikerta jis.

Ir taip bėga žmonės iš der
lingiausių vietų, iš gražiausių 
kraštų.

111 žmonių prigėrė 
laivui paskendus

BhNION, III., sausio 2b. — 
United Mine Workers vietos 
unija No. 4069 savo 'mitinge 
Zeiglcry nutarė paliauti mo
kėti nario mokesnį distrikte 
organizacijai, kol pasibaigs 
tarpusavio kova tarp interna
cionalinės angliakasių unijos 
ir distrikto unijos vadų dėl Illi
nois valstijos organizacijos kon
trolės.

Vietos unija 
apie 800 narių.

Lietuvoj nebėra 
šansų fašizmui

SįORRS-
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; nežymi 
temperatūros atmaina; viduti
niai ir stipresni vakarų veja?.

Nenusistojęs oras; kartais 
gali būt sniego; mažumą šil
čiau; vidutiniai mainasi vėjai.

buvo

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

the Post Office at Chicago, 111., 
3, 1879

KAUNAS, sausio 26. [Chi
cago Tt’ihuiH' Press Service.] 

“Lietuvos Aid?s”, Lietuvos 
vyriausybės organas, kuris per 
daugiau kaip dvejus melus 
garbino neseniai nuversto dik
tatoriaus, Augustino Voldema
ro, politiką, dabar jau sako, 
kad jam nepavykę įsteigti Lie
tuvoj fašizmo dėl to, kad jis 
toli gražu neturėjęs tų ypatu
mų, kuriais galįs pasigirti 
Mussolini. Laikraštis taip pat

NEW YORKAS, sausio 26. 
— Apie pusantro šimto komu
nistų vakar pietų metu bandė 
padaryti demonstraciją ties 
miesto rotuše, ir dėl to dau
gelis demonstrantų skaudžiai 
nukentėjo, kai ? pėsčioji ir rai
toji policija pa leido savo laz
das į darbą.

Muštynės traukėsi daugiau 
kaip valandą laiko. Policija ko
mandiravo -taksi kebus gabenti 
sužeistuosius į nuovadą, kitus 
sužeistuosius patys komunistai 
nusigabeno. Penki demonstran
tai, jų tarpe viena 15 metų 
mergšė, buvo areštuoti.

Sako, kad demonstracija bu
vus bandoma surengti protes
tui prieš policijos brutalumą 
ir mirtiną pašovimą Steve Ka- 
toviso, streiko pik'ietininko.

sau-
— Bažnyčios vyriau- 

tr dvi knygas padėjo 
skaityti raštų sąrašai), 
j yra Mario Missiroli 
•:;r.o, atiduok Cezarui,” 

antra — veikalas apie sanly- 
kids tarp bažnyčios ir valsty
bes, kinio autorium yra pasi 
raišęs “Ignotus.” t. y. nežino 
mas.

Maskvoj, viename mitinge 
visi tylėję. Komisaras tuo ne
patenkintas ragina:

Na, ko jus tylit? Klaus
kit ko?
Klausimas, kurį patiekė vienas 
rusas seniokas, buvo tik 
nas:

— Kada valdžia -pradės 
ti užsienio pasus? K

Komunistas supyko:
— Vokiečiai čia visa daro 

Juos reikia geležine šluota iš
šluoti iš Sovietų Rusijos!!

—, Ii- vėl vokiečiams- privi
legijos! pastebi tas pat se
niokas.

Traukinys stovėjo visą 'va
landą. Per tą laiką

Kauno stoty ešalone mirė 
ir gimė.
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ERSKINE-STUDEBAKER CLUB SEDAN
FADA RADIO VEIDRODIS

Kiekvienas

KABY GRAN1)

KRĖSLAS

ELGIN

SKALBIMUI MAŠINA

ŽIEDASKiekvienas

Gatvė
ValstijaMiestas

Telefonas

vertės 500 
muzikaliai

yra ima-
John A

Kiekvienas 
ker Club Sedan
Midland Motor

806 W. 31st Street

"I ................

NASH SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį 
gauna Nash Sedan, 5 pasažierių. Kaina $1,500 Nash auto 
mobiliai yra imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue.

Vyrai ir Moterys, “Naujienos” kviečia Jumis j darbą šiame konteste. Stokite i eiles kontestantų laimėjimui jvairiabiių dovanų. Didelėse ir mažose lietuvių 
kolonijose_  Suv. Valstijose ir Kanadoje—visur gyvenantiems lietuviams yra proga laimėti dovanas. Šiame puslapyje yra pavyzdžiai kai kurių dovanų, dar

pavyzdžių dėl stokos vietos nebuvo čia galima įtalpinti. Išpili lykite žemiau talpinamų Itlankų n- tuoj siųskite Naujienų Kontesto liepi, arba atsilanky
kite asmeniškai. Kontestas prasidės Vasario—February 10 d., 1930. Laiko nedaug belieka, registruokitės išanksto. Laukiame.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatinkamų laips
nį gali gauti šitokį laikrodėlį. Laikrodėliai, taipgi auksiniai ir 
deimantinjai daiktai imami iš John A. Kass auksiniu daiktų 
sankrovos.

NASH ROADSTER
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį 
gauna Nash Koadster, 4 pasažierių. Kaina $1,535.00 Nash 
automobiliai imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue.

Kiekvienas “Naujienų 
3 arba 2 laipsnį gali 
arba kitų įvairių dovanų daiktais suli 
rinkimo nuo $100 iki $250 vertės. Daiktai yra 
gaunami Bridgeport Furn. Co.

Daiktai imami

THE“TUDOR” 
Deiign 1963-jn Twin Pair

Naujienų” kontestantas, pasiekęs 5-tą laipsnį gauna Erskine-Studeba
5 pasažierių. Kaina $998. Erskine-Studebaker automobiliai imami ii 
Sales, 4492 Archer Avenue-

PONTIAC SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kon 
testantas pasiekęs 5-tą laips
nį gauna Pontiac Sedan, 5 pa 
sažierių. Kaina $875.00. Pon

kontestantas pasiekęs 
auti skalbimui mašiną 

pasi-

Kiekvienas ‘‘Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsnį gali 
gauti deimantinį žiedą. 
Auksinia^ ir deimanti
niai daiktai yra imami 

f
iš auksinių daiktų krau
tuvės —John. A. Kasa, 
2045 W. 35th St.

LAIKRODĖLIS
Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsnį gali 
gauti Elgin laikrodėlį ar 
kitų kurių auksinių ir 
deimantinių dovanų. Lai 
krodėliai ir kiti auksi
niai bei deimant. daiktai 
yra imami iš auksinių ir 
deimantinių daiktų san
krovos John A. Kass, 
2045 W. 35 St.

Kontestantai pasie
kę atatinkamą laip
sni g-ali gauti gra
žų krėslų, arba bile 
kurių kitų dovanų 
iš Bridgeport Furn. 
Company.

ir namų ra- 
yra imami iš

Furniture
. Halsted

Kiekvienas “N.” kon
testantas pasiekęs 4-ą 
laipsnį gali gauti Da

by Grand ' arba Up- 
Right, pianų arba ir 
kitų dovanu sulig pa

sirinkimo 
dol. Visi 
daiktai ir 
kandai 
Bridgeport 
Co., 3224 S 
Street.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti Bar Pi n 
Auksiniai ir deimantiniai daiktai 
mi iš auksinių daiktų krautuvės 
Kass, 2015 W

KARPET KLINERIS
Kontestantai pasiekę atatin
kamą laipsnį gali gauti Kar- 
pet-klincrį arba kitą kurią 
dovaną sulig noro ir pasirin
kimo. Daiktai imami iš Brig- 
geport Furn. Co.

/ KARPETAI

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti karpetą 
arba kitų kurių daiktų pas Bridgeport Fur
niture Co.

Kiekvienas. “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatin
kamą laipsnį gali ,gauti veidrodį arba kitų kurių do
vanų daiktais. Daiktai yra imami iš Bridgeport Fur
niture Co.

Naujie
nų” kontestantas ga
vęs atatinkamą skai
čių balsų gali gauti 
perlinius karolius ar
ba gintarinius karo
lius 
iš John A. Kass sau 
krovos.

kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį gali 
gauti FADA RADIO arba kitų dovanų sulig pasirinkimo ver
tės $500. Visi muzikaliai daiktai kaip tai: radio, pianai, phono- 
grafai yra imami iš Bridgeport Furniture Co., 3224 So. Halsted 
Street.

PHONOGRAFAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti phono 
grafą arba kitą kurią dovaną daiktais. Daik 
tai imami iš Bridgeport

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJĄS: \

Noriu būti kontestantų 4-amc NAUJIENŲ konteste. 
Malonėkite mane priimti kbntestan ir suteikti reikalingas 
informacijas ir kontesto sąlygas šiuo adresu:
Mano Vardas Pavardė ...........  -........... ............................

tiac Sėdau automobiliai yra
imami iš Milda Auto

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį 
gali gauti puikų Parlor Setą arba kitų dovanų sulig pasi
rinkimo vertės $500.00. Visi namų rakandai kaip tai 
tai, veidrodžiai, lovos, karpetai-klineriai, elektriniai 
Bakšiai, komodos, lempos, deskos, skalbimui mašinos 
šiai, paveikslai ir tt. imami iš Bridgeport Furnitun 
3224 So. Halsted Street.

—.„.i—.......... —■i.hli..i Ii i ■■■■■!
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SIMMO1NS DEDS
j&utlt Jbr Sleep

kiekvienas “Naujieną” kontestantas gavęs balsų atatinkamam 
laipsniui gali gauti lovą arba kitų namų rakandų. Daiktai 
namams papuošti imami iš Bridgeport Furniture Co.
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Valstija

“NAUJIENŲ” KONTESTO TAISYKLES IR 
NURODYMAI KONTESTANTAMS

“NAUJIENŲ” KONTESTAS ARTINASI — ESATE KVIEČIAMI Į DARBĄ!
čia telpa “Naujienų” Kontesto sąlygos ir dovanų sąrašas, kurias gaus darbštus kontestantai. Todelgi, nuoširdžiai kviečiami ‘•Naujienų” draugai, kuriems laikas pavelja stoti į darbą šiame 
“Naujienų” Konteste. Veikdami konteste atliksite naudingą darbą “Naujienoms” ir sykiu patys sau laimėsite dovanas už Įdėtą triūsą. LAUKIAM JŪSŲ ! DARBĄ! Norį veikti konteste išpildę 
čia esamą blanką prisiųskite “Naujienų” Kontesto Departamentui arba gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai į “Naujienas.”

V

Kontesto Pradžia.
1. “Naujienų” kontestas prasidės Vasario-Feb. 10 d., 

1930 m., baigsis Gegužės-May 31 d., 7 vai. vakare, 1930 m. 
Tęsis tris mėnesius ir 19 dienų.

Kontesto Dalyviai.
2. “Naujienų” kontesto gali dalyvauti kontestantais — 

vyrai ir moterys, kontesto vedėjo pripažinti ir priimti j kon
testo dalyvius.

Kaip Galima Likti Kontestantu.
• \

3. Asmuo, kuris nori dalyvauti šiame “Naujienų” kon
teste, turi kreiptis į “Naujienų” kontesto Departamentą — 
asmeniškai, laišku arba išpildyti kuponą, kuris telpa “Nau
jienose” ir prisiųsti į “Naujienų” Kontesto Dept. Jeigu 
Kontesto Vedėjas atsikreipusį asmenį ras tinkamu, tai tas 
asmuo bus pripažintas kontestantu, gaus iš Kontesto Dept. 
reikalingas informacijas, ir kvitas užrašynėjimui “Naujienų” 
Suvienytose Valstijose, i Lietuvą, Kanadą ir kitur; kvitas 
pardavinėjimui skelbimų kortų išrinkimui skelbimų į “Nau
jienų” Biznio Knygą. Reikalingi paaiškinimai ir visos rei
kalingos kvitos bus prisiųstos kontestantui ne ankščiau kaip 
už 5 dienų prieš kontestui prąpidėsiant.

“Perfectus” ir “Non Gradus” Kontestantai.•
4. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 

1100 balsų skaitosi “perfectus” kontestantas (pilnas kontes
tantas), nes jis gaus dovaną sulig gautų balsų skaičiaus ata
tinkamam laipsny}, “Non Gradus”, kontestantais skaitysis 
tie, kurie nesurinks 1100 balsų. “Non Gradus” kontestantai 
(be laipsnio kontestantai), gaus dovanas knygomis. Dovanų 
normą nustatys “Naujienų” kontesto vedėjas, atsižvelgiant 
į kontestanto padaryto biznio sumą. Kiekvieno kontestanto 
bus pradėta balsai skelbti ir paveikslai talpįnti kada kontes
tantas pasieks 600 balsų skaičių.

Kontesto Laipsniai.
■ 5. šiame, Ketvirtame “Naujienų” Konteste yra šeši v 

Laipsniai. Kontestantams bus duodamos dovanos sulig laip
snio, kurį kiekvienas jų bus pasiekęs pripažintais jam bal
sais. Sekančiame paragrafe yra vaizdžiai parodoma, kiek 
kuriam laipsniui pasiekti reikia balsų, laimėjimui to laips
nio dovanų. . <

Laipsniai—Balsai—Dovanos.
6. PIRMO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė $25; rei

kia surinkti balsi? 1100.

ANTRO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė $100; 
reikia surinkti balsų 3800.

TREČIO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė $250; 
reikia surinkti balsų 8000.

KETVIRTO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė 
$500; reikia surinkti balsų 15,000.

PENKTO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė $1000; 
reikia surinkti balsų 28,000.

ŠEŠTO LAIPSNIO kiekvienos dovanos vertė $1,550; 
reikia surinkti balsų 38,900. i

Dovanos Kontestantams.
7. “Naujienų” kontestantai gali laimėti net keli to pa

ties laipsnio dovanas. Pavyzdžiui, jei 3 kontestantai gauna 
nemažiau kaip po 38,900 balsų, tai jie visi trys skaitosi šešto 
laipsnio kontestantai ir visi gauna lygias dovanas po Nash 
Roadster arba Nash Sedan automobilių. Panašiai eina vi
suose laipsniuose — neaprubežiuotas skaičius kontestantu 
gali laimėti bile kurio laipsnio dovanas.

Extra Piniginės Dovanos.
8. Keturi kontestantai, po vieną iš sekančių laipsnių: 

Pirmo, Antro, Trečio ir Ketvirto, gaus dar extra piniginę 
dovaną — “Cash”. Piniginę dovaną laimės kiekvienam pa
žymėtų laipsnių tas kontestantas, kuris bus gavęs daugiau 
balsų už kitus to paties laipsnio kontest^ntus. Reiškia, ke
turi kontestantai iš keturių skirtingų laipsnių laimės po dvi 
dovanas — daiktinę ir piniginę. Extra piniginė dovana vi
siems keturiems laipsniams Xus paskelbta laike dviejų savai
čių prieš baigiantis kontestui.

“Naujienų” Prenumerata ir Garsinimai.
9. “Naujienų”, prenumeratos .'kaina kaip ir visuomet: 

Chicagoje, Lietuvoje, Kanadoje ir kitur užsienyje — metams 
$8.00, pusei metų $4.00, trims mėnesiams $2.00. Visose Su
vienytose Valstijose (išimant Chicagą) kaina metams $7.00, 
pusei metų $3.50. trims menesiams $1.75. Apskel
bimų kortos (Advertising Cards) — vienos $10.00, kitos 
$25.00. Skelbimų kainos į “Naujienų” Biznio Knygą randasi 
pažymėtos kvitų knygutėje, kurią gaus kiekvienas kon
testantas.

Prenumeratos, Garsinimų Kortos, 
Biznio Knyga.

10. Kontestantas gauna lygiai balsų už naujas prenume
ratas, kaip ir panaujintas prenumeratas. Skelbimus į Biznio 
Knygą galima parduoti kiekvienam biznieriui bei profesio
nalui. “Naujienų” skelbimų kortas galima parduoti visiems 
biznįeriams bei profesionalams, išskirant kontraktuotus 
“Naujienų” garsintojus' ir tuos, kurie priklauso tam tikrai 
agentūrai arba agentui. Tokios firmos kurioms nėra leisti
na parduoti skelbimų kortas yra sužymėtos kontestantu in
formacijų lapelyje.

Teisėjų Komisija.
11. Galimiems nesusipratimams rišti tarpe kontestantu; 

tarpe kontesto vedėjo ir kontestantu; tarpe kontestantu ir 
“Naujienų”; taip jau prižiūrėjimui, kad kontestantu laimėtas 
dovanos butų tiksliai jiems išdalintos, skiriama Teisėjų Ko
misija iš trijų asmenų, tyros reputacijos Chicagoje gyve
nančių įžymesniųjų lietuvių.

Draudžiama.
■;,i 12. Draudžiania po bausme pašalinimo iš “Naujienų” 

kontesto bile kuriam kontestantui tiksliai kenkti kitam kon- 
testantų rinkimu “Naujienų” prenumeratos, pardavinėjime 
selbimu kortų bei rinkime skelbimų į “Naujienų” Biznio 
Knyga. LE’jrtisika.l'tTisio kontestanto jgašalinimo spren-
džia kontesto Teisėjų Komisija dalyvaujant kontesto 
vedėjui. Taipgi nei vienas kontestantas neturi teisės savo 
laimėtų balsų parvesti kitam kontestantui. “Naujienų” dar
bininkams draudžiama tiesioginiai arba netiesioginiai daly- - 
vauti konteste. * .

Kontestantu Gale.
13. Kiekvienas kontestantas, “Naujienų” kontesto vedė

jo pripažintas ir priimtas į kontesto dalyvius, turi agento 
teises: rinkti “Naujienoms” prenumeratų, pardavinėti “Nau
jienų” skelbimų kortas, rinkti skelbimus į “Naujienų” Biz
nio Knygą. Kontestantu skaičius ne ąprubeži uotas nei vie
noje kolonijoje ir darbas kontestantams neskirstomas sulig 
kolonijų. Kontestantai yra laisvi savo darbo plano vykdyme.

“Naujienų” Kontesto Vedėjo Teisės.
u •
14. “Naujienų” Kontesto vedėjas gali nepriimti netinka

mo asmens į kontesto dalyvius, taipgi gali kontesto dalyvį 
suspenduoti, jeigu kontestanto veikimas pasirodytų žalingu 
“Naujienų” bizniui. Suspenduoto kontestanto pašalinimo 
klausimą sprendžia Kontesto Teisėjų Komisija.

Šis Bei tas.
J

15. Taisyklės kaip bus kredituojami balsai ir kiek už ką 
bus balsų kontestantams, kainos skelbimų į Biznio Knygą, skel
bimų kainos “Naujienose”, tas viskas bus paaiškinta Kon- 
testantų Informacijų Lapelyje. Jeigu bile kuris klausimas, 
norinčiam konteste dalyvauti butų šiose Taisyklėse kuris 
dalykas neaiškus, tai maloniai prašome atsikreipti asmeniš
kai arba laišku į “Naujienų” Kontesto Departamentą. Kon
testo vedėjas mielai paaiškins.

DOVANOS “NAUJIENŲ” 
KONTESTANTAMS.

Karpetai — divonai. 
Veidrodžiai.

8.
9.

10. Easy Chairs.
11.
12. Paveikslai.
13. Deskos.
14. Branzalietai.

Laipsnis Pirmas — Dovanos Vertės $25.
Pirmo Laipsnio, gavusieji nemažiau 1100 balsų kontes

tantai, gali pasirinkti vieną iš čia esamų dovanų: 
.1. Laikrodėliai moterims.
2. Laikrodėliai vyrams.
3. Žiedai vyrams.
4. Žiedai moterims.
5. Gintaro karoliai.
6. Bar Pin — platino viršeliais.
7. Lempos.

Komodės.

Jeigu čia esamas bent kuris daiktas butų pigesnis negu 
$25, tai bus pridėta dar kitų dovanų atatinkamos vertės, kad 
pasidarytų bendra suma lygiai $25.

8. Veidrodžiai.
9. Lovos.

10. Deskos.
11. Deimantiniai žiedai
12. Deimantiniai žiedai
13. Laikrodėliai vyrams.
14. Laikrodėliai moterims.

3.
moterims, 
vyrams.

Laipsnis Antras — Dovanos Vertės $100.
Antro Laipsnio, gavusieji nemažiau balsų 3,800 kontes

tantai gali pasirinkti vieną iš čia esamų dovanų:
1. Radio. /
2. Elektriniai ice\baksiai .

Skalbimui mašinos.
4. Karpetai — divonai.

Phonografai.
Easy Chairs.

7. Komodės.

Jeigu čia esamas bent kuris daiktas butų pigesnis negu 
$100,"tai bus pridėta, sulig kontestanto pasirinkimo, dar kitų 
dovanų atatinkamos vertės, kad pasidarytų bendra suma 
lygiai $100.

5.
G.

Laipsnis Trecias — Dovanos Vertės $250.
Trečio Laipsnio, gavusieji nemažiau balsų 8000 kontes

tantai, gali pasirinkti vieną iš čia esamų dovanų:
1. Parlor setai. 4. Karpetai.
2. Radio. 5. Deskos. /
3. Elektrikiniai icebaksiai. 6. Perlo karoliai.

Jeigu čia esamas bent kuris daitkas butų pigesnis negu 
$250, tai bus pridėta, sulig kontestanto pasirinkimo, dar kitų 
dovanų atatinkamos vertės, kad padarytų bendrą sumą ly
giai $250.

Laipsnis Ketvirtas — Dovanos Vertės $500.
1. Radio.
2. Parlor setai.
3. Pianai.

Jeigu čia esamas bent kuris daiktas butų pigesnis negu 
$500, tai kontestantas galės pasirinkti kitų dovanų atatin
kamos vertes, kad pasidarytų bendra suma $5(X).

Penkto Laipsnio kontestantai, gavusieji nemažiau 28,- 
000 balsų, gauna vieną iš dviejų automobilių 1930 modelio— 
Erskine-Studebaker Club Sedan arba Pontiac Sedan. šiame 
laipsnyje kontestantas gavęs daugiau balsų gauna Erskine- 
Studebaker Club Sedan, o sekantieji to paties laipsnio kon
testantai gauna Pontiac Sedan.

Jei iš šitų dviejų automobilių bent kuris bus pigesnis, 
negu $1,000, tai kontė^antui bus pridėta kitų dovanų už to
kią sumą, kad jos kartirsu automobilio vertė sudarytų tūk
stantį dolerių.

Laipsnis šeštas — Dovanos Vertės $1,550.
šešto Laipsnio kontestantai, gavusieji nemažiau 38,- 

000 balsų kiekvienas laimės Nash Roadster, 1930 modelio, 4 
pasažierių (arba Nash Sedan 5-kių pas.—fta pačia kaina). Jei
gu mašinos butų pigesnės, negu $1,550, tai bus pridėta dar 
kitų dovanų atatinkamos vertės, kad pasidarytų bendra su
ma lygiai $1,550.
POST SCRIPTUM: Nash Roadster 4 pasažierių arba Nash Sedan 5 
pasažierių yra imami iš Balzekas Motor Sales, 4028 Archer Avė.•
Erskine-Studebaker Club Sedan, 5 pasažierių automobiliai yra imami 
iš Midland Motor Sales, 4492 Archer Avenue.

Pontiac Sedan 5 pasažierhj yra imami iš Milda Auto Sales, 806-8 W. 
31st Street.

Didžiuma namų rakandų taipgi' pianai ir radio yra imami iš 
Bridgeport Fumijture Co., 3224 S. Halsted SI.

Tam tikras skaičius parlor setų dar yra imama iš rakandų išdir
bėjo p. Joseph Kazik, 4140 Archer Avė.

Laikrodėliai, taipgi auksiniai ir deimantinipi daiktai imami i 
p. John A. Kasa Krautuves, 2045 West 35lh St.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT 
1739 S’o. Halsted ŠL, 
Chicago, I!l.

GERB. KONTESTO VEDĖJAS: 
/

Noriu būti kontestantu 4-me NAUJIENŲ Kontestė. Malonėkite 
mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas ir kon- 
testo sąlygas šiuo adresu:

Mano Vardas Pavarde

Gatvė

Miestas

Telefonas
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AMERIKOS DARBO FEDERACIJA IR IMIGRANTAI

Amerikos Darbo Federacijos viršininkai savo nese
niai atlaikytame posėdyje nutarė reikalaut, kad Jung
tinių Valstijų kongresas dar labiau suvaržytų imigra
ciją į šią šalį ir įvestų registravimo bei pasportų siste
mą ateiviams.

Tai yra atžagareiviškas reikalavimas, prieš kurį 
ne tik ateiviai, bet ir visi pažangus žmonės turi kovoti, 
įvedus pasportų sistemą vienai gyventojų daliai, neilgai 
trukus tektų tą sistemą pritaikinti ir kitiems gyvento
jams, ir tuomet visi žmonės Amerikoje atsidurtų poli
cijos priežiūroje, kaip kitąsyk kad buvo kaizeriškoje 
Vokietijoje gyventojai arba kaip dar tebėra šiandie 
Rusijoje.

Darbo Federacijos vadai stoja už tokias policines 
priemones dėl to, kad jie žiuri į dalykus per siauro ama- 
tinio egoizmo akinius. Jie nori užtikrinti gerą uždarbį 
Amerikos darbininkams, uždarydami duris į Ameriką 
kitų šalių darbininkams. Bet ta priemonė menkai tevei
kia, kadangi daugybė žmonių (sako, apie milionas kas
met) vistiek įvažiuoja į Ameriką nelegaliais keliais. 
Daug tikresnis būdas apsaugoti darbininkų padėti yra 
stengtis visus darbininkus suorganizuoti.

VĖL MOKINIŲ STREIKAS LIETUVOJE

Apie pabaigą pereitų metų Lietuvoje keliose vieto
se buvo kilę katalikiškų gimnazijų mokinių streikai. 
Mokiniai reikalavo, kad tos gimnazijos butų suvalsty
bintos.

Dabar, kaip praneša Lietuvos laikraščiai, vėl kilo 
streikas “Žiburio” gimnazijoje Vilkaviškyje. Tos gimna
zijos mokiniams ir jų tėvams švietimo ministerija per
nai metais buvo prižadėjusi, kad nuo Naujų Metų gim
nazija jau bus perimta į valstybės rankas. Bet ministe
rija savo žodžio neišpildė ir mokiniai, sugrįžę iš kalėdi
nių atostogų, rado viską po senovei. Tuomet jie susirin
ko ir vienu balsu nutarė streikuoti, iki gimnazija nebus 
suvalstybinta. Mokinių tėvai šitą jų nusistatymą remia.

Paskiausiomis žiniomis tas streikas dar tebesitęsia. 
Pradžioje iš 230 mokinių paskaitas dar lanke apie 40, 
ir mokyklos viršininkai bandė tęsti mokslą tikėdamiesi, 
kad streikas bus sulaužytas., Tečiaus, “streiklaužių” 
skaičiui neaugant, gimnazija tapo laikinai visai užda
ryta.

Mokinių ir tėvų nusiskundimas yra tas, kad “Žibu
rio” gimnazijos vyriausybė nesirūpina tinkamu mokslo 
sutvarkymu, o tik stengiasi piokinius prievarta kleri- 
kalinti.

Klerikalizmas iš viso yra proto ir sielos slopintojas, 
ir valdžia turėtų neleisti jam kišti savo nagus prie mo
kyklų. Bet tautininkai yra klerikalų įtakoje ir todėl ne
galima tikėtis, kad jie Lietuvos mokyklas paliuosuotų 
nuo klerikalizmo jungo.

YČAS IR JO BANKAS

“L. žinios” reikalauja, kad butų atgaivinta byla 
prieš Lietuvos Prekybos ir Pramonės banką, kuris prieš 
keletą metų “subankrotavo”, nunešdamas daug valsty
bės ir privačių žmonių pinigų.

Vyriausias to banko direktorius, p. M. Yčas, pasi
sakė neturįs jokio turto, tečiaus po “subankrotavimo” 
jisai gyvena, kaip didžiausias ponas: važinėja blizgan
čiu savo žmonos poriniu fajetonu, gyvena arba Kaune 
savo žmonos rūmuose, arba savo žmonos dvare, važinė
ja po užsienius, po brangius kurortus, ir t. t. Jo žmona 
(buvusi šliupiutė) pirmiau neturėjo nieko.

P. Yčas, matyt, pervedė savo dvarus, namus ir ki
tokius turtus žmonai ir paskui pasiskelbė “bankrotu’', 
tuo budu išvengdamas pinigiškos atsakomybės už ban
ko “griekus”. O krimjnališkai jį persekioti valdžia ne
norėjo, nes tai, mat, buvo “geri krikščionių laikai”. Pa
tys lašinius (ir ką kita) skusdami, negalėjo gi krikščio
nys bausti tokį “garbingą veikėją” (ir dagi praloto Ol
šausko artimą prietelį), kaip p. Yčas!

Kažin ar tautininkų valdžia tą “subankrotavusį” 
poną lies?

Užsisakymo kaina:
Chicaffo je — paštu:

Metams .............. ..... ..... ........ $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams _____  2.0(
Dviem mėnesiam ..........   1.5(
Vienam mėnesiui ......... 75

Chicaffoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______   3c
Savaitei ___________________ 18c
Mėnesiui -----     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicaffoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.
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Apžvalga
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SAUSIO M. “MARGUTIS”

P. Vanagaičio muzikos, dainų 
ir juokų mėnraščio “Margučio” 
sausio mėn. numeris jau išėjo 
iš spaudos.

“ŽMOGAUS IR PILIEČIO
TEISE”

Po to, kai teismas Lietuvoje 
nubaudė kalėjimu (ir Vyr. Tri
bunolas bausmę patvirtino) kle
rikalinės Ūkininkų Sąjungos šu
lus už amerikoniškų štempelių 
skutimą nuo lašinių, tai nuteis
tųjų sėbrai ėmė garsiai dūsau
ti, kad Lietuvoje jau nebesą tei
singumo krikščionims. Dabar, 
kaip praneša Bostono “Darbi
ninkas”, —

“Kaune organizuojama Ly
ga bei sąjunga žmogaus ir 
piliečio teisėms ginti.”
Tai klerikalai, vadinasi, da

bar jau organizuotomis jėgo
mis gins “žmogaus ir piliečio 
teises”. Bet kokios tos teisės? 
Gal “'teisė” skusti lašinius ir 
“teisė” siųsti pas Abraomą Ust- 
janauskienes?

KAIP IR KĄ DIKTATŪROS 
“GELBĖJO”

“Vienybe” neseniai mus mo
kino lotynų kalbos, dabar ji 
mus mokina, kas yra diktatū
ros'. Ji sako:

“Diktatūros dingsta ir au
ga ant padarytų anarchijos 
griuvėsių.”
Tai be galo “aišku”. Ant 

anarchijos griuvėsių diktatūros 
dingsta ir ant anarchijos griu
vėsių diktatūros auga!

Dabar pažiūrėsime, kas per 
“griuvėsiai” buvo tose šalyse, 
kur susidarė diktatūros. Brook- 
lyno tautininkų organas pasa
koja:

“Italija jau smarkiai slin
ko anarchijon ir tik ant k ra li
tuko susigriebta.”
Vadinasi, Italijoje dar ne tik 

nebuvo “anarchijos griuvėsių”, 
bet dar ji tik slinko (?) į anar
chiją.

Toliau. Apie Lietuvą tas' or
ganas rašo:

“Lietuva irgi prie to slin
ko. Dienos laiku plėšikai vei
kė policijos akyse (? “N.” 
Red.), bolševizmo elementas 
jau daužė musų karininkams 
galvas (? “N.” Red.), tūli 
net kunigai jau atvirai agi
tavo savo parapijomis ne
klausyt valdžios ir nemokėti 
mokesčių (? “N.” Red.) žo
džiu, ir Lietuva jau buvo 
prie anarchijos slenksčio. 
Diktatūra, nors labai švelni 
(! “N.” Red.), palyginus su 
kitomis, bet išgelbėjo Lietu
vą.”
Pasirodo, kad anarchijos griu

vėsių dar nebuvo nei Italijoje, 
nei Lietuvoje prieš susidary
siant tenai diktatūroms. Dar 
.nebuvo tenai nė anarchijos', bet 
tiktai, anot pačios “Vien.” žo
džių, jiedvi stovėjo prie anar
chijos' “kraniuko” arba “slenks
čio”. Tuo budu pati “V-be” aiš
kiausiai įrodo pavyzdžiais, kad 
josios “tezis” apie diktatūras 
neišlaiko kritikos.

Reikia tečiaus pastebėti, kad 
ir tuose jos paduotuose pavyz
džiuose yra daugiau fašistiškų 
dažitf negu tiesos.

Yra netiesa, kad Italija “slin
ko” į anarchiją, kuomet Musso- 
lini pasigrobė valdžią. Atvirkšj 
čiai. Italija jau- buvo pergyve
nusi anarchijos laikotarpį (ku
ris tečiaus jokių “griuvėsių” 
tenai nepadarė) ir grižo i tvar
kingą parlamentinį gyvenimą, 
kai juodmarškinių gaujos su 
kariuomenės vyriausybės prita
rimu paskelbė savo “maršą Ro
mon”.

Mussolini ne kovojo su anar
chija, bet buvo vienas aršiau
siųjų anarchijos kurstytojų ir 
kėlikli. Kai anarchistuojantys 
Italijos darbininkai, Rusijos 
bolševikų paskatinti, ėmė grob
ti dirbtuves, tai Mussolini ši-

•tuos “revoliucingu^ žygius” 
karštai sveikino. Jisai šaukę so
džiaus biednuomenę grobti ir 
piešti dvarus' Vėliau, kai ap
link jį susitelkė buvusių karei
vių būriai, tai jisai kurstydavo 
juos užpuldinėti laikraščių re
dakcijas ir unijų ofisus, degin
ti ir žudyti. '

Šitas galvažudžių ir plėšikų 
vadas paskui patapo “tautos 
vądu”, kuomet Italijos kapita
listai aprūpino jo gaujas pini
gais, o kariuomenės vyriausybė 
— ginklais. Tai šitaip diktatūra 
“išgelbėjo” kraštą nuo anarchi
jos.

Kai dėl Lietuvos, tai 1926 m. 
tenai anarchijos buvo ne dau
giau, kaip prieš tai arba dabar. 
Tiesa, įvairios politinės parti
jos vedė smarkią agitaciją ir 
kai kada kildavo netvarka vie
šam mitinge arba gatvėje. Bet 
nuo fašistiško perversmo prasi
dėjo Lietuvoje ir ginkluoti su
kilimai, ir sąmokslai, ir bombų 
mėtymai! Prie liaudininkų ir 
socialdemokratų valdžios' nebu
vo tokių dalykų,, kaip bombos 
sprogimas “L. žinių” spaustu
vėje, šovimas į ministerį pirmi
ninką ir t. t. Prie tos valdžios 
liaudies mokytojai nebuvo sau- 
vališkai šalinami iš vietų (kaip 
kad atsitiko vėliaus' su tulu p. 
Valaičiu) ir jiems nereikėjo, 
bėgti į Ameriką ieškoti duonos 
kąsnio. Prie, tos valdžios, paga
liau, veikė — kad ir netobulai, 
bet visgi veikė — konstitucija 
ir įstatymai, apsaugojantys pa

.» .. . •
J. Lapaitis

Iš Einšteino Teorijų
:......./_.................................   J

Laikas kaipo ketvirtasis matas
Šioje vietoje jau buvo rašyta, 

kad Einšteino sumanytasis ket
virtasis matas susilaukė daug 
kritikos'. Ir reikia pripažinti, 
kad* mums yra be galo sunku 
įsivaizduoti ketvirtąjį matą erd
vėje. Bet mes jokio sunkumo 
nerasime imdami laiką kaipo 
ketvirtąjį matą. Tam tikriems 
įvykiams pažymėti mes tiesiog 
negalime apsieiti be ketvirtojo 
mato. Sakysime, įvyko- baisi 
žmogžudybėk Kame ? Kampe 
tarp Halsted ir 12-tos gatvių, 
Chicagoje. čionai pasakoma vie
ta dviejų matų plokštėj. Bet 
kur tatai atsitiko —■ aukštai ar 
žemai? Sakysime, ketvirtam na
mo aukšte, čia nustatoma vieta 
trečiamjam mAte. To tačiau dar 
neužtenka. Reikia nustatyti lai
ką. Toje pačioje vietoje pana
šus atsitikimas galėjo įvykti 
šiandie, vakars arba praeitą sa
vaitę. šiame atsitikime laikas 
vartojamas kaipo ketvirtasis 
matas. I

Pasirodo, kad ketvirtojo mato 
sąvoka \yra gimus dar prieš 
Einšteino teorijų paskelbimą. 
II. G. Wells 1895 metais parašė 
veikalą “The Time Machine”, 
kur jisai vaizduoja pas’akišką 
vežimą, kurs gali valiuoti atei- 
tin ir praeitin, kaip mes auto
mobiliu galime važiuoti į rytus 
ar vakarus. Tam pačiam veika
le Wells sako, kad kiekvienas 
daiktas turi turėti keturis ma
tus: ilgumą, platumą, storumą 
ir laiką. Kubas', pavyzdžiui, už
ima tris matus erdvėj, bet jis 
negali gyvuoti be laiko. Laikas 
yra taip pat reikalingas, kaip 
trys matai erdvėj.

Einšteinas eina toliau
Nors ketvirtojo mato sąvoka 

pas kai kuriuos filosofus ir ra
šytojus gimė prieš Einšteino 
teoriją,, tačiau nieks prieš tai 
neiškėlė tokį klausimą, kokį iš
kėlė Einšteinas. Jis stato tokį 
klausimą: Ar erdvės ir laiko, 
tarpas visiems tėmytojams yra 
vienodas ? Panagrinėkime šį 
klatisimą ir pažiūrėkime ką jis 
reiškia.

Sakysime, jus esate pasiren
gę bėgti šimtą mastų rungty
nes. Visi tėmytojai ir teisėjas 
turi gerus' ir teisingą laiką ro
dančius laikrodžius. Rungtynių 

matines piliečių teises’. O šian
die žvalgybininkas arba “Gele
žinio Vilko” narys gali be jokio 
pagrindo pražudyti nekalčiau
sią žmogų! •

Taigi faktai yra labai mažai 
panašus į fašistiškas “Vieny
bės” fantazijas. Bet bėda su tuo 
laikraščiu, kad jisai faktų vi
siškai ir nepaiso. Tam pačiam 
jo straipsnyje, sakysime, ran
dame šitokį pareiškimą:

“Kai Mussolini su savo fa
šistais maršavo į Romą, Ita
lijos valdžia buvo socialistinė. 
Kaip ji galėjo žinoti, kad 
Mussolini valdžia išvijusi so
cialistinę valdžią, padarys ten 
kokią suktybę ir turės nužu
dyti socialistą Matteotti, kad 
tas tos' suktybės neiškeltų? 
Tai Einšteinas negalėtų su
prasti.”
Ir ne gėda laikraščio redak

toriui šitokias nesąmones rašy
ti? Juk jis turėtų žinoti, kad 
Italijoje dar niekuomet nebuvo 
socialistinės valdžios. Italijos’ so
cialistai dar ne tik nė kartą ne
buvo paėmę valdžią į savo ran
kas, bet nebuvo net leidę bent 
vienam savo žmogui valdžioje 
dalyvauti!

Tą žino kiekvienas asmuo, 
kuris skaito laikraščius, tik ne
žino “Vienybės” redaktorius. 
Jisai, išsinėręs iš savo liaudi- 
ninkiško kailio, yra šiuo tarpu 
perdaug “busy”, garbindamas 
fašizmą, .idant turėtų laiko ap
sišviesti arba, atsiminti tą, ką 
pirmiau žinojo.

pabaigoj teisėjas paskelbia, kad 
jus nubėgote lygiai šimtą mas
tų per vienuoliką sekundų. Ki
tais žodžiais tariant, nuo jūsų 
pradėjimo bėgti iki sustojimo 
pasidarė šimtas mastų distanci
jos tarpas ir vienuoliką sekun
dų laiko t^pas. Ar Visi žiūrė
tojai su tuo sutiks? Išrodo, kad 
jie visi turėtų sutikti. Bet, sa
kysime, tuo momentu, kada jus 
pradėjote rungtyhes, virš jūsų 
galvų nuskrido lakūnas, dary
damas šimtą mylių per valan
dą. Lakūnas’ taip pat atydžiai 
tėmijo jūsų rungtynes. Ar šis 
lakūnas sutiks su tais žiūrėto
jais, kurie rungtynes dabojo iš 
pastovios vietos? Mums išrodo, 
kad jis turėtų sutikti, bet Ein
šteinas matematikos pagalba 
įrodo, kad lakūnas nesutiks. 
Viena, jis nesutiks, kad jus nu
bėgote lygiai šimtą mastų; ant
ra, jis nesutiks, kad tą kelionę 
jus padarėte lygiai per vienuo
liką sekundų, šis matematikos 
uždavinys įrodo, kad lakūnas at
randa šimtą mastų tarpą 
esant biski trumpesniu nei šim
tas mastų, ir vienuoliką sekun
dų laiko tarpą esant mažiau nei 
vienuoliką sekundų. Erdvės tar
pas ir laiko tarpas, kaip mato
me, gali įvairuoti atsižvelgiant 
į tūmytojo judėjimą. Norėda
mas' tokias permainas pastebėti, 
tėmytojas turi pasiekti neįma
nomai greitą judėjimą.

Tikrenybėj žmonės ant že
mės negali pasiekti taip greitą 
judėjimą, idant musų geriau
sios ir jautriausios laiko ir erd
vės matavimo mieros galėtų pa
rodyti norš menką skirtumą. 
Net tobuliausi šių dienų lėktu
vai negali daryti po keletas 
tūkstančių mylių per sekundę. 
Del tos tat priežasties mes ir 
esame 'pratę manyti, kad musų 
matavimai yra vienodi. Tie ma
tavimai yra vienodi musų prak
tiškiems reikalams', bet mokslo 
žvilgsniu jie nėra vienodi. Tie 
patys įvykiai, kurie atsitinka 
tam tikru laiku žiūrėtojui iš 
pastovios vietos, neatsitinka tuo 
pačiu laiku žiūrėtojui esant ju
dėjime. Jeigu judėjime esantis 
žiūrėtojas nedaro po keletas 
šimtų ar keletas tūkstančių my
lių per sekundę, tai ir jautriau
si matavimo instrumentai skir
tumo neparodys. Bet toks skir
tumas pasidarys žymus, kuomet

judėjimas pasiekia neįmanomą 
greitumą. Sakysime, jei lakū
nas galėtų pasiekti 161,000 my
lių per sekundę, tai pastovioje 
vietoje esantys laikrodžiai per 
parą padarytų ne 24 valandas, 
bet tik 12 valandų, o vienos' pė 
dos erdvės tarpas išrodytų tik 
šešių colių ilgio. Jeigu pasiekti 
šviesos greitumą, tai pastovioje 
vietoje esantys laikrodžiai iš
rodytų, kad jie visiškai neina, 
o vienos pėdoš erdvės' tarpas, 
jau butų nebepastebiamas.

Kodėl taip smarkų judėjimą 
pasiekus darosi toki keisti reiš
kiniai apie tai fhan teks pa
kalbėti kitą kartą, o tuo tarpu 
apie tai pagalvokite patys.

RAŠYTOJO 
ATSIMINIMAI

Tai buvo visai kita gadynė 
Čikagoje. Dar a. a. Katalikas 
buvo gyvas ir dėdė šernas dar 
rašė. O aš sumaniau išversti 
iš rusų kalbos “Polovoj vopros” 
(Lyties klausimas) ir išverčiau. 
Sakau pasiūlysiu p. Tananevy- 
čiui, gal nupirks. Tananevyčius 
paėmė rankraštį ir perdavė Dr. 
R. Nors rankaštis buvo verti
mas, bet R. parašė ilgą, ilgą 
kritiką ir kartojo, kad tai abe
jotinos doros studentėlio nuo
monė. Rodos parodžiau R. kri
tiką ką tik iš Lietuvos atvyku
siam jaunuoliui, o dabai’ jau ži
nomam rašytojui K. A., ir mu
du turėjova tris minutes gar
daus juoko.

Tuomet LSS. sekretorius bu
vo P., kuriam tikrai neatsime
nu dėl ko prisiėjo kritikuot ko
kį ten slapyvardį špoką. Čio- 
nais man proga atsivėrė —aš 
pradėjau Špoką kritikuot. o P. 
man “argumentų”, parūpindavo. 
Aš išmokau slapyvardžius var- 
tot.

Paskui pradėjau verst įvai
rias brošurėles ir knygas. Iš
leido “Keleivis”, Ugaudas ir 
Kaitis. Vėliau “Naujienose” 
pradėjau rašinėt, ir ik šiol dau
gybę mano straipsnelių čionais 
žmonės skaitė ir tebeskaito. 
Parašiau kelias • knygas, taip 
sakant, iš savo galvos.

Kartą vieno piliečio nuotikis 
mane suindomino. Trumpai su
glaudus, buvo šitaip. Tas pilie
tis man buvo pažįstamas dar 
Lietuvoje. Pradžios mokykloj 
aš jam aritmetikos uždavinius 
padirt)davau. Trečiam skyriuj, 
atsimenu, vieną kartą mokyto
jas p. Busevič (lietuvis Bučys, 
bet sulenkėjęs iki kaulų) viešai 
pasakė jam: “Tu, brolau, ik šiol 
neišmokai nė. dauginimojente- 
lės..: Esi mužiko cham/> sūnūs 
ir paliksi artojas su/klumjfe- 
mis...” S

Vienok p. Bucevič apsiriko. 
Aš pradžios mokyklą baigiau su 
pirmąja dovana, o mano kaimy
nas neįstengė baigti. Vienok- 
šiądien jisai turtingas, o aš- nie
ko neturiu. Jisai užsiiminėjo 
įvairiais bizniais, o aš moki
nausi. skurdau, tebeskurstu ir 
skurde baigsiu savo gyvenimą.

Bet aš iš savo buvusio mo
kyklos draugo gyvenimo ir dar
bų jau daug kartų įvairių apy
sakėlių, feljetonų ir šiaip škicų 
parašiau ir dar parašysiu.

Suradau ir dauginus asmenų, 
kurių gyvenimo įvykiais pasi
naudojau, kaipo medžiaga raš
tams. Viską mes imame iš šio 
margo gyvenimo. Iš piršto nie
ko neišlauši.

Amerikos geriausi novelistai 
(pv., Cinclair, Lewis ir kt.) tik
rus' įvykius aprašo. Aiškiausia 
tai parodo “Raistas” ir “Elmer 
Gantry”.

Norėčiau pasakyt visiems mu
sų rašytojams: Musų gyveni
mas ihargas. Ieškokite, o ra
site jame medžiagos savo raš
tams. Kam čia dausosd skrajo
ti? Gatvėse tiek įvairių žin
geidumų—tik imk plunksną ir 
rašyk, žinoma, kartais’ neišken
ti nepagražinęs, bet juo arčiau 
tikrenybės, juo žingeidžiau ir 
geriau. Musų gadynė—realybės 
gadynė; musų žmonės—realybės 
mėgėjai. Už tai dabar jie ir 
neiKjyi jokių pereitų šimtmečių 

romanų, kuriuose darbininko 
duktė išteka už kunigaikščiu. ” 
Rašykime apie tai, kas yra. \f

—Antanas.

NEDĖLIOS RYTĄ
Visose klebonijose miega vi

sokio plauko dvasiški tė^ai. Mie
ga ir knarkia jų gaspactinės. O 
kitoki bažnyčios tarnai irgi j 
knarkia...

Šiandien Raulo krikštynos. 
Reiškia bus baliukas. Ir Raulo į 
šeimyna jau gyva: Raulienė 
kumpius verda, Raulas' naminę 
košia, o burdingieriai skutasi 
barzdas ir batus valosi. Bus 
klumpių sunešimas.

žinoma, reikia apsirūpinti kū
mais — juk nuliūdęs bažnyčion 
nevažiuosi. Jeigu mes verksime, 
tai ir Raulukas verks. Tai kam 
čia auginti ašarotą Rauluką — 
geriaus, taip sakant, išsigerki- 
me “ant drąsoj”.

Ir prasidėjo mylėjimas. 
Sveiks. Petrai. Sveiks, Jokūbai. 
Sveika Jievute. Sveiki visi ir vi
sos...

Stiklai skamba, o namiškiai 
svyruoja. Dabar jau visi gar
siai kalba, o kas moka jau ir 
dainuoja. Jau ir kūmai atsira
do — abu išgėrė ir abu pasi
bučiavo... Raulukas augs ir bus 
tvirtas vyras.

Bažnyčios' varpai jau nusira
mino, o svečiai dabar triukšmin
gi.

Kunigas supyko belaukdamas 
ir nuėjo pietų valgyti ir vyno 
gerti. Ir jau jisai ramus ir 
linksmas. Raulukas gali palaukt 
kito nedėldienio...

Pasibaigė pietus'. Jau ir va
karas artinasi. Visi linksmi, tik I 
Raulukas spardosi. Ir jisai ne
supranta, kame dalykas'. Ir sve-1 
čiai užmiršo kame dalykas.

Gal būt kitas nedėldienis bus 
laimingesnis. —Mat.

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

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA
Gaukit greitą pagelbą paimdami 

ORANGEINE MILTELIUS 
JŪSŲ APTIEKININKAS 

pardavinėja ir rekomenduoja 
10p ORANGEINE OKp 

MILTELIUS

OraNgeiNe
(POVVDERŠ)

RAMOVA
THEATRE

35ih and Halsted Streets

Šiandie

Paskutinę Dieną
Linksmiausias kalbantis 

paveikslas

“Sweetie”
dalyvaujant 

NANCY CARROLL. Jack 
Oakie, Helen Kane

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną isipM* 
mą, žaizdą ar įbrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Binghamton, N. Y.
Sportas

[Atlantic and Pacific Photo 1

VVashington. — Kapitoliaus (kongreso rūmai) vaizdas, kur įvyko .gaisras. . Striela parodo gaisro vietą

Dažnai tenka pastebėti laik
raščiuose žinučių iš įvairių lie
tuvių apgyventų miestų apie 
sportą, ypatingai iš Brooklyno, 
Baltimorės ir Chicago. Ten, ma
tyt, lietuvių jaunuomenė jau 
yra pusėtinai gerai susiorgani
zavus į įvairias sporto organi
zacijas.

Čia turiu pasakyti, kad Bing- 
hamtoiias irgi priklauso prie 
aukščiau minėtų miestų, ir kar
tais gal stovi aukščiau už ki
tus sporto srity. Aukščiau, to
dėl. kad net Juozas Žukauskas 
-Sharkey yra binghamtonietis 
ir vietos lietuviai čia jį pažino
jo nuo pat mažens.

Bet ne gana to, vietos lietu
vių jaunuomenė čia turi gerą 
'“Basket Bali” tymą, kuris yra 
pavadintas “Lietuvių Atletų 
Klubas” arba “Lithuanian Ath- 
letic Club”, sutrumpintai 
(Liths’ A. C.).

Šis klubas įsisteigė geri as
tuoni metai tam atgal ir per tą 
laiką jau išaugo į vietos pirma-
eilį “tymą”.

Lietuviai čia yra skaitomi 
smarkiausi visame mieste. Lie
tuvių atletai per 4 ištisus me
tus laikėsi antrais nuo chem- 
pionų Y. M. C. A. industrinėje 
lygoje. Jie yra laimėję įvairių 
pasižymėjimų ir 1.1. Bet šiais 
metais jau nėra mieste atletų, 
kurie atsilaikytų prieš musų 
sportininkus; ne tik mieste, bet 
ir visoj apielinkėj niekas nebe- 
atsilaiko. Mat, čia kas sekma- 
dieis Lietuvių Sporto Klubas 
rengia “Basket Bali” rungtynes 
ir oponentai yra traukiami iš 
įvairių miestų, net už šimto ir 
daugiau mylių ir visi išvažiuoja 
gerai apvolioti.

Bet tai vis lošiama su įvairių 
tautų sportininkais. Ir be to 
Binghamtono “Lits’ A. f..” pa
reiškė, kad jie nuo dabar pra- 
dės vadintis Amerikos Lietuvių 
Basket Bali championais, o jei
gu kas su tuo nesutiks, tai tuo
met lai pasistengia su mumis 
susitikt, mes esame pasiryžę 
susitikt bile su kuo, bi tik pir
mas rųšies “tymas”.

Pirmiausiai tai norėtume su
sitikt su brooklyniečiąis, nes jie 
perdaug save garsina ir mano, 
kad jų visi bijo, antri tai butų 
baltimoriečiai, o paskiaus,—tai 
bi tik lietuvių “tymas”, nepai
sant iš kur: Chicagos, Clevelan- 
do, Pit'tsburgho, ar iŠ kur kitur. 
Mums vis tas pats ir mes pasi- 
stengsime chempionatą atlai
kyti.

Tad minėtų ir neminėtų mies
tų B. Bali sportininkai esate 
prašomi atsiliept žemiaus pa
duotu adresu. J

Visokiais reikalais kreipkitės 
j Mr. Mike Mikalojunas, 77 
Glenvvood Avė., Binghamton, 
N. Y.

Mus’iškis “Liths’ A. C.” turi 
keturis skyrius, t. y. senesnių
jų, jaunesniųjų, merginų ir vai- 
kų.

Šiai organizacijai vadovauja 
p. Leonardas Kalesinskas. Tai 
yra darbštus ir gerai apie spor
tą nušimanatis žmogus.

Geriausi lošėjai yra žymėti
ni šie: A. Chamo, M. Bubąs, 
W. Balčikonis, A. Marcinkevi
čius, A. Valosiavičius, J. Norei
ka, A. Bučinskas, M. Mikaloju- 
nus, E. Girdauskas. A. Katilius 
ir daugelis kitų, kurių vardų čia 
jau nė neminėsiu.

Lietuvių At. Kliubas yra nie-

L Ne kosėk! /A
11 Gaukit greitą pagelbą nuo fB 
« ti) skaudžiu. draskančių /M 

knmilitj. Sutdabdykil
BWZ dinantį kutenimą su IVfl 
■■Į Sevcra's Cotigh Balsam. IBI 

Motinų ir vaikų tavo-
ritas per 50 motų. Zwl

- Jūsų aptiekininkas lĮM
7,. 1 turi jų. Dviejų dy.
ą/d džių. "5c ir 60c.
t Vartoklt Severa’s Cold

Tablets WK

BSEVERą’sJI 
CqųGH BALSAM 

kam nepriklausanti organizaci
ja, t. y., 'taip sakant, nepri
klausoma sporto organizacija. 
Jis turi gerą reputaciją vietos 
lietuviuose ir svetimtaučiuose. I

Vasaros' laiku taipgi lošiania 
Base Bali ir preitą vasarą Baž
nyčių lygoje lietuviai išlošė pir
ma vietk ir laimėjo taurę.

—P. B. Balčikonis.

. So. Omaha, Neb.
Tavorščiaus sapnas

Mes, omahiečiai, gyvename 
toli nuo didesnių miestų. Gal 
būt todėl geresni kalbėtojai ir 
negali pas mus’ atvažiuoti, kaip 
tik tavorščiai bolševikai.
, Štai sausio 9 dieną įvyko ta- 
vorščio Seno Vinco prakalbos. 
Pirmininkas, atidaręs prakal
bas, tarė:

—Senas Vincas nežino kaip 
senas, nežino kaip čia pakliuvo ir 
nežino ką kalbės... O dabar, Se
nas Vihcai, prašome kalbėti.

Senas Vincas priėjo prie sta
liuko ir prabilo labai lėtai:

—Draugai ir draugės, darbi
ninkai ir darbininkės. Aš kal
bėsiu šiandie dviem atvejais, su 
pertrauka, ir pačiupinėsiu Ame
rikos fabrikantus kapitalistus.

Na, ir pradėjo jis “čiupinėti”. 
Pirmiausia “pačiupinėjo” Henry 
Fordą, o paskui ėmė “čiupinėti” 
radios,, pianus, pančiakas, šių-' 
sius, anglį ir mainas, žalį alie
jų, bankierius, reales'tatinin- 
kus ir visokius agentus. Ir ko 
tik jis “nepričiupinėjo”!

Bet iš visos jo kalbos buvo 
gailina suprasti tik tiek, kad 
Amerikoje reikia padaryti taip, 
kaip dabar yra Rusijoje: įvesti 
diktatūrą, ir jeigu kas bandys 
“pačiupinėti” komisarą, tas tu
ri būti sušaudytas.

Bet ve, kalbėtojas staiga su
šuko:

—Iščiupinėjau visus kapita
listus ir pranešu visiems, kad 
aš iš tamstų pinigų nenorių, ba 
atvykau čia ne pelnui daryt... O 
dabar bus renkamos aukos.

Na, ir pradėta rinkti aukos.- 
Antru atveju stojo kalbėti Se
nas Vincas:

—Štai jums faktas — sako. 
Matote, faktas' pas jį girdėti 
kiekvienam sakinyje.

—Yėmykite! — šaukia kal
bėtojas—jus senberniai, našliai 
ir gyvnašliai. Senos milionier- 
kos turi daug tarnaičių. Tos 
tarnaitės moka papuošti senas 
milionierkas. Čia pritaiko pa- 
duškėleš, ten į gerklę įdeda 
stiklinius dantis, kitą apkarsto 
brangiais lenciūgais, veidą api- 
pyla pauderiu, šuniuką pakiša 
po pažastimi. Milionierka eina 
šalygatviu, o jus, senberniai ir 
gyvnašliai, žiūrite į tą bjaury
bę!

žinoma, prisiminė ir apie 
glensus', kuriuos daktarai vagia 
iš monkių. Mat, vis buržujai 
arba buržujų tarnai, tat ir iš
naudoja mažiaus susipratusius 
brolius.

Manau, kad dabar supranta
te, kokias mandrybes pasakojo 
mums tavorščius kalbėtojas. Tik 
gaila, kad publikos šitokiai kal
bai susirinko vos apie 30, o au
kų tesurinkta dešimtis dolerių 
ir penkiolika centų.

Lapeliuose buvo sakyta, kad 
tavorščius kalbės apie Lietuvą, 
Voldemarą, Lietuvos fašistus, 
Klaudiną Krestinaitę ir t.t. O 
prakalbose tas visas štofas pa
likta kaip nesvarbus, nes. ma
tote, monkių glensai dabar ma
doje ir todėl yra svarbesni.

Senas Vincas^ pas tavorščius 
atvažiavo, bet burdos pas juos 
negavo. Vienas biznierius, ta- 
vorščių draugas, nuvežė jį ho- 
telin. Senas Vincas ant knygos 
savo ranką padėjo, užtai’ gavo 
šiltą lovą ir vartėsi joje, kaip 
inkstą taukuose. Minkštoje lo
voje gulėdamas, jis sapnavo 
OmahoS draugus ir drauges, 
milionierkas ir monkes, o pa
saulinė revoliucija kur tai iš
garavo.

Keturkampyje
Vaikščiodamas po keturkam

pi mąstau sau vienas, kodėl Se
nas Vincas išpeikė milionierkas 
ir jų šiltas gūžteles. O štai ir 
našlys. Gi ve dar senbernis 
įeina į vidurkampį, duris trenk
damas. Senbernis aiškinasi:

Jus pykstate, kad iš vėlai 
atėjau. Bet ar žinote, kad 'tu
rėjau Seną Vincą išlydėti? Pa
tariau jam, atsisveikindamas, 
daugiau be musų žinios neva
žiuoti, ba omahiečiai nesimpa
tizuoja tavorščiams. štai, sakau, 
tau Vincai, faktas: mes keturi 
tavorščiai aukavome po du do
lerius kiekvienas, penktasis da
vė dolerį,' o iš publikos surin
kome tik dolerį ir penkioliką 
centų. Prastas biznis ir tau ir 
mums.

Toliau prasidėjo musų trijų 
konferencija. Plikagalvis sen
bernis, atidarydamas ją. tarė:

—Girdėjome, kaip. Senas Vin
cas liepė darbininkams omahie- 
čiams slaptai organizuotis. Tai 
dabar mes trijų klasių vyrai 
lis'ime pastalėn, kad viskas bu
tų slapta. Sulindome.

Tarėmės, diškusavome ir pa
galios užbrėžėme liniją tolesnei 
darbuotei. Atatinkamos rezo
liucijos formoje paskelbiame 
tarimus visai Omahai ir visam 
svietui, štai jie:

1. Gana vergaut, laikas mums 
patiems užimti milionierkų vie
tas.

2. Gana stumti sunkų sker
dyklos troką; laikas mums pa
tiems įsitaisyti švarką nukirp

tais skvernais ir sėsti į milio- 
nierių krėąlus.

3. Gana lindėti nežymios'e pa
šiūrėse; pirmos klesos plikagal
vis senbernis vyksta į Rusiją; 
antros klesos našlys'—į Italiją, 
o trečios klesos gyvnašlis—Nevv 
Yorkan.

4. Nutarta, kad visi trys kon
ferencijos dalyviai uždėtų stem- 
pą. ant nutarimų ir eitų gulti, 
o rytoj pradėtų svarbų pasau
linei revoliucijai darbą, tai yra, 
vykinti rezoliuciją*~&^veniman.

Gyvinašlio sapnas

Tuoj po koferencijos sapnuo
ju, kad vaikštau 'New Yorke 
gatvėmis. Jaučiu turįs švarką 
be skvernų. Ant rankos kabo 
kriukis, ant nosies galo akiniai. 
Pastūmėjęs' kiek į pakaušį ci- 
liderj matau, kad vaikšto milio- 
nierkos ir vadžioja su savim 
šuniukus. Misliju: “Visai taip, 
kaip kalbėtojas pasakojo”.

Kyla klausimas: nuo kurio 
čia galo reikėtų phidėti versti 
tuos milionierius’ irNmilionier- 
kas? Staiga gaidys suriko: 
“Kakariko-o-o!”

Pabudęs matau, kad esu ke
turkampy jc\ Laimės netekęs, 
turiu eiti į skerdyklas ir susi- 
kuprojęs, kaip tas’ verbliudas, 
vėl troką vežti.

—Gyvnašlis.

IaVikritika
(Iš M. Zosčenkos)

Pasakysiu jums atvirai: pir
ma aš šalinausi nuo savikri- 
ti'kos. Jaja nelabai tepasitikė
jau.

Aš, vienu žodžiu, bijojau, 
kad kas nors lokio nemalonaus 
neatsitiktų. / Kad kartais savo 
klasiniais įtarimais perdaug 
neužgavus žmonių. Jeigu duo
si suprasti, kad štai tas pilie
tis yra žulikavotas, o anas — 
biurokratais, o dar kitas — 

bendrai imant, kalės vaikas,— 
tai žinote tie žodžiai gali la
bai užgauti piliečius.

Aš galvojau ...  kaip reikia
elgtis, kad kartais neatvėrus 
jų žaizdų. O tai iš ryto per
skaitys, kas apie juos parašy
ta ir per dieną jau nebedirbs 
su tokiu entuziazmu, kaip pir
ma.

Tuo labiau, kad tie žmonės 
su psichologija. Jie tuoj pradės 
apgailestauti praeities ramų gy
venimą.

Bet dabar aš matau kaip lik 
priešingą dalyką.

Nėra žodžių, kai kurie įsi
žeidžia, traukiasi, kaip ežiai,— 
bet tai niekis. Nauda ir dabar 
yra pastebiama.

Pavyzdžiui, paimkime kad ir 
tokį faktą. Gyvena mūšų na
muose vienas lokis pilietis. Te
kis, — na. velnias jį kur nu
jotų, — pilietis F. Pilną jo 

pavardę neliesime, žinote, ga
li pasišiaušti. Ko gera, gali man 
kokių kiaulystę iškirsti. Mano 
vaiką nuo laiptų numesti, ar ką 
kitą padaryti.

Bet ne tame dalykas. Kaip 
sakiau, —• gyvena musų na
muose pilietis F. Ir reikia pa
sakyti, kad jis pas mus lyg 
kokis barometras. Kas politi
koj darosi, tad jis ant savęs 
atvaizduoja. Ir po kiekvieno 
dekreto susiplojo, kaip blynas. 
Visais budais stengiasi, kad 
kaip nors nenukentėti. Pasi
taiko tokie bailus inteligentai 
su glcbna konstitucija.

Ir kada, pavyzdžiui, paskel
bė nepą, tai jis pirmas, kaip 
t rak ropių užėdęs, bėginėjo ir 
visiems patarimus davė, kad 
reikia krautuves steigti.

Badavimo metais jis irgi ne
atsiliko nuo amžiaus: važinėjo 
kur tai stf maišais ii* fabrika
vo vaikams kortcleą.

Kai savikritika buvo sura
kinta, tai jis gyveno sau kaip 
paprastas’ pilietis. Ėjo į darbą, 
valgė, ką gaudavo kooperaty
vuose, laikraščius skaitė. •

O čia žiūrime, —• perdaug 
jau persimainė žmogus. Po to, 
kai tapo išakyta įvesti griež
tą savikritiką, — visai nelie- 
buvo gulima pažinti musų Fc- 
dotovą.

Labai jau jis subruzdo. Ir 
jo bute i vyko didelis bruzdė
jimas.

Pirmon galvon, matome bė
ga jo Fcdoticha ant savo ko
jų.

Kur? Kodėl? Dc.ko tas sku
bėjimas?

Ji, matote, bėga savo auklę 
užregistruoti. Ji pasisamdė au
klę, kad prižiūrėtų jos vaiką, 
ir iki šiol dar nebuvo ją už
registravusi.

Nubėgo madam į registraci
jos biurą, o bute irgi didelis 
sumišimas. Vienas jaunas vy
rukas apsigyvena jų bule kai
po giminaitis, kad vietą už
imti.

Dclko taip? Kas atsitiko?

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
, HOT SPRINGS* YRA ČIA, 

CHICAGOJ
Sis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatine 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS’, RED1U- 
SIN1MAS, ATBUDAVOJ1MAS.

<;^»hone Vir&inia 20 5 4

JOS EPU. VILIM AŠ
S tat y m o . 

TORIUS 3

1556 Šo. Rocktvell St., Chicago, H 

Kodėl visa tai daroma?
Kaimynai sako:
— Jie turėjo daugiau vietos, 

negu jiems priklausė. Tad da
bar pabūgo, kad savikritika to 
nelegališkumo neįkeltų į aik
štę.

Na, užraše vyruką kaipo gi
minaitį, ir mes laukiame, kas 
čia bus toliau.

Tik matome ir vėl Fedoti- 
cha bėga kažkur. Pribėga prie 
savo buto ir vėl laiptais galva
trūkčiais skuba žemyn.

Skubia, bėga. Reikia, mat, 
jai savo šunį užregistruoti ir 
reikalaujamą mokesnį užmokė
ti. Jie, vadinasi, pudelį turi. 
Jis per daugelį metų bėginėjo 
be ženklo; reiškia, nebuvo re
gistruotas. Tiesa, jis negryno 
kraujo, bet visgi pudelis. Tad, 
ant galo, ir jam reikia kakla
ryšį gauti, kol dar nepakratė 
kojų nuo senatvės. Tuo lakiau, 
kad nėra reikalo žulikavoti, 
kuomet ir sąžiningu būdu ga
lima šunį užlaikyti.

Registruoja pudelį Fedoti- 
iha, o. tuo laiku į namų biu
rą bėga pats pilietis F.

— Ei, sako, sulig dekretu, 
reikia sūnų į mokyklą leisti — 
'am jau devinti metai užstojo, 
o aš terminą jau pražiopsojau. 
Kad kartais ko neatsitiktų. Ko 
gera, dar kas į laikraštį para
šys, kad tokio ii/ lokio ir to
kio piliečio sūnūs mokyklos ne

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmą.

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neųritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

ItAYliC A*»I»IHI V
Aspirin yra trado žynifi Bayer Fabriko MonoaceUcacidosler of Salicylicacld

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 inetais. Apdaryta .........   $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ....... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......    $3.00
šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS .......................................................................... 50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .... ............'..... ................................. 55
Namų darbai, namine sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

lanko.. Gali dar už tai nuo tar
nystės pašalinti.

Na, davė jam paliudijimą, 
kad pražiopsojo terminą, ir nu
siramino. Tik neilgam. Vėl bė
ga — sužinoti, ar reikia trijų 
dūdų radio priimtuvą regis
truoti, ar galima ir be to ap
sieiti.

Nubėgo užregistruoti.
Ir štai šiomis dienomis žiū

rime — eina musų pilietis F. 
su savo Fedoticha. Už rankos 
paėmęs ją veda. Na, ir saky
kite, susimildami. Dar visai 
neseniai ją ką tik su kuolu 
nemušė ir visokiais sunkiais 
daiktais į ją metė, o dabar 
jau už rankos veda. Visai pa- 
v^zdingas šeimyninis gyveni
mas, be murzų daužymo. Tik
ri stebuklai ir tiek.

Na, matome — įvyko gam
toj stambių atmainų.

'riešą, tai tik menkniekiui, 
bet jeigu taip ir toliau bus, ir 

■savikritikos rezultatai apims 
ir kitas gyvenimo sritis, tai — 
trauk ją velnias — gal, ko 
gera, visoj šalyj nei vieno žu- 
liko nebeliks. .

Visi bus sąžiningi ir pado
rus žmonės. Visi drąsiai vie
ni antriems į akis žiūrės ir 
vieni kitais gėrėsis.

Oi, tada gyvenimas sužibės, 
kaip saulė!

Vertė K.

.. » ..... įfe



NAUJIENOS, Chicago, III.

mi dalis 
ton i kili 
patenka

• gerklę. Bullegeriai suranda ga
limybių pasinaudoti ir alkoho
liu skiriamu tonikui.

ŽINIOS
Plaiikų tonikai gerklei

Bridgeport
Staigiai mirė lietuvis.

25391
25398 J

25401 A
25406—J.
25408—P.
25 109—J. Praščiuvienei

troško.
Juozas Saudargas 

gabentas ligoninėn, 
kad jis pasveiks. Bet daktarų
pajėgos neišgelbėjo jo gyvas
ties. h- Juozas Snndargas mirė 
anksti sekmadienio rylą, sau-

Mirė ir trečias gaz.u 
kęs lietuvis

Praėjusią savaitę 
so” buvo pranešta, 1 
ko guzu du lietuviai

CHICAGOS Brideeporl:,s
Mirn i <ra7.11 n

Čikagoje laiko konvenciją 
atstovai asociacijos parūpinti 
barberiams reikmenų. Joseph 
Byrne, asociacijos sekretorius 
pareiškė suvažiavimui, kad žy- 

alkoholiaus, skiriama 
plaukams, tikrenybėj 
ne į plaukus, bei j

29,000 šunų ir kačių 
išžudyta

\-* - ‘

•• / . v'.

t

r', f ? ’ ■ ■ >■' ' *■ •'

irmadienis saus. 27, ]f)30

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Masalskio koplyčioje, 3307 Au- 
burn avė.

Juozo Saudargo paliko gi
minių, jų tarpe ketini pusbro
liai. Rep.

Anti-Crudly Sodely laiko 
seimą Čikagoj. Dr. Streibcrt 
pranešė, kad praėjusiais me
tais kalbama draugystė nužud
žiusi 29,859 šunis ir kates, ku-1 Pranciškus Jocius, 842 W. 
tie neturėjo prieglaudos ir ku- 33rd st., 65-66 melų amžiaus, 
riuos gyvastis tik kamavo. Nu- mirė staigiai šeštadienį, sausio 
žudyta priemonėmis, kurios ne- 25 dieną savo namuose, šir- 
iššaukė gyvuliuose kančių. (lies liga.

r---:; :-v ; r uub ' £ B? '«
rara' M

ir Ilarry B. 
Cone, .... o. 511727, Supe
rior crt., byla dėl $25,000.

Petronėlė Sinkus prieš Peter 
inkus, bylos No. B184933

25609—M. Gudjonienci 
56711—O. Bukenei 
56712 K. Dailidoniui 
56713 
5671 I
56722 A 
5(3727—-O

IŠMOKĖTI PINIGAI
. Per

NAUJIENAS
Pinigus gavo
- A. Vaičiūnui 

Anužui 
Toloraitei

1 lauk ša i te i 
B-vgvilailei 
Samoškienei

25420—M. Sturmienei 
25422—A. šeškonienei 
25126—K. Matui 
25427 P. Baikauskui 
25128 B. Stumbrienei 
56706—M. Beresnienei

Dresė prasta banka
sūnūs ir dūk toris.
mirė 10 vai.

j>a šarvotas
3628 So.

ryte.
dukters 

Lowe avė. i

Ormand Beach, Fla. — 
“geriausias

[Atlantic and Pacific FhotoJ

John D. Rockefeller lošia golfą. Jis yra 
’ savo amžiaus golfininkas

šv. Jurgio 
o iš čia i

Paliko 
Jocius 
Kūnas

Kada mirė jos vyras, tai Mrs. I namuose, 
Emma Dinko, 68 metų, gavo Laidotuvės įvyks
$1,500 apdraudos. Moteris, sausio 28 dieną,. į 
ažuot padėti pinigus banke, nu- parapijos bažnyčią 
si tarė, kad saugesnė vieta tiems į šv. Kazimiero kapines, 
pinigams yra jos dresėje. Tai- Laidotuvėse 'patarnauja gra- 
gi moteris įsiuvo į savo $1500 borius Masalskis, 3.107 Auburn 
ir nešiojosi juos (langiau, kaip|ave« 
metus laiko. Bet šeštadienį mo
teris išėjo iš kambario ant gon- 
ko, kiemo pusėje. Čia ją pasi
tiko du vyrai. Jie įsivedė mo
teriškę atgal į kambarį iškirpo 
gabalą dreses, kur buvo pini
gai ir pabėgo su pinigais.

“Atsigavo”!

J niekas, o niekas jų ncsura-i kad prisiųstų jūsų gimimo met- 
mins. rikas.

kudi-Atmenate, kaip būdavo 
kystės dienose: bėgate, suklum
pate ant slenksčio, užsigaima
te ir verkiate.

Atėmė graznas $3,500 Motina paduos rykštę ir sa- 
-------  ko: “Pakorok, vaikei, slenk- 

i'rys banditai privertė John s-ų — tegul ir jam skauda”. 
Silvermaną įsėsti į jų automo- jųs “korojate”. Norš jums 
bili. Pasivežę i ramesnę vietą, dar skauda, bet smagu, kad ir 
banditai atėmė iš Silvermano slenksčiui tenka!
brangmenų (jevvelry) vertes Taip mes raminomčs kudi- 
$3,350. kystės dienose. Bet Bričporto

juodi broliai dar ir šiandie ra- 
$20,000 nukentėjusiems rninasi panašiai, nors kai ku- 

del putvynill 1 savo kirdi-
 kius, o kilų apatinė lupa nu- 

Čikagos Raudonojo Kryžiaus svirusi ant smakro.
skyrius paaukavo $20,000 nu- štai pavyzdys. Kuris laikas 
kentėjusiems dėl potvynių In- atgal buvo pašalintas iš Lietu- 
diana ir Illinois valstijoj. Tais vių Tautiškų Kapinių prižiurė- 
pinigais teikiama pagelbos 1,-1 tojo vietos Čiuras. Oje tu ma- 
100 šeimynų. Ino: kiek skausmo, kiek šird

gėlos šis kapinių trustisų žy
gis sukėlė komunistuose Į

Verkta komisarų susirinki
muose, verkta jų gazietoje, net 
i “Naujienas“ pasiųsta čiuro 
pareiškimas.

Pagalios įvyko metinis ka
pinių lotų .savininkų susirinki
mas. “Draugas“ Andriulis, 
“draugas“ Knistautas ir kiti 
“draugai“ ir “draugės“ kuone 
ašaromis kreipėsi į susirinki
mą: Kaip, girdi, trustisai ga
lėjo pašalinti Čiūrą? Už ką? 
Geresnio, girdi, prižiūrėtojo 
kapinėms jus neturėjote ir ne
iti re d te.

Klausydamas šių komisarų 
vaitojimų ėmiau abejoti, ar tik 
nepradės jie verkti. Bet susi
rinkimas negrąžino vietos Čiu- 
rui. Skausmų suvarstytomis 
širdimis, nuliudusia siela, gi
liai dūsaudami komisarai ap
leido susirinkimą. Atrodė, kad'

Padėti ant pensijos 42 
mokytojai

42 mokyte jai, išdirbusieji 
toje profesijoje kiekvienas po 
35 metus ir daugiau, pasitrau
kia iš vietų su baigimu šio pir
mo mokslo metų sezono. Mo- 
kylojai gaus pensijos po $1,- 
500 metams.

Vaikas padegė lopšį
Mrs. Mary Kelly, 2234 West 

23 place, išėjo krautuvei), kam
bariuose paliko 3 metų sūnūs 
\Villiam ir jo sesuo 15 mėne
sių. Vaikas, pasiėmęs degtukų 
uždegė lopšį, kuriame mergai
te miegojo. Kol motina sugrįžo, 
mergaitė skaudžiai apdegė. Ka
žin ar išliks gyva.

Automobilių paroda 
Coliseume

Atidaryta naujų modelių au
tomobilių paroda Coliseum tro
besy. Paroda atdara kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 10130 vai. 
vakaro. Parodoje daugiau, kaip 
300 pavyzdžių. Ateinanti šešta
dienį, vakare, paroda užsida
rys.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Z. Tamošiūnui
J. Bukas

Dirdienei
Bagzevičienei 

jai)
Marauskienei

(sena-

M116141 
'161 15— M.
16148—M.

16132 V.
16138—B. Elijosienei
25288-—A. Drazdienei
16131—O. Slašelienei 

Narbutienei 
Petrauskienei 
Mcrkusevičienei

24538—1. Kaliutkienei
16110—M. Žilinskienei

i 16137 B. Žilienei
16182—<P. Mikalauskiui
24536- M. Latošinskien('i
16152—M. Kelionei
21528— I). Lukoševičiui
16130—O. Klevinskienei
162Q8 
16199 Barauskienei
16195—K. Žebrauskienei
16164—O. Varneckienci

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio,kuris ilgai laikos

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

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorių. 
Lambert Pharmaca! C o., Saint 
Loui*, U. S. A.

Į

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & paina 

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

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

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

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

Naujienose“ gausite visus 
čia dirba per 

daug metų patyrę laivakorčių 
skyriaus vedėjai ir jus- pilnai 
galite ant jų atsidėti.

—Naujienos,
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

16-mc, .jie jau linksmesnes gai- patarimus veltui.
das traukia: esą, Čiuro, Liu- 
bino ir Knistauto susirinkimas 
nepašalino iš direktorių; esą, 
“draugas” Andriulis buvęs su
sirinkimo pirmininkas.

Ir džiaugiasi musų juodi
broliai ir tiešijasi, kaip tas ku-1 
dikis slenksti vanodamas: ma- J
tote, nors čiuras kapinių pri- į 
žiūrėtojo vietai nesugrąžinta, 
bet “draugas“ Andriulis buvo 
susirinkimo pirmininkas!

Well, yra ne (ik jaunų, bet 
ir suaugusių beibių.

Loto savininkas.

Lietuvių bylos 
teismuose

CREOMULSION
DVIEJŲ AŠMENŲ 

BLEIDA1
Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arha 

pinigai grąžinami.
Jeigu jūsų pardavikas ne
gali jus aprūpinti, rašykite 
tiekiai mmna.
50c už 5 — $1 už 10 

Scinpelio bleidaH — 10c

PROBAK CORPORATION
MnHv* or 

IUr*f |«m.
• U ruiil AVINUI NIW YOIK

Ekskursijos 
Lietuvon

Šiais metais rengiasi važiuoti 
Lietuvon gana daug žmonių. 
Vieni važiuos pasiviešėti, kiti 
dalyvauti D. L. K. Vytauto Ju
biliejiniame apvaikščiojime, o 
dar kiti apsigyventi Lietuvoje.

Norinti išvažiuoti turėtų 
kreiptis' tuojaus j Naujienas ar
ba pas savo laivakorčių agentą, 
kad gauti reikalingų informaci
jų.

Kurie mano važiuoti pasisve
čiuoti, o nėra Amerikos pilie
čiai, tai tiems reikės gauti per-j 
mitas sugrįžti. Tokis perimtas 
kartais užtrunka 2—3 mėnesius 
laiko, nes reikia surasti rekor
dai įvažiavimo į. Ameriką. La
bai mažai kas atsimena vardą 
laivo ir dieną Įvažiavimo.

Tokiame atsitikime tik gerai 
patyręs agentas gali pagelbėti.

Lietuvos piliečiams reikės 
gauti užsienio pasas. Pasą kon
sulai gali išduoti tiktai prista
čius liudymą, kad esi Lietuvos 
pilietis. Todėl reikia turėti gi
mimo metrikai arba senas ru
siškas pasportas. Kurie tokių 
dokumentų neturite, tuojaus’ ra-1 $50,000. 
šykite savo giminėms Lietuvan, Jas. Baronuos prieš Bauer

S^-

Uni- 
No.

Matas Zizas prieš'Anna Bud- 
rccka ir kilus, bylos No. 511- 
347, Superior cit., byla užda
ryti Irusi dydą sumoj $2,400.

Mary Kazsis prieš Michael 
Kazsis, bylos No. 511388, Su- 

Iperior Črt., divbrsas.
R. Wyman ir kiti prieš 

Adelphia ir Victor Krukonis, 
Karoliu Kaunas ir kitus, bylos 
No. B184674, Circuit crt.

Jno Blasius, Jr., ir kiti prieš 
Ernest L. Knovvles, Albcrt J. 
Belzer, bylos No. 511405, 
perior crt., byla dėl notos 
339.35.

Adam Tamauskas' prieš 
versal Package Co., bylos
511429, Superior crt., byla dėl 
$5,000.

Josefa Kula prieš Mary ir 
Dominik Matykaris, bylos No. 
511131, Superior crl., byla (įd
uotos $1,835.62.
* Auna Popovich priel Michael

I Popovich, bylos No. 511480, Su
perior crl., divoi’sas.

Steve Godillas prieš Arthur 
G. ir Bose A. Frey, bylos No. 
B191711, Circuit crl., byla dol 
$2,194.42.

Paul Bonulis prieš Mary Bo- 
nulis, bylos No, H191827, Čir- 
cuit crt., byla dėl partnerystės.

Anna R. Young prieš Munn 
Bush Shoe Co., Frank Petras, 
bylos No. BĮ94835, Circuit crt., 
byla dėl $15,000.

Agnės Skinkis prieš Chicago 
Surface Lines, bylos No. 511- 
671, Superior crt., byla dėl

BABRAVIČIUSVANAGAITIS

Mes lietuviai galime didžiuotis savo dai
nininkais ir savo dainomis. Tai yra gražiau
sios dainos pasauly; o Profesoriaus Vana
gaičio dainomis labiausiai. Nedėlioję, sau
sio 26 d. iš stoties WCFL. 1 vai. po pietų, 
nauji Columbia rekordai, A. Vanagaičio 
įdainuoti:

Pasaulis Stovi ir Man Tik 
Mudu Du Broliukai ir Trys
Senelio Polka ir Jaunas Senis 
Šalta žiemužė ir Kačiukas 
Atvažiavo Meška ir Oi Jus' Kriaučiai

16152
16117
16148
16138
16132

Rodos 
Jaunikiai

PROBAK

i

Feen:a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

\ Mėtos .

£Maae by

Keeping Buck in the Gamel'UBBY

16147
16137
16142

Mahanojaus Orkestrą:
t

Klaipėdos Polka ir Katrutės Polka 
žalia Girelė ir Lik Su Dievu Panitele 
Paprieniokų Polka ir Frano Polka

MY TE A M

SAY You AikJ'T GOKJMA 
HAVE BUCK MEEKlM 
Om Topą, te am - rr's 
HY 3ALL AM HE Al^'T 
GOkJAJA PLAY WTU IT

VUE GOTTA LtT V
RIM PI AT OCi Y 

k VLL BE THE 
OMLT OME OA)

Kaina rekordų po 75c. vienas 
Siunčiame ir j kitus miestus. 

Reikalaukit katalogo.

JOS. F. BODRIK, Ine
3417 So. Halsted Street

Chicago, III.

i BET
HE yJOKJ’T BE 
AŠIE to R.UM 
OPF VdlTH PT 

Nou)!

____________



Pirmadienis saus. 27, 1930

__Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midnife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Pasikorė lietuvis

Spulka
Naujienų spulkos nauja se

rija prasidėjo sausio 2 dieną 
1930. Dabai* laikas įstoti j Nau
jienų spulką ir pradėti taupy-< 
Ii pinigus.

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

Antanas Žilis, 50 metų, dir
bo Santa Fe geležinkeliui ge
ležies laužo ša po j e. Kili tapos 
(iarbminkai rado jį sekmadie
nio rylų. pasikorusį. Antanas 
Žilis dirbo ir gyveno prie ša
pų, kartu su kitais sekcijos 
darbininkais.

Policija atgabeno mirusiojo 
kūną į Eudeikių koplyčią, 1605 
So. Hermitage avenue. šian
die, 10 valandą ryto, bus ko
ronerio tyrinsimas.

Velionis paliko moterį ir vai
ką, o taipgi pusbrolį Juozą Ži
lį. Report.

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Kosulys jus visai nevargins šia! 
žiema, jeigu jus turėsite po ranka 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Ar jus kosulys pasidaro nuo šalčio, 
įdegtu bronchiniu Vamzdžių, gerkles 
kutenimo, kvaršinančių naktinių ko
sulių, ar nuolatinio nervinio kruna- 
vimo, kiekviena doza Foley’s Honey] 
and Tar Compound savo gydymąją 

'balzamine raminančia vertę perduoda 
tiesioginiai įdegtam paviršiui ir su
teikia tuojautine pagelba. Maloniai 
glosto gerkle, šildo ir ramina, priim
tinas jautriausiems viduriams. Ne
turi opiatų ar chloroformo. Užtiki- 
mas ir veikmingas kaip dėl vaikų, 
taip ir dėl suaugusių. Reikalaukit 
Foley’s Honey and Tar Compound 
Parsidavinėja visur.

Phone
Hemlock 9252

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

; Graboriai .
BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

ių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virrlnla 0036 

Bes. Tel. Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Sido
8413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėbais ir Ketvergaii 
8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Gatvėkaris užmušė 
lietuvį

ST. CHARLES, ILL. .

________ Graboriai_______

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
8103 8. Halsted St. 

Chicago, III. \
Tel. Victory 1115 

—o—

--------—O-----------

S. D. LACHAVICH

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 Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.
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 —o—... .

Jonas Žiedas, gyvenęs 4126 
So. Califomia avenue, važia
vo darban šeštadienio rytmetį, 
sausio 25 dieną. Prie 47-tos 
ir State gatvių jį sužeidė gat
vele aris.

Jonas Žiedas mirė. Paliko 
šeimyną.

Kūnas pašarvotas namuose, 
kur gyveno. Laidotuvės bus 
antradienį iš namų į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, o iš 
čia į šv. Kazimiero kapines.

I^aidoluvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, 4665 So. Her
mitage avė.

2'/j METŲ SUKAKTUVĖS

Mylimoji Dukrele
PRANCIŠKA SIMONAITĖ

Aš ANELIJA MONTVIDIENĖ, 4 
tp»Mn Širdingai ačių visiems šiems I" 
aukautojams:

... .„.i.iunauckas $2.00; po $1.00— I 
B. Galkis. S. Rapolavičius, K. Arlau
skas, S. Bložis, J. Ukxasas,- D. We- I 
deckis, K. Bučinskas, A. Evanaųs- H 
kas, D. Keyhoe. Po 50p. S. Waj*ulis, Į 
D. Žudis, V. Simonas, J. Stančikas, ■ 
K. Raila, P. Brigmanas, J. Martin, P. 3 
Bernotas, A. Montvil, P. Glemža. 40c I 
I. Petronis. Po 25c. Ben. Einoris, 
K. Čepukonis, P. Kišonis, S. Maka- 
raitis, F. Grencius, R. Griciunas, L. 
Pakėnas, D. Siliunas, K. Gaižauckas, 
A. Dragūnas, Mrs. Radžius, Mrs. 
Harras.

Viso surinkta $19.30, tapo iš tos 
sumos nupirktos kvietkos mirusiam 
M. Pctroniui už $10.00, likusius 
$9.30 aš priėmiau.

Už ką tariu širdingą ačiū visiems 
aukavusiems ir visiems dalyvavu
siems laidotuvėse mano brolio A. A. 
M. Petronio. Jeigu kas nori dau
giau žinot apie mirusi M. Petftmj,I 
tai kreipkitės pas seserį Aneliją Į 
Montvidienę, 601 W. Illinois St., St. | 
Charles, ,111.
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BARBORA BRAZLAUSKIENĖ 
po tėvais Rupšaite

--- o--------- 
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
, t

Graborius ir
Balzamuotojas

-o-------

ŽMOGAUS
AKIS

9

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 siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, 'arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETR1ST 

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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.

st.
Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland StLte Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki IR

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
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. Nedėliomii 

ir šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 25 dieną, 6 valandą vi
kare, 1930 m., sulaukusi 45 me
tų amžiaus, gimusi Tauragės 
ap., Kėdainių parap., Alkupio 
kaime. Amerikoj išgyveno 22 
metus. Paliko dideliame nubu
dime vyrą Simoną, sūnų Ty- 
bartą 6 metų, pusseserę Anto- 
sę, švogerj Francišką Zajauską 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4447 So. Fairfield Avė.

Laidotuvės ivyks seredoje, 
sausio 29 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios i Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Brazlau- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie-
čiarni dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus, Pusseserė, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
. CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis»' 
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai__

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

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

-------- p-------- -

----------ZZ=--------- 5
A. MONTVID,' M. D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North j\ve. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki S vak.
Tel. Brunswic'k 4983

Namų telefonas Brunswick C597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

________ CHICAGO, ILL._________

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Residence Phone Hemlock 7691

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverga 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Mirė Liepos-July 29 d., 1927 
m., o po gedulingų pamaldų šv. 
Agotos parap. bažnyčioj palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Buvo sulaukus 11 metų amžiaus.

Dveji metai ir pusė perplau
kė kaip mano mielų dukrelę be
širdė mirtis iš mano rankų iš
traukė. Ką tik pradėjo kaip 
kvietka žydėti, ką tik pradėjo | 
svietą žiūrėti, dar neprašvito 
mano vilties aušrelė, kaip ne
besulaukiau patekant saulelės.

įnešė i rūmą, ten tave padė
jo, su aštriu peiliu širdį per
vėrė. Užgesai mano linksmy
bės žvaigždelė, kuri man švie- 
tei mano akelėm.

Motina alpo, ašaroms mazgo
jo. Beširdžiai to nieko neatboja.

Ir dedas tavę mylėjo, sunkioj 
ligelei pasigailėjo, kraują duoti 
nepavydėjo. Beširdžiai to nie
ko neatboja, už gyvastį tavo pa
sinaudojo.

Ilsėkis mano brangioji duk
rytė jaunoji rožytė, kuri bešir
džiu pakirsta likai.

Tavo sunkiai atminčiai, skau
džiam apgailėjimui įvyks Mi
šios šventos Šv. Agotos baž
nyčioj, sausio 29 d., 1930 m., 
6:30 valandą ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažystamus daly
vauti pamaldose.

Nubudus,
Simona v ičių šeimyna.

JUOZAPAS SANDAUGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 26tą dieną, 9-tą valan
dą iš ryto 1930 m., 1 
apie 40 metų amžiaus, 
Lietuvoj, 
Kaimelio 
kaime.

Suvalkų 
parapijos,

dideliame

— yra tinkama 
kaina mokėti 

už gerą 
dantų 

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Largc Tubc

sulaukęs 
gimęs 

rėdybos. 
Karališkių

nuliudimePaliko
ketinius pusbrolius — Juozapą, 
Pranciškų, Joną ir Antaną San- 
dargus, taipat Marijoną An- 
džiulaitienę, Vincentą Adomaiti 
ir Pranciškų Paspirgelj ir gi
mines Amerikoj. Lietuvoj vie
ną broli ir

Kūnas 
Masalskio 
burn Avė.

dvi seseris.
pašarvotas randasi 
koplyčioj 3307 Au-

Laidotuvės ivyks trečiadieni, 
sausio 29tą dieną, 1-mą vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

KAZIMIERA SAMSON

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 25 dieną, 8 valandą ryte, 
1930 m., sulaukus 47 metų am
žiaus, gimus Lietuvoje, Kauno 
rėd., Šiaulėnų parapijoj. Paliko 
dideliame nubudime vyrą Chas, 
dukterį ir žentą ir Philadel- 
phijoj dvi seseris ir du bro
lius ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 2726 Chanay St.

Laidotuvės ivyks utarninke, 
sausio 28 dieną. 10 vai. ryte iš 
namų bus nulydėta i Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Kazimieros Samson 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, žentas, 
Seserys ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co., Tel. Cana! 
3161. J: l i 11 r

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktj

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė.
CICĖRO. ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi 
8tau, negu kiti to- 
el, kad priklausau 

6rie grabų išdir- 
ystės.

OFISAS:
<68 W. 18th Street

Tel. Cahal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St.
Tel Victory 4038

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nede- 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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-
I tų valandų. Room 8, 

Phone Caual 0523

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 Wc$t 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Rcpublic 7868 
CHICAGO, ILL.

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. vakaro

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
vChirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 11L

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A..J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 v^l. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarim*.
Cicero

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., l?8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

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

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

I... ..............     II IIIM^

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti * 

drThTržman
- IŠ RUSIJOS -

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 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 8:80 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 i0 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1
Rez. Telephone Plaza 3202

John Kuchinskas
i

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt S t.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark S ta.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

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 3697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Ava, 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



«  NAUJIENOS, Chicago, Hl. r-jiniadiciiis r.av!:7, l-j’.O

BaHnc to no-

Tarp Ohicagos

“Naujienų” išvežio 
tojui nelaime

i.aeo sireei. joja.
jaunų vyrų; ILic’a 

; instrumea-, nanliems 
lūs, o “Bill” Račinej, groja 
dvyliki i ns t rūme n lu. Jisai 
Birutes crkeslro naiys ir 
me o kcatro groja smuiką.

Kep.

V. <h>Fl)
Kiekvien

pirmume 
net šie. Tie sukinto, 
yra muši i am no. l’gni;

g\ ve
liamo auk- 
Bcl greitai 
Įsis'u’ uoli

grcitui pasirodė

ladik nio ša lineli, apie 8:8(
„h, Nhi 11 i w»-

Bridgeportas i via no

Vaiku būdamas 
ugnčgesių para- 

svajojau pals tapti ugnč- 
ir nonoje* :u lokio 

B. ičporticBs.

pų” išvcžiotojas
duoti laikraščio

j ’ai

e palvoje, i rytus nuc ' 
i»«tvėa, jisai, važiuo-1

Po truputi

darnus greita
(i maš’.ią, J

po i/ctų, 
tiekoje, 3^ 

su;buvo pr.ls

Kulio a ry Kadi?.
. Chicagoj

savininkes, kaklus i

ši Uos die nos tai

Drg. švelnio 
ko i sniegą, ir

ii p gervės, ir 
dide’io uuio. 

užėjo las ne--

Greitai šulu

!.. aut ŠO- 
i pačioje.

iš po mašinos. Nors gerokai už

sužeistas.
Jo mašina pastatyta ant ra-į 

tų. Visa žala padaryta jai .vargt 
šei. Ji tai skaudžiai 
jo ir tą pačią dieną 
“ligoninėje” — gara'A. nok 
“daktaro” bila bus, kolei ka 
nežinia, bet numanai, kad ne 
maža, nes, mat, “operacijos 
brangiai kaštuoja. Kep.

kosiu ner ių. Bet dabar, k<M
brigą pastebėt i, kad durnai [lauktasis šaltis, lai iš tų mil- 
i:iu i iš skiepo. P-nas Ku-jžinų pasidarė Voldemaro ūgis, 
pasigriebęs viędrą vandens,jP.rmatai žmogų einanti, 
‘go i skiepą. i not negalima kas per

č:a liepsnelė kūrenasi. Ji irimas nė kaklo, ne 
•’ rlek’tios vielų. i nesimato, vien kepurė

uit viršaus overkučio;špiliu vandens vie< 
\ iedru neužgesyhL

su t vė- 
gal vos 
uždėta

e:n i

nukenlė- *r ^Tisipildė skiepas du- 
.n‘U- Ku’P matai, pasirodė ir 
ugnėgesiai. Bet jiems darbo, 
galimi sakvti, kaip ir nebe-

Paaiškinimas
žmonių kreipėsi i 

klausdami, kas 
keturi vaikinai, kurie 
aujienų” koncerte šo-

Paai skinsiu.
keturi vaikinai, kuine 

“Naujienų
“The Night Havk
(nakties vanagų

liko.
Persi tikrinę, kad viskas O. 

IK., ugnėgesiai išvažiavo. O su
judimo liepsnelė 
dar mažutė, 
Bi idgeportui.

*
šeštadienio

7:30 valandą,
nėgesių sirena, ši /kartą ji 
stojo tiesiai prie los vietos,

, nors ir taip 
visgi padarė

vakare, taip apie 
pasigirdo vėl ne

su
ku r 
va

karų pipsės.
čia, Halsted gatvėje, rytų pu- 

koncerte šo- jsėje, stovi medinis dviem aukšr 
tais namas. Ugnėgesiai susto
jo. Susirinko • minia. Matome, 
kad iš stogo durnai kyla — ne 
iš kamino, bet tiesiai iš sto-

Nokurie žmonės skundžiasi, 
I kad “Naujienų” koncerte pra- 
j puolė jų ploščiai. žinoma, 
suvik neprapuolė. Juos turi 

lik ne tąs, kuriam 
, Well, šaltame ore 

daiktus reikia saugot, 
žmonių, 
O antra

nors, I 
j klauso.
kius

J»t- 
kas 
pri- 
to-

nes
kurie myli šihi- 
— ką gi kalbėt, 

padėtą nepaimtu, kuomet
gat-

ne

su vairi.ii, ir nieko tokio. Bei šypsą i 
su merginomis tai tikra dievo švelniau kalbėk Mai 
korenė. Pakol importuoji, lai jau reiškia, 
tini pridėt 
rių, o jeigu 
si vežt i, tai 
prie to dir 
kių skepetų.
•— kilaf\ už pažasties jau ir 
vedasi kur nors, 'lai yra pa- 
šflusi.vi’ pikta, kad nepridėjęs 
lė v’eno cento jau 
savo ..r.Jtnmąja nuosavybe.

!!'.

Seniau, kuomet buvo galima 
įvirai pardavinėl degtinę, lai

žmopus nuėjęs 
dėdavo 10 centų 
sigerlii gaudavo,
J. O dal ’r už stikliuką inun- 
Š.rino jei padedi dolerj, lai no- 
i < i m s - ne n o i oins ba r tenderis 
sirru'kęs paima. Mat, p-is 
kuriuos žmonos

ir barlcnderis- pradeda
penkine

koletų šimtų dole
rinis važiuoji p-a r - 

du kariu liek. O 
turi nupirk Ii viso- 
Paskui gi, žiūrėk

PRANT
Roseland — L. M. Ratelio statomo 

veikalo “Močiutes Suokalbis” repeti
cija įvyks šiandie vakare, 8 vai., J. 
J. Zolp raštinei, 4559 S. Paulina St. 

į Visi lošėjai dalyvaukite, nes laikas 
trupiai rengtis: 

1 bus statomas vasario 23 d., Strumila 
| svęt.

ir skaito trumpas ir reikia

Režiserius J. J. Zolp.

i karčiamą pa 
ir ne tik iš 
ale. ir valgy

CLASSIHEDADS.

[
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CLASSIFIED ADsT|
Financial

Finansai-Paskolos

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfieid Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininku reikia

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

Atsišaukite ar telefonuokite
METROPOLITAN PAV1NG CO.

160 N. La Šalie St.
Tel. Central 4674 

M r. McCann 
nuo 12 iki 4 vai. po piet.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

su- 
ne- 

doleris pasi
darė tokios vertes, kaip muilo; 
ku.ienas. O kai penkinę 
di, lai jau pasirodo ant veido!

Educational
____________ Mokyklos____________
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis fir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 

i aplikacijos.
ptde-j FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCIIOOL
2040-12 Washington Blvd.

-------- b----------

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

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas garažas, 75x125. Gera vieta dėl 
mechaniko. 840 W. 51 St., te). Yards 
2017.

-o
Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso. 
S. OSGOOD

2231. West Division St. 
“Upstairs” 

Telephone Armitage 1199

PARDAVIMUI groserne ir delica- 
tessen. Geras kampas. $2500 cash. 
7259 So. Ručine Avė.

-—O-----

------o------
SKOLINAM PINIGUS 

$200 iki $30,000 
1-mu, 2-rij ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
2118 W. Marąuette Rd. 

arti Westem Avė. 
Tel. Grovehill 1038

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
vyriškų aprėdalų ir škulės reikmenų, 
parsiduoda labai piešai, viena krau
tuvė arba su namu. Namas nau
jas, karštu vandeniu apšildomas. 
Ih’iežastj patirsite ant vietos. Priim
siu bungalow i mainus.

119 E. 107 St.
Phone Pullman 5012

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

-------.)------

i GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL

ant 6%.

ir

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavi m ai

UŽSISAKYKIT DABAR
Garsus radinm mine run anglys; 

akmenų; kaina $6.50 su pristatymu.
G OVALI S,

Boulevard 1035

nCra

PARDAVIMUI groserne ir delica- 
tessen, geras biznis, G kambariai dėl 
pagyvenimo. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. 908 W. 35 P).

Exchangc—Mainai
TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO:
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

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

apnciallutM gydyme chroniškų ir naujų 11- 
<ų. Jei kiti negalėjo Jumis iAgydytl. atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas iiegzaminavi- 
mas atidengs Jūsų tikrų ligų ir jei aA apst- 
imalti jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iAegzamlnavimo—kas jums yra.

Miscellaneous
{vairusgalutino ižegzaminavimo—kaa jum* yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 1® ryto iki 1 
Dietų, /riuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvtn ki 1 no nietų.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

mą, 
kad 
tankiai yra atsitikimų, kad 
vėje nuvelką ploščių. 

♦ * ¥
Rylesleitininkam, • sako,

koks biznis, šiais laikais žmo
nes namų neperka. Lotai ap
snigti. žmonės bijosi pirkti, kad 
neužmokėtų pinigus 
Mat, k a 
gelbsti. 

\
Dabar 

lietuviai, 
užsimanė
t uotų dalykų. Iš karto tik mer
ginas importuodavo, o dabar 
jau ir maistą. Žinoma, nuais- 

norsj ir pu- 
bet visgi

20 St.

Keletas 
“Naujienas” 
yra tie 
grojo ‘ 
kius.

Tie 
grojo
kius, vadinasi 
Quartette” 
kvartetas). Jie yra: ,

Jonas Levickas (piano accor- 
dion and concertina), 7116 So. 
Claremont avė.

Tony (kiklike (saxaphone 
and darinei), gyv. : 
38 Place.

Vincent Zopėlis (banjo), katinai. O griūti žemyn leng-|tas tai muistąs — 
gyv. 6837 So. Washtenaw avė. va. Stogas slydus ir nuolaidus, lėtinai brdngosnis,

Ištiesė ugnėgesiai ilgas, ilgas 
kopėčias. Užlipo ant stogo vie- 

I, paskui kitas. 
| Nuėjo stogu toliu ir dingo. Kaip

3126 Westjiias ugnėgfesių

U z 
atsargumas

-.Įc S«C

toki laikai,

balę.
pa-

kad

po

Business Service
___  Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghts — išradimai 
Boluos rųfiicB.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Brunewick 7187

vi

užėjo
Amerikoj gyvendami, 

iš Lietuvos impor-

--------------------------------------1--------------1--------L------ 1 II..II------------------>4,

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

-----O-------
PLUMBINGAS. Geriausia darbas 

už žemiausią kainą.
JOHN P. DEGNAN

6807 So. Ashland Avė.
Tel. Republic 0061

-------- O—

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

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

F. Selemonavičius
504 W. 38rd St. prie Normai Are. 

Tel. Victory 8486

3332 S. 59th Court

Naujos murinės bungalow. $8,300. 
Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 

ir apsodinta. 
59th Court, į

kos. Žemė ištaisyta 
Šie namai randasi prie 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos. /

QUTNN BROS

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Nedėlioj ir Panedėly, 
Sausio 26 ir 27 x

• t

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Parade of the
West” 

gražus veikalas’ iš buvusiųjų 
vakarų gyvenimo

-------Ot—

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

Automobiles
Bulck 5 pas. Sedan 
Paige Sedan 0 ratai 
Essex Sedan ............
Nash Coach speniai 
Ford Coupe ---------
Chrysler Sedan .......

$800
$275
$500
$250
$400
$475
$006

’28
’20
’29
’27
’29
’28 . _ .
’29 — “400” Nash Sedan

McDERMOTT MOTOR SALES CO, 
7130 So. Halated St„ Triangle 9330

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

Tol. Mansfield 7317

garu šildoma. Lotas

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

namai. Visi gatvių 
Buvo $8,500,

Geg'užio-May 26 d.,
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

dalyvaujant
KEN MAYNARD

1930 Taipgi
V itaphone V ode vilio 

Aktai

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

Mokyklos Nursė, Sako, 
Kad Visos Merginos 

Turėtų Žinoti Šitą

Laivu “LITUANIA J
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 laiką 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.

HALU 8 E N
1739 So. Halsted St.,

KALBĖDAMA aukštesnes 
mokyklos merginoms apie 
asmenine higieną, patyru
si distrikto nurse pasakė: 

“Viena pagrindinių tai
syklių dėl merginų svei
katos, reikia užlaikyti si
stema normaliame stovyj. 
Normalis mankštinimas ir 
dieta turi būt vartojama. 
Esant reikalui yra nau
dinga vartot Nujol. Ypa
tingai merginoms yra 
momentų, 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.

IMPERFECT IN ORIGINAL

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 LITERARY WORKSHOP, 
Suite 608, 

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

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, 
springsai, matrosas — $63.

Kaurai 9 y 12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 

vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po 

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

727 50th Place — 5 kamb. mū
rinė bungalow, 
29x125.

7551 Lincoln 
rinė bungalovv 
30x125.

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

FRENCH, tol. Central 4804

ir

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

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, prisirengkite 

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

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

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Jei. Lafavette 6738-6716

skrynia,

10 vai.

piet.

Personai
Asmenų Ieško

PRAŠO ATSILIEPTI
Tony Hurbon apie 5 metai kaip jau 
mačiau savo tėvą. Jis gyveno apie 
Canalport Avė. Labai yra svarbus 
dalykas, noriu matyti. Jūsų duktė ieš
ko. Atsiliepkite i Naujienas, Box 
1169.

t Partners VVanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio bučernes ir 
R'rosernės bizniui. Piniprų daug ne
reikia. 5256 Princeton Avė. Boulevard 
4658. /

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo šu 
Chevrolet

<aliEnergiški 
rasti proga 
oažengimui 
nepaprasto* 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechlškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriančių 
viniti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

ir sumanui vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujui 6 cilindelių

budy juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas

R oom 301
Rush arfd Ohio Sta

ii

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 parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. I>afavette 0455

GRAŽI 0 kambarių cottage: furn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatve ir elė ištaisy
tos; 1‘ortago Park, arti mokyklų ir bažny
čių: % bloko iki gatvekariu, $7,600, Įmo
kėti $1,000.

Suki i t
_ INDEPENDENCE 1542

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

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
82 Kerwood St., 

Palatine, 111.

“ŽYMIAUSIA VERTĖ” 
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, COLEMAN & CO. 
4705 S. State St., Drexel 1800

N. E. KAMPAS 59 ir MAY STS.
50 pėdu gatvekariu linijos kam

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta į du Storus (vienas išrenduo
tas dėl grosernes ir bučernes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
barnė užpakaly, 2 karų garažas iš 
šono. (Galima išrenduoti visą vietą 
už žemą reridą). Parduosiu ar » la r.- 
iu už tiktai $15.000. Išmokėjimais.

5938 S. Halsted St..
Tol. Normai 8676

. -fl


