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Lietuva Tautų 
Sąjungoje

Lenkų Zaleskio pasimatymas su Lietuvos 
užsienių ministeriu Zaunium - Lietuva 
priėmė Haagos trečiųjų teismo spren
dimus

[Amerikos spaudos agentū
ros, pranešdamos žinių apie pa
starąjį Tautų Sąjungos tary- 
lx>s susirinkimą Genevoje, apie 
Lietuvos dalyvavimų nieko ne
minėjo. Paduodame tad, kad 
ir pavėluotą, Kauno spaudos 
pranešimą.]

KAUNAS, sausio 15. (LŽ.)
— Šveicarijos telegrafo agen
tūra praneša, kad Lietuvos už
sienių reikalų ministeris dr. 
Zaunius pirmadienį aplankė 
Lenkijos užsienių ministerį Za- 
leskį ir tarėsi su juo svarbiais 
klausimais. Be ko kita buvo 
svarstytas klausimas paleng
vinti susisiekimą tarp Lietuvos 
ir Lenkijos.

ŽENEVA, sausio 15. [Elta.]
— Radio “Helvetian” praneša, 
kad vakar lietuvių ir japonų 
vyriausybės pareiškė savo su
tikimą dalyvauti vasario 17 d. 
prasidėsiančioj muitų paliaubų

tiesus Kauno susisiekimas su Liepoja
• RYGA, sausio 15, [Elta.]— 
šeštadienį baigė - darbus tarp
tautinė geleiinkelių konferen
cija vietos susisiekimui sutvar
kyti. Kaip praneši! “Jaunukas 
Žinąs”, tarp Liepojos ir Kau
no nutarta atidaryti tiesioginį 
keleivių traukinių judėjimą nuo

Lietuvos vyskupai
“Lietuvos žinios” praneša, 

imtą iš “Dzien Kowienski” ži
nią, kad Lietuvos vyskupai iš
siskirstė nepatenkinti vyriau-

Voldemaras noris
Kaune, pasak “Lietuvos 

Žinįų,” eina gandai, kad 
buvęs Lietuvos diktatorelis,

Komunistams mirti
Kauno laikraščiai praneša, 

kad sausio 17 dieną preziden
tas Smetona, gavęs pasmerkto 
mirti komunisto Kontauto ma
lonės prašymą, o taip pat pa
smerkto mirti komunisto Ku-

Latvijoj pakartai
RYGA, sausio 18. (Elta).— 

Karo teismo sprendimu pereitą 
naktį pakartas darbininkas Sie- 
niaško už savo laiku padarytą 
užmušimą.

Siemaško kasacijos skundą 
vyriausias kariuomenes teismas 
atmetė. Taip i>at atmestas ir

Negras pasmerktas 
mirti už baltą 

mergaitę
BOLIVAR, Tenn., sausio 31. 

— Kaltinamas dėl užpuolimo 
vienos baltos, 15 metų, mer
gaitės, Carry Gunn, 21 metų 
amžiaus negras, tapo čia teis
mo pasmerktas mirti elektros 
kėdėj.

Mirė besigydydamas 
badėjimu 52 dienas

' SAN FRANCISCO, Gal., sau
sio 31. — Fred \V. Levvis no
rėjo išsigydyti nuo chroniškos 
ligos badėjimu. Per 52 dienas 
jis nieko nevalgė, ir vakar mi
rė badu.

konferencijoj. Tuo budu dabar 
toj konferencijoj sutiko daly
vauti 28 valstybės.

To pat radio pranešimu, va
kar Lietuvos užsienių ireinalų 
ministeris Zaunius Lietuvos 
vyriausybes vardu pasirašė fa
kultatyvinę klausutę Lietuvos 
penkeriems metams, skaitant 
nuo vakar dienos, prisiima Ila- 
agos tarptautinio tribunolo 
sprendimų privalomumą. Tuo 
budu dabar 20 valstybių yra 
priėmusios fakultatyvinę klau
zulę, kuria pripažįstamas Ha
agos tarptautinio tribunolo 
sprendimų privalomumas.

Toliau radio praneša, kad tą 
dieną užsienių ireikalų minis
teris Zaunius, Lietuvos vyriau
sybės vardu, pasirašė protoko
lą Haagos tarptautinio tribu
nolo statuto revizijos klausi
mu, sąryšy su .Jungtinių Ame
rikos Valstybių prisidėjimo 
prie to tribunolo.

r gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 
Sausio 15 d. Rygoj praside

da tarptautinė geležinkelių kon
ferencija prekių traukinių su
sisiekimo klausimais. Konferen
cijoj dalyvaus Lietuva, Latvi
ja, Estija, Vokietija ir Sovie
tų Rusija.

skųsis popiežiui
sybės nusistatymu dėl mokyk
lų ir esą dėl to/nutarę skųstis
Vatikanui, vadinas popiežiui.

i važiuot užsienin
Augustinas Voldemaras, no
rįs kuriam laikui išvykti į už
sienį.

es bausmė pakeista
činsko gynėjo, prof. Stankevi
čiaus, malonės savo ginamajam 
prašymą, abu prašymu paten
kino. Abiem nuteistiem mirties 
bausmė pakeista sunkiųjų dar
bų kalėjimu iki gyvos galvos.

i Lietuvos pilietis
jo malonės prašymas valsty
bes prezidentui.

Siemaško paskutinėmis die
nomis buvo labai prislėgta nuo-) 
taika, su nieku nekalbėjo ir 
net nepranešė apie savo liki
mą į Lietuvą, kur gyvena jo 
tėvai. ' ‘

Bedarbių minių demon-į 
stracijos Austrijoje

VIENA, Austirųa, sausio 31. 
— Vienoje, Moedlinge, Liesin- 
ge ir kituose Austrijos cent
ruose Įvyko bedarbių demon
stracijų. Demonstrantai, ku
riems vadovavo komunistai, rei
kalavo darbo, arba pašalpų pa
didinimo.

Bostono sausdokiai su
degė; $100,000 žalos
BOSTONAS, Mass., sausio 

31. — Siautęs vakar East Bos
tone gaisras sunaikino senuo
sius Atlantic sausdokius. Ug
nies padaryti nuostoliai siekia 
$100,000.

(Atlantic ary! Pacific Photo]

Oceanside, Cal. — Trijų motetų lėktuvas, kuris susikūlė. Nelaimėj žuvo 19 žmonių.

Planuoja' referendu
mą dėl prohibicijos

Delaware
WILMINGTON, Del., sausię 

31. Vietos milionierius Pier- 
re S. Du Pont sumanė atsi
klausti pilnamečių Delavvare 
valstijos gyventojų, kaip jie 
žiuri į valstijos prohibicijos į- 
statymo vykdymą.. Tuo. tikslu 
ateinantį antradienį bus išsiun
tinėta visiems žinomiems val
stijos gyventojams 112,000 ba
lintų su klausimu:

“Ar jus pritariate, kad Klair 
įstatymas butų panaikintas?”

Kiekvienas balsuotojas pra
šomas atsakyti • “taip”, arba 
“ne”.

“Klair įstatymu” Delaware 
vadina tos valstijos prohibici- 
jos vykdymo aktą.

Virvei trukus, nusikal
tėlis antrų kartų 

pakartas
BALTIMORE, Md., sausio 

31. — Vietos baudžiamajame 
kalėjime šį rytą buvo antrą 
kartą pakartas nusikaltėlis 
John Jackson, 56 metų amžiaus 
negras. Pirmą kartą kairiau t 
nuliuko virve ir kariamasis be 
sąmones nukrito žemėn.

Johnson buvo pasmerktas 
pakarti už žmogžudybę.

Maskvoje paslaptingai 
mirė Paryžiaus komu

nos dalyvis
Prieš pat Kalėdas Maskvoje, 

Kremliaus ligoninėje mirė se
nas Paryžiaus komunos kovo
tojas Auri Furkad. Kada ži
nia apie jo mirtį pasiekė Frah- 
euziją, čionykštėse komunistų 
sluoksniuose kilo didelis bruz
dėjimas.

Prieš kelis metus Maskvoje 
buvo įkurti “Komunarų na
mai”. Furkadas nutarė apsigy
venti tuose namuose. Bet greit 
po to senis pradėjo nusiskųsti 
bolševikiška tvarka ir reika
lauti, kad jj grąžintų į Fran- 
euziją. Po to jis staiga mirė.

Dabar franeuzų komunistai 
sako, kad Furkadą nužudė če
kistai, kad neduotų jam gali
mumo grįžti į Francuziją ir 
papasakoti apie bolševikišką 
“rojų”. ______

Komunistų agitatoriai 
policijos suimti

PONTIAC, Mieli., sausio. 31. 
— Vakar čia viename komu
nistų mitinge buvo policijos 
nuimti du komunistų agitato
riai, Fred Beal ir John Mc 
Grali).

Munšaininkai nušovė
• deputy šerifų

ALBUQUERQUE, N. M., sau
sio 31. — Kauntės policijai 
puolus Sandia kalnuose vieną 
farmą, kurioj-, jos žiniomis, 
buvo Įtaisytas munšaino fab
rikėlis, kautynėse su tariamais 
munšainininkais vienas deputy 
šerifas buvo nušautas, antras 
sužalotas, šeši asmens tapo su
gauti.

Britanija neleidžia 
Kiprui susijungti 

su Graikija
LONDONAS, sausio 31. — 

Anglijos vyriausybė atmetė 
Kipro salos (Tarpžemio juroj) 
gyventojų prašymą, kad jiems 
butų leista susidėti su Grai
kija, arba įsikurti nuosavią at
sakingą valdžią.

Trys šeimos nariai žu
vo po traukiniu

SiRRINGlFIELD, III., sausio 
31. — Chicago & Alton pasa- 
žieriniam traukiniui netoli nuo 
čia sudaužius automobilį, bu
vo užmušti trys asmens, vie
nos šeimos nariai: Carl Work- 
man, jo motina ir jo ketverių 
metų sūnūs.

Workmano žmona suskubo 
iššokti iš automobilio ir tuo 
budu išliko gyva.

13 darbininkų žuvo 
anglies kasyklose

ISTANBUlLAS, Turkija, sau
sio 31. — Zonguldako anglies 
kasyklose įvyko baisi eksplio- 
zija, kurios trylika angliakasių 
buvo užmušti, o kiti šeši pa
vojingai sužaloti.

Per pastarus tris mėnesius 
tai ėjau trečia tokia katastrofa 
tose kasyklose.

^ORHS,
Ghicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; nedi
delė temperatūros atmaina; 
lengvi ir vidutiniai, dalgiau
sia pietą vakarų, vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
minimom 10°, maksimom 250 
F.

Šiandie saulė teka 7:01, lei
džiasi 5:03. Mėnuo leidžiasi 
8:13 vakaro.

Muštynės tarp ko
munistų ir policijos 

Hamburge
HAMBURGAS, Vokietija, sau

sio 31. — Vakar ties miesto 
dadbo rupinimo biuru įvyko 
čia komunistų vadovaujamos 
bedarbių minios riaušės. Poli
cijai bandant minią išsklaidyti 
įvyko muštynių, per kurias- 
apie pora dešimčių asmenų bu
vo sužaloti.

Nuteistas už žmogžu
dybę papildytų prieš 

15 metų
FRESNO, Cal., sausio 31.— 

Teismas čia pripažino kaltą dėl 
žmogžudybes vieną Isadorą In- 
dartą, kaltinamą nušovus prieš 
penkiolika metų savo draugą 
Cyprianą Urtasuną, su kuriuo 
jis kartu ganydavo viename 
ranče avis. Indart buvo nese
niai suimtas Rawlingsc, Wyo- 
minge.

Meksikoje suimti du 
rusų komunistai; bus 

deportuoti
MEKSIKOS MIESTAS, sau- 

šio 31. — Iš Tampico prane
ša, kad ten tapo suimti du ru
sų komunistai, Paul Brastikov 
ir George Brastikov, kurie ban- 

idč propaguoti komunizmą vie- 
I tos kareivių garnizone. Abudu 
buvo atiduoti vidahis reikalų 
departamentui ir, veikiausia, 
bus deportuoti laukan iš Mek
sikos.

Graikų komunistai kė
lė “revoliuciją”

ATĖNAI, Giaikija, sausio 
31. — Komunistų būrelis ak
menimis bombardavo čia Ju
goslavijos legaciją, šūkauda
mas: “Šalin serbų diktatūrą!” 
“šalin serbų legacijas!”

Legacijos kiemsargis buvo 
sužalotas ir greta su legacija 
esančių Graikijos banko direk
toriaus namų langai išdau- 
žyti. Z *

Sudegė upės garlaivis
POINT PLEASANT, W. Va., 

sausio 31. — Ohio upėj čia pra
eitą naktį gaisras sunaikino 

i garlaivi C^yde. plaukiojantį tarp 
i F'ittUcurgo ir Memphiso. Žmo- 
jniu laive nebuvo Nuostoliai 
siekia $80,060.

•COLON, Panama, sausio 31. 
— Praneša, kad buvęs Vene- 

’zuelos prezidentas gen. Vicente 
Gomcz mirštąs.

Australija paskyrė 
$5,000,000 bedar

biams padėti
SYDNEY, Australija, sausio 

31. x— Federalinė Australi jos 
valdžia paskyrė 5 milionus do
lerių bedarbiams darbo parū
pinti.

Įnešė bilių suteikti 
Filipinams nepri

klausomybę
■ I I -imK................

WASHIN(7TQNAS, sausio 31 
—Senatorius Vanderberg (rep., 
Mieli.) šiandie Įnešė bilių su
teikti tuojau Filipinų saloms 
“progresyvią” autonomiją, o 
po dešimties melų — visišką 
nepriklausomybę.

Mussolinio pusbrolis 
dirba Amerikoj už 

$4 savaitėje
Associated Press reporteris 

suseko, kad Italijos diktato
riaus Benito Mussolini pusbro
lis, Dominic Mussolini vardu, 
dirba vienoj geležies įmonėj 
Niles, Ohio. Algos gauna $4 
savaitėje.

Reporterio kvočiamas, Do
minikos atsakė:

“Šiur, kad aš Benito Musso
linio pusbrolis. Didelis čia daik
tas?”

Dominikas sakosi mokąs ke
letą kalbų, bet angliškai lik da- 
bair ėmęs mokytis.

Žydų policininkas tei
siamas dėl nužudymo 

penkių arabų
JERUZOLIMAS, Palestina, 

sausio 31. Jaffos ir Tol Avi
vo žydai labai sujudę dėl ati
davimo i teismo rankas vieno 
žydų policininko, Hinkaso, kal
tinamo ryšy su Įvykusiomis 
ara'bų-žydų skerjdynėmis.

Policininką Hinkasą kaltina, 
kad praeito rugpiučio mėnesį 
jis vadovavęs žydų bandai, pa- 
skeirdusiai penkis arabus ir su
žalojusiai du arabų šeimos 
vaiku.

Šiauliuose įsisteigė tei
sininkų draugija

ŠIAULIAI. — Gruod. 23 d. 
Šiauliuose įvyko teisininkų 
steigiamas susirinkimas. įsteig
ta Teisininkų draugija, kurios 
valdybą sudaro: p. Bugailišk’s, 
pirm., nariais: p. Brasi.škis, 
Vaisi, gynėjas, ir p. Venclaus- 
kis, advokatas.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po p i et.

NAOIHOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

............ . -...................................... :

Kunigas kaltinamas 
dėl žmogžudybes

Šovė du savo parapijiečiu už 
paleistas kalbas apie jo mei
liškas paslaptis

OTTAWA, 111., sausio 31.— 
Mendotos episkopalĮu kunigas 
James W,ilson, kuris praeitą 
trečiadienį pašovė savo para
pijieti Amosą Ičlliottą ir jo 
žmoną, tapo padėtas čia kalė
jime, formaliai kaltinamas dėl 
bandymo papildyti galvažudy- 
bę.

Tuo tarpu kunigo Wilsono 
parapijos žmonės Mendotoj 
bando nuslopinti ne tik šau
dymo incidentą, bet ir paleis
tus piktus liežuvius, būtent apie 
kunigo Wilsono santykius su 
viena moteriške, našle Wagne- 
rieno.

Primygtinai prokuratūros 
kvočiamas, kunigas Wilsonas 
pagaliau pasipasakojo maždaug 
šitaip: prieš dvejus metus jis 
susitikęs su Mrs. Wagneriene 
jos vyro šermenyse ir iš kar
to labai ją pamilęs, nežiūrint, 
kad pats buvo vedęs žmogus. 
Ta meilė vis didė-jus. Bet pra
eito gruodžio mėnesi Mrs. 
Wagnerienė savo intymius su 
juo santykius nutraukus, .lis 
ėmęs labai krimstis, ir gruo
džio 30 dieną pasiuntęs jai lai
šką, atsiprašydamas jos. Tas 
laiškas pakliuvęs parapijie
čiams Elliotlams, kurie ir pa
leidę parapijoj liežuvius. Išgir
dęs tai, trečiadienio vakarą jis 
nuėjęs pas 'Elliottus reikalau
ti, kad grąžintų jam laišką. 
Laiškas buvęs jam grąžintas, 
bet kai jis ką ten pasakęs, El- 
liottas laišką vėl iš jo ištrau
kęs. Jis, apmaudo pagautas, 
nebesusivaldęs ir šovęs.

Pašovęs Elliottą ir jo žmo
ną, kunigas VVilson parbėgo na
mo ir, kai policija atvyko j Į 
areštuoti, pats bandė nusišau
ti, bet tik lengvai susižeidė. 
Jis buvo nugabentas į ligo
ninę, bet pasirodžius, kad žaiz
da nepavojinga, tapo paimtas 
į kauntės kalėjimą.

Elliottai, kurie taipjau nu
gabenti i ligoninę, sako esą pa
vojingai pašauti.

Rumanijos princesė Ile- 
ana susižadėjus su 

vokiečių grafu
BUCHARESTAS, Rumanija, 

sausio 31. — Praneša, kad Ru
manijos karalaitė, princese lle- 
ana, susižadėjo su vokiečių 
grafu Aleksandru Hochbergu, 
Pleaso kunigaikščio sunum. Jų 
vestuvės įvyksiančios balandžio 
27 diena. *
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**r‘>liai . —- ----- _ - -

[korespondencijos
Pittsburgh, Pa

Lietuvių Tautinės Katalikų 
Bažnyčios Synodo įvcrtlniniv
Praėjusių metų gruodžio mė

nesio 28 dieną Prbtsburghe at
sidarę L. T K. Bažnyčios Sy- 
nodas. Jame dalyvavo: arci- 
vyskupai. vyskupai, pralotas ir 
kunigai. Iš asmeninių kunigų 
pasikalbėjimų draug su arci- 
vyškupais-Vyskupais, prieita iš
vados, kad dalyviais Synodo ir 
jo legaliais nariais t.eg-ali būti 
tik: Fittsburgho, Scrantor.3,

Chicagos ir Lawrenso kunigai 
su jų parapijų Įgaliotais asme
nims. Nutarta ir įvykdyta. Sy
nodo sesija atsidarė 28 dieną 
vakare. Visa synodo tvarka 
buvo vedama gerbiamo advoka
to Bagočiaus. Pirmiausia buvo 
skaitoma konstitucija, kuri pa
punkčiu su mažomis pataisomis 
liko priimta. Po šio buvo leista 
atskiri, konstitucijon 
punktai: Liturgikos 
Tautinėj katalikų 
Seminarijos reikalai 
bene atskirai buvo
demokratinė parapijos valdžia 
ir turėjo būti apkalbėtas šis 
dvasinis dalykas, būtent: viešos 
išpažinties reikalas.

Vieni iš šių klausimų liečia 
L. T. K. Bažnyčios principą, i 
antri, žmonių praktiškus gyve
nimo reikalus ir jų dvasios sto
vi.

Pats pavadinimas mums nu
rodo “L. T. K. Bažnyčia” jos j 
principą, kad tautiškumo, t. y.it.

/n • i - i.- ii urnaisavos kalbos i bažnytines apei-1J> 4 1; 
gas įvedimas, yra jos tiksiu. | 
Bet apkalbant šį klausimą, iš ; 
kunigų buvo išsireiškimų, kad 
priimant lietuvių kalbą Tauti- 
nėn Bažnyčion atpuola krikšto 
tikrumas, mišių šventumas ir t..reikalus ? Ar mes neįstengiame 

įžiūrėti, kad tomis kolektomis

neįeiną, 
klausimas 
Bažnyčioj, 
ir, rodos, 

apkalbama

piešta nuomone Scrontono kle
bono liko pagirta, bet nepriim
ta.

Toliau reikia atsiimti, kad mu
sų šauktas Syuodas turėjo per
statyti žmonėms musų nusista
tymą, musų supratimą. Kad 
žmonės mus nevadintų beždžio
nėmis, kurie mokamo tik pa
mėgdžioti, o savo originalaus 
nieko neturime. Ką jų&, gerbia
mieji, atsakytumėte į paklausi
mą Scrantono mainierio, kuris’ 
sako: “jei skaitai save tautie 
čiu. tai ir buk juo”. O ar mes 
norime jais l>uti ? Mes" norime 
būti pamėgdžiotojais. Kaip iš- 

rodytų, • jei tautinė kd. Baž
nyčia ruoštų savo seminarijoje 
kunigus lotynų kalboje?

Antras reikalas— demokrati
nė parapijos valdžia, šitame 
klausime gludi musų pačių ku
nigų garbė. Kodėl gi mes ga
lime bijoti sutikti su tuo, kad 
bažnyčioj kolekta butui daroma 
pačių žmonių, butų pinigai skai
tomi kelių asmenų aky vaizdo j e, 
tie pinigai butų dedami į banką 
tos bažnyčios sąskaiton, visos 
bilos apmokamos pačių žmonių; 
nerinkti sau nuo žmonių jokių 
kolektų nei per Kalėdas, nei per 

i Velykas, nei sekmadieniais' ir 
t.t. Argi tas nebūtų gražu? 
Gana jau, kad rymiškos baž
nyčios žmones išnaudoja. Kam 

■imti piums jų ydas ir jomis 
, save ir savo vardą gadinti. Jei- 
{gu mes esame inteligentai, vie- 
! ni iš tų, kurie gauname už mu- 
I šų darbą atlyginimą, tai kam 
reikalingi tie nuo žmonių vilio-

i “kolekta kunigui”. Argi 
' inteligentai, dirbantieji spaudos 
' ar kitos rųšies darbą, daro sau 
'asmenines kolektas? Argi ir j 
mes negalime tenkintis mums i 
mokama mėnesine alga? Argi į 
mes atjaučiame musų žmonių |

l Alinimu and ručine Fhuluj

»• • wtw.v.,ĄK<!
.1 į.

Berea, O. — Motorinio buso likučiai po susidūrimo su traukiniu. Nelaimėj žuvo šoferis ir devyni mokiniai.

MARES COUGH BALSAM
Sustabdo kosulj

TAKE

COUGH

galas kosulio.
I aptiekininką.

ištraukiant lauk 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį’. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintinga bandy
mą. laikykit 
bonka namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki
ta doza nuryki
te kai 
nakti.

Gaukite ii 
35c. ir 60c

pabusite 
Tai bus 
pas savn 
bonkutė.

hoU^°'™ICA/’LINe
i

ROTTERDAM — VOLENDAM .
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra nopuliariški šios linijos lai- 
viii. Ticsua trumpa.** kelias p<*r 
liottcrdam’ą j ir iš visu dalių

turėti širdį švarią, bet ne lupas, 
ar drabužius. Ar nereikia jiems 
čia duoti jų sieloms, jų širdims 
ką nors nauja? Juk kultūra 
reikalauja kitų papročių ir nuo 
tų senų formalumų atsikraty
mo. Meskime fanatizmą, kuriuo 
rymiški kunigai varžo savo pa
vergtus žmones. Jie jiems kal
ba, kad neitų pro tautinę baž
nyčią, nes yra mirtina nuodė
mė; neleidžia eiti jos vidun, vi
siškai neduodami ją lankan
tiems asmenims išrišimo. Mes 
neatitraukdinėkime žmones nuo 
protavimo, bet veskime juos 
prie to.

Atminkime, kad mes turime 
žmones, kurie muš myli, kurie 
mums tiki, kurie turi mumyse 
pasitikėjimo, 
taip žiuri, tai 
daugiau juos 
kimės jiems

kiais, aš manau, kad musų Lie- nuo pritarimo musų bendram reikalu, 
tuvos vaikai mus daugiau my- darbui. Jei butų galima patai- 
lėtų, negu myli, ir daugiau pa- syti dar tų reikalų eigą, aš nie- 
si'tikėtų, negu pasitiki. Kiti 
gal pasakysite, kad tokių žo
džių mes daug girdėjome, bet 
tegul būna leista man atvirai 
išreikšti mano mintis: jei aš 
jų nesilaikyčiau, tai aš atras
čiau vietą pasaulinėje mokslo 
srityje, iš ko galėčiau daugiau 
pelnyti ir bučiau daug laisves
nis'. Bet pažindamas mano, bro
lių lietuvių vargą,.matęs daug 
svetur jų skurdo, noriu dirbti

kad neatsisakau būti vienybėje 
su kitomis' parapijomis ir dirb
ti, mano supratimu, gražų dar
bą. Bet neturint užsibrėžimo- 
tikslo, aš palieku su mano pa- 
!rapija-našlaičiais. Nes iš to, 
kas buvo padaryta, nebus nau
dos niekam, tik nukentės tas aš
muo, kuris nesupranta savo po
zicijos.

Baigdamas kreipiuosi į ju- 
., . -v mis, gerbiamoji inteligentija,idėjos aehai, dėl pasisvcninio, | |(U1.icms jdomug k)ausi_
kad atidaryti akis tiems darbo pal.eiškite savo mintis šiuo 
žmonijos vaikams. Jeigu jie ina-___________________________
nęs nesupras, jei mano mintys 
paliks jiems svetimos, aš pa- 
liksiu juos. I

Teisingos pastabos pa
dės mums rasti bendrą ir tei
singą poziciją.

Vėliau bus paduota žinių dėl 
teigiamų ir neigiamų buvusio 
Synodo pusių.

—Scrartono Klebonas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

DRESIŲ DEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didele alga. Išmo- ' 
kitę dezaininti ir pasiūti , 
gražius drabužius i r ' IT 
skrybėles dėl savęs, ar • 11 
dėl užsiėmimo. Musu as-L>hBt? 
meniškas lavinimas grei-^ T 

tai priruošia jus tai vie
tai i trumpa laika. Ra
šykite dėl knygutės.

MASTĘR COLLEGE 
190 N. State St., 

Randolph 2718

Garsinkites Naujienose

t. štai kaip sunku įtikinti žmo 
gu, kad yra vienas ir tas pats, ! , * . ,v. i n -..........................  i mes save darome žmonių įsnau-ar as kalbesiu mišiose pater | b . ..
ncs’ter” lotyniškai ar “tėve mū
rų” lietuviškai. Kaip sunku su 
tokiais žmonėmis susitarti, ku
rie nesupranta kokiame suole 
sėdi. Juk atminkite, kad ar
mėnai, syrai. graikai, slavų tau-; 
tos meldžiasi jiems supranta
mas savo gimtąją kalba ir kitos 
jų net turi ryšius su Roma. Ar 
čia nusideda kam nors? Ne! 
Todėl reiktų ir musų kunigams 
suprasti, kad jei esi tautinėje 
bažnyčioje, tai buk tautinin
kas, jeigu busi rymiškoj, buk 
rymietis, jei protestoniškoj — l 
protestonas. Bet kas iš to, jei, 
būdamas Tautinėje Bažnyčioje 
imsi po biskį: rymiškos, protes- 
toniškos ir tautinės bažnyčios* ■ 
žymes. Argi tokia bažnyčia] 
bus galima pavadinti Tautinei 
bažnyčia? Ne! Ji bus mišinys 
kelių elementų, be jokio tvirto 
pagrindo. Jeigu Synode butų 
buvę reikalauta, kad nuo ryt-1 
dienos ar už savaitės įvesti lie- , 
tuvių kalbą Tautinėje Bažny
čioje, tai butų tiesiog absurdas. ' 
Bet buvo siūlyta, kad mes su- kitu styginiu in-

dotojais? i musų žmones 
mums duona, tegu duoda priva- 

j čiai, bet kam kolektucti viešai, 
kas daro prastą įspūdį ir musų 
visam darbui tas yra kenksmin
ga.

Eikime toliau. Man esant 
Pittsburghe trys meteryą mane 

i prašo, kad aš eičiau bažnyčion 
ir joms duočiau viešą absoliu
ciją, tai yia, jos nori atlikti 
viešą išpažintį, o ne ausinę. Aš 
nesutinku, neš nesu tos bažny
čios šeimininkas. Dabar ar ne- 

; reikėjo šitas klausimas apkal
bėti. Bet visi jo bijojo liesti. 
Kodėl gi neleisti tų žmonių prie 
viešos išpažinties? Turėk ausinę 
išpažintį ir turėk viešą. Aiš- 

I kini; žmonėms, kad žmogus' turi

Bronislavos
MUZIKOS

Poškaitės
STUDIJA

Smuikos, S a x a-

Jeigu jie į mus 
mes kelis kartus 
mylėkime, steng- 
gerą daryti, nes

to žmogaus, kuris nemoka pasi
rašyti savo vardo, širdis yra 
be galo gera. Bet nesistengki- 
me jų pavergti, sakykime, kad 
tu, brolau, esi lygus man, kaip 
ir kitam. Jei mes butufne. to-

Štai, gerbiamieji, mano Sy- 
node pirmą I$art pažinti klebo
nai, dvasiškiai ir svietiškiai, o 
ypač malonus mano širdžiai, po
nas' advokate Bagočiau, neteis
kite manęs, jęj aš laikausi 
principo sulig mano supratimo I 
ir susilaikiau nuo balsavimo, ir

Sumažintos Kainos ant

TRUMPAM LAIKUI

Kviečiame Lietuvius
Mes teikiame specialį pakvietimą Chicagos lietuviams daly

vauti kartu su mumis pelnuose American Industrial Library, 
Ine., pi’rmo ir vienatinio industrinio knygyno pasaulyje. Musų 
troškimas yra suteikti aprybotam Chicagos lietuvių skaičiui pro
gos ir privilegijos kooperuoti su mumis išvystyme ir išplėtojime 
vienos iš didžiausių industrinių ir ekonominių ištaigų, kokia bu
vo įsteigta šioje, ar kurioje kitoje šalyje.

American Industrial Library biznio programas yra sveikas 
principe ir prižada išimtinai didelius ir žymius pelnus tiems fi
nansiniai užinteresuotiems ir tiek laimingiems, kad būti dalies 
savininkais šios didelės nacionalinės ir internacionalinės vienati
nės įstaigos.

vienodytume minimose bažny
čiose pamaldas už metų ar dvie
jų, . ruošiant prie to žmones ir 
patiems gaminant visokius ver
timus, kurie reikalingi tam tiks
lui. Bet buvo tttukyta, kad tai? 
vertimais niekas nesipipins. 
_________________ >_________

Mokinama Piano, 
phone, Klerneta. Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 

strumentu, lavina
ma dai pavimo, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas
Lafayette 4787

Dynamic speakeriu

Tikslas šio pranešimo yra tik atkreipti jūsų domę į šią didelę 
progą ir pakviesti jumis ir duoti jums progos gauti pilnas ži- • 
nias ir smulkmenas apie tai kaip ir iki kiek jus galite dalyvauti 
su dabartiniais savininkais pelnuose, kurie pasidarys iš šios pa
tvarios ir gerai suorganizuotos įstaigos, kuri neturi kompetici- 
jos ir yra vienatinė dideliame progų lauke.

Kad gauti smulkių žinių apie tai kaip patapti dalies savinin
ku ir dalyvauti pelnuose American Industrial Library, iškirp
kite žemiau telpantį kuponą ir tuojaus prisiųskite adresu:

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
naujus ir taisom senus namus, parūpinant planus, pirmus ir 
mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 

Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš

Statom 
antrus 
įvairius 
teisingumą, 
mokėjimų.

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

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I 12th STREET
I Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Majcstic 72 Mode), 8 tūbų su 
.$165.00, su tūbomis, 
dabar už .............. :.........................
Brandies 8 tūbų tikra kaina .$150.00, 
už ........................... .................. .............................
Bosch 8 tūbų Dynamic tikra kaina $175.00 
su viskuo už ........ ......................................... .....
9 tūbų combinacija su Victrola tikra 
kaina $225.00, už ................................................
8 tūbų Radio ir Victrola krūvoje 
tikra kaina $250.00, už .....................................
Ever-Ready 8 tūbų Dynamic speakeriu 
tikra kaina $175.00, už .....................................
Steinite 7 tūbų už .......................... ....................

tikra
$79.00
$68.00
$75.00

$125.00 
$98.00 
$85.00 
$29.00

kaina

Suteikiam lengvus išmokėjimus. Krau
tuvė atdara nedėlioję iki 3 valandai po pje- 
tų. Kviečiame atsilankyti ir išgirsti Lietu
vių Programą per Radio.

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

American Industrial Library, Ine
Suite 1422—Engineering Building

205 West Wacker Drive Chicago, III

Iškirpkite žemiau paduotą kuponą ir prisiųskite šiandie

AMERICAN INDUSTRIAL LIBRARY, INC.
1422 Engineering Building,
205 West Wacker Drive,
CHICAGO, ILLINOIS
Be jokiu pareigų iš mano pusės, meldžiu suteikti man pilnas žinias apie tai, kaip aš galiu 
patapti dalies savininku* ir dalyvauti pelnuose American Industrial Library, Ine.

Vardas ......  ’...........................................................

Gatve ir numeris .................................. x................................

Telefonas .............. ;...........................................................................................................

Miestas ...................  Valstija ...........,................:.......................



NAUJIENOS, Chieago, III

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

praneša

The Wiersema State Bank
Minėtini dalykai

RESURSAI

Totai Resources $4,475,907.08 SESERYS PAULIUKONIUTĖS

ATSAKOMYBĖ

Totai Liabilities $4,475,907.08

Dr. Ross

Baltos

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

TUBBY
sale

PMEVO

mo-
prie

Kaip Vytautas kri 
kštijo Žemaičius

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Capital Stock ...............
Surplūs ............................
Undivided Profits ........
Reserve Account ..........
Dividends Unpard ........
Deposits .............. ............
Due to Banks 4.;.........
Other Sundry Liabilitie

Loans and Discounts ..........................
Overdrafts ............................,...................
U. S. Government Investments .........
Municipal and Cornoration Bonds .....
Banking House (Eųuity) ....................
Fumiture and Fixtures ......................
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources .....................

$200,000.00 
' 200,000.00 

141,882.67
39,961.70 

8,076.00 
3,868,339,23

10,016.44 
7,631.04

• CHESTER, > 
CHEVtEP, 
COME 8ACK 
\ HEfcE! t

GBfc IBIS A 
1^‘T VJHAT 
I EKPECTEb 

l ATALl >

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per 
Radio kas Nedėldieni nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Kas Ketvergą nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 
Programas duodamas Jos. F. Budrik. Muzi
kos Krautuvės.

$2,896,177.49
487.17

75,548.89
606,073.00 

168,6000.00 
15,737.98 

707,891.45
... 5,391.10

Neseniai vienas italas apvogė 
popiežiaus valstybę. Jis bandė 
rinkti aukas iš baksų šv. Petro 
bažnyčioj, bet tapo sugautas. 
Buvo teismas. Popiežiaus teis
mas davė tam italui tris mėne
sius laiko papakutavoti kalėj L

Raidžiu uodegyčių 
prašomi greitai atsi- 
Gariems vyrams gera

A STATE SAVINGS BANK 
įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Dr. Graičunas, amžinas runy- 
tojas j ’SLA. prezidentus ant 
juodo žirgo, nusitarė ir šį kar
tų runyti ant prezidento, šiuo
se reisuose senam runinimo ve
teranui “Naujienos” palinkėjo 
gauti visų 100% balsų daugiau, 
negu nominacijose. Padaužos 
taip pat linki 100% nuošimčių. 
Tečiaus mes reiškiame abejo
nės dėl daktaro laimėjimo. Rei
kia imti domėn jo amžius-senat- 
vė. Reisuose reikalinga turėti 
miklias kojas ir tvirti) širdį. 
Gal būt, kad daktaras turi ge
rą širdį, bet kaip su kojoms?

ARGENTINOS NAUJIENOS’
nančių musų brolių vargu;

ARGENTINOS NAUJIENOS
gentines gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.

ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios

' YoU FOOLlSH BOY, \ 
TO STKY AVJAY FROM HOME ' 
ALLTHAT TIME JOCĮ BECAVSE 
YOU THREVJ A B AL L
7HR0U6H A VOlAiDOVO — 
DAbDY SHALL Go RlGHT DOINK) 
THER.E AM PAY FOR ^JHAT 
DAMAGE WAS DOMt, SO You 
AJEEDAiT W0RQY ANYMORE 
. ABOuT THE POLICE ARREST-/ 
fiščriNG You r~—------------

Padaužų inrormacijų Biuras 
gavo žinių, kad p-nia S. čerienė 
nuvykusi Lietuvon tuoj ėmėsi 
sunkaus darbo, būtent, tvarkyti 
Lietuvos finansus. Sako, kad 
tas darbas jai gerai vykstąs. 
Bet ji tuo dar nesitenkina. Pa
vasariui išaušus ji rengiasi pra
dėti taisyt Lietuvos kelius. Kiek 
girdėti šiam tikslui ji smarkiai 
ruošiasi. Ji mano, kad bažnyčių 
Lietuvoj jau užtektinai prista
tyta, tad laikas jau pradėti tai
syti ir tiesti Lietuvos kelius, 
šiame sunkiame darbe Padau
žos gali tik palinkėti p-niai Če- 
rienei daug sveikatos ir energi
jos. Kai bus keliai Lietuvoj ge
ri, Padaužos automobiliais va
žiuos Lietuvon paviešėti.

Taipgi nepamirškite įsigyti šiuos naujus 
Columbia Rekordus. Rekordų kaina 75c vie
nas. Siunčiame ir Į kitus miestus ir Kanadąir gers smalą per nepabaigtus 

Pad. Inf. Biuras.

Dr. P. P. Šimaitis.
Naprapatas

Baigęs Napratijos Kolegiją Illi 
nojuje. 8 metai kaip užsiima žmo 

nių gydymu Chicagoje.

CHORAS

16068F Neverki Pas Kapą.
Tykus Buvo Vakarėlis.

16067F Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės 
Vakarinė Daina.

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPECIALI? ALUS

■ »»<**«»
RiOOD FOR CONVALFSC*NT’ 
■T fUFRESHlNG 

n GOOD fok thc HOMk 
k SOUTH •a'**A*1

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

arti S. Western Avė., Chieago, III.
Išgydo be operacijos peneeaidę, goite- 

i’i; pasitarimai veltui ir mandagus. Yra 
išgydęs daug žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo, mirštamos li
gos. širdies ir pilvo ligų, galvos, nugaros, 
strėnų gėlimo. Eina ir i namus gydyti.

Tel. HEMLOCK 1881.
Valandos: nuo 0 iki 11 iš ryto, nuo 2 
iki 4 po pietų ir nuo 6 iki 9 vakaro, 

šventadieniais nuo 9 iki 11:30 iš ryto.

Tolimos šiaurės (Rhineland- 
er) moksliška .ekspedicija, kuri 
čia tyrinėja išnykusių gadynių 
gyvūnų liekana 
jai pavyko surasti dar vienas 
kokiu tai misterišku budu užsi
likęs bolševikas. Ekspedicija 
prašė vietinių gyventojų pasi
rūpinti, šį retą paukštį apsau
goti nuo išnykimo. Reikia žiū
rėti, kad jų veislę palaikyti.

viešai pripažinti krikščionimis. 
Bet kaip jie, taip ir 1387 m. 
apkrikštyti aukštaičiai, buvo 
krikščionimis tiktai pavirštuti- 
niškai, tik iš vardo. Savo dva
sia, savo supratimu ir pažval- 
gomis jie pasiliko stabmeldžiai. 
Tiktai ilgainiui, laikui bėgant, 
palengva senųjų dievų vietą už
ėmė krikščionių šventieji.

rrie, kurie manote, kad čia ne
tiesa rašoma ir su istoriškais 
faktais nesiskaitoma, prašau 
juos paimti St. Matulaičio, 
Aleknos, Simano Daukanto ir 
kitų istorikų raštus ir perskai
tyti.—Pad. Istorikas.

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio 

$119.00
Atwater Kent 

$107.00
R. C. A. Radiola special i 

Brunswick special sale 
Fada Radio special sale 

Hovvard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

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

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai

3856 Archer Avė., 
prie Rockwell St.

Phone La f ay et te 6195 
CHICAGO, ILL.

Istorija sako: Atėmęs žemai
čius iš kryžuoČių, Vytautas pa
sistengė juos apkrikštyti, kad 
niekas toliau nebeturėtų prie
žasties šaukti, kad lietuviai dar 
tebesą stabmeldžiai. Patys kry- 
žuočiai bevaldydami žemaičius, 
neįstengė jų apkrikštyti, že
maičiai nekentė varu užmetamo 
tikėjimo, kurio, vardu kryžuo- 
čiai darė tiek neteisybių ir 
skriaudų.

Apkrikštyti žemačius greitai 
apkrikštijo. Vytautui paliepus, 
sudaužė stambeldžiu dievaičius, 
iškirto šventuosius medžius. Su
varę žmones būriais apkrikštijo 
juos katalikais, žemaičiai tiktai 
skaitėsi katalikais, bet dvasia, ! 
kaip buvo, 'taip ir pasiliko stab-| 
meldžiais', neapkenčią katalikų į 
tikėjimo. Kad taip buvo paro-Į 
dė tolimesni atsitikimai.

Žemaičiai buvo apkrikštyti 
1413 metais. 1417 m. buvo į- 
s4eigta pirmoji vyskupija Var
niuose (dabar vadinamais Lie
tuvos Sibiru. Pad. Ist.). Me
tams praėjus, žemaičiai, stab
meldžių kunigų pakurstyti, su
kilo. išmušė ir išvaikė didžiojo 
kunigaikščio paliktus valdinin
kus ir katalikų kunigus, sude
gino bažnyčias ir vėl grįžo prie 
senojo tikėjimo.

Vytautas pasiuntė kariuome
nę. Numalšino sukilimą ir 60 
suimtųjų vadų mirtim nubaudė. 
Bet šitai dar labiau įerzino 
stabmeldžius (žemaičius). Vos 
tik atsitraukė Vytauto kariuo
menė, žemaičiai vėl sukilo. Už
puolė plėšti ir naikinti bajorus, 
priėmusius katalikų tikėjimą ir 
dalyvavusius numalšinime. Da
bar maišto malštinti atvyko 
pats Vytautas su kariuomene. 
Skaudžiai nubaudęs sukilėlius, 
jis galutinai nurimdė stabmel
džius.

Numalšinęs maištą (1421 m.), 
Vytautas sustatė tam tikrą raš
tą apie galutiną krikščionybės 
Įvedimą Žemaitijoj. Raštą, ku
rį parašė Vytautas ir aukštieji 
bajorai nusiuntė popiežiui. Tais 
pačiais metais popiežius patvir
tino Žemaičių vyskupiją.

Tokiu budu žemaičiai buvo

(Kadangi kaikurie lietuviai 
dar vis iš praeities sau stipry
bę semia ir dar mano per ne- 
kurį laiką jos semtis, tad, ma
nau, bus nepro.šalj šiek tiek su
pažindinti musų piliečius su 
tais šaltiniais, iš kurių galima 
pasisemti menamos stiprybės. 
Todėl ir manau, kad galima dar 
kartą pažvelgti praeitin arba, 
kitaip sakant, užpakalin, 
pradėsime nuo Vytauto

15146F Šalčiai ir
Linksmas

MAHANOJAUS

16147F Katrutes Polka
Klaipėdos Polka

A. VANAGAITIS SU ARMONIKA, JGROJO AKIRAS
15148F Sęnelio Polka

Jciumis įSo!1is

1. VANAGAITIS ir AKIRAS, Pasikalbėjimas su Armonika

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

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

kampas Monroe St., Chieago, Crilly Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dešimt metų šiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dėliomis 10 iki 1. Panedčliais, Seredomis 
ir Subatomia nuo 10 iki 8 vai. vakare

16153F Onyte.
Oi, Dainos (A. Bačiulis)

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
su Orkestros Akompan.

J6152F Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) 
Man Tik Rodosi (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
15151F Oi, Berneli Vienturti!

Mielaširdystė •
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16150F čigono Meilė (Valcas) 
Pavasario Sveikinimai (Valcas)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

15149F Atie Rudenis Užšalo
Rankelės

F. STANKŪNAS, Baritonas.

ir Merginos 
Amerikietis 
LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

TME-Re.’ THAtS OVEP 1 <NU£T TOLE 
MOM THAT THE REASOK) \X)HY I STAYED 

AVdAY FROM KOME VJHEK) THE Y THOŲGHT
I WAS Kl b Ad AP E D BEČAVSE 1 WAS

HIDIM SoTHE COPS COUlbM* ARREST ME 
FoR (3RE.AKIA)' THAT VOIMDOVJ DOVJAJ AT 
OIM LEtS' LAUMRY V)\TH A SMOVO 
SHE HA.ŲA HMb OU4 ŪMAI THE REASOA) 

VJAS, SOMETUHE,AK)YHO\A) - I GOT OUTTA 
THERE IAJ A HURR.Y So SHE. CoULDM'T 

k CATCH HE Altf \A)«|p MŲ FoR 'T y

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

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

“Argentinos Naujienos”
San Martin 661

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

arba Money orderiais.

{Atlantic and Pacific Photo j

Dr. Alexander Goetz iš Californijos Technologijos Institu 
to su savo prietaisu, kurio pagelba 
pertvarkyti atomus medžiagoj.

I 11108-10 Michigan Avė.
Raportas stovio užbaigus Gruodžio 31, 1929, padarytas Viešų 

Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

me. Po to be abejo, bus depor 
tuotas peklon, kur jis valgys amžius

JOS. F. BUDRIK, INC
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Mums praneša, kad Sem-Sim 
laikraščio redakcijai trūksta 
dviejų redaktorių- vienus 
kautis uodegutos kabinėti 
raidžių, o kitas mokantis 
nukabinėti nuo tų raidžių, 
rios atvyksta redacijon perdaug 
uodeguotos 
žinovai 
šaukti, 
vieta.

SKA1TYKIM IR REMKIM VIENINTELĮ ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ 

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

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

jų politini ir kulturinį stovj, 
duoda ne vien platų pažinimą Ar-

OHZ AUKŽlGtrr!, >— 
I MIGHTA KNOVAJM BETlEGLN Tp 
Go AK)’ TELL AB0UI BRcAKIk 
THAT OLE VdlKJDO^- I'MIKJFOR IT.
AJOVJ -
'-GOSH.YA'D TRINK I LAKED 
TO GET VJH1PPEO THE VJAY 
MOM EYPECTS ME To HURRY 
VJHEN SHE CALLS- AMYVJAY 
IF SHE DOM’T SWITCH OK) 
THE LEGS IT NON'T HVR4 SO 

VMVCH IF I CAN GE4 THlS
IN MY PANTS r-

P1OPLES
DENTI1T

135 S. State St.
Komp. ADAMS, 3 fl„ priešais Falr

Per 35 m. Chieagos didžiausi dentietai.

Be skausmo
Suteiksime Twilight Sleep ar mueų be 
skausmo smagenų užmarinimą traukiant 
dantj ar j| taisant. Nėra SKAl’SMO, NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK i ytf
Sanitary sA

Bridgework be ___________
trinimos, patogus, 
švarus ir Įtvirtl-^Mh^^^P 9 namas jūsų bur
noje. ValgykitetMyC^
ragaukite ir sko-%f • ĮrnBI I
ninkytCs maistu 
tą pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galime duoti jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNĘ KAINĄ, 10 
metų garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite šiandie. Gaukite musų patari
mą ir kainas prieš taisant jūsų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORJUJTI PINU
Importuoto natūralioj 
rausvumo, pripildo ju-v 
sti eidą. jus išrūdysite 
daug jaunesnis. ,
Kreditas—6 men. išsimokėjimui 

“Nčra palūkanų—nčra carrying cnarges." 
ATDARA: kasdie iki 9 vai 

Nedaliomis 9 iki 12 d.

Phon.ę Virgihia 2054

JOSEPH VILIMAS
Nu m u S t a I y m o

* KONTRAKTORIUS
4556 S'o. Rockwell ŠU Chieago, UI.
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Vienam mėnesiui ......................... 75
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♦

Lietuvon ir kitur,užsieniuose 
[Atpiginta]

tai bus sutaupyta tos dienos išlaidos kurui ir mašinų 
bei trobos valymui. Tik kažin ar dirbamoms dienoms 
devinta darbo yalanda bus taip produktinga, kad šis su- 
taupymas butų padengtas? Patyrimas rodo, kad dau
giau kaip aštuonias valandas per dieną reguliariai dir
bant darbas darosi ne taip spartus.

Apžvalga
KOMUNISTŲ PRAŠYMAI 

PATENKINTI

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago. 111. Telefonas Roosevelt 8500.

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

Orderiu kartu su užsakymu.

IR LIETUVA MOKĖS “REPARACIJAS”

Kadangi Lietuva turi dalį buvusios vokiečių terito
rijos, Klaipėdos kraštą, tai ir jai teks mokėti “karo re
paracijas”. Lietuvos valdžios laikraštis šituo klausimu 
rašo: - . : ,

“Reparacijų komisija, atsižvelgdama į Klaipė
dos krašto turtų įkainavimus, patiektus iš vokiečių 
ir musų pusės, jau yra nustačiusi Lietuvai repara
cijų sumą apie 64 milionus markių. Svarbiausios re
paracijų sumos yra šios: miškas 29 mil. aukso mar
kių, uostas 15 mik, geležinkeliai 15 mil. m. Tatai 
prašoka visą ligšiolinę Lietuvos užsienio skolą. Iš
dėsčius jos mokėjimą ir ilgesnei metų eilei, tektų 
vis dėlto kasmet santarvei keli milionai litų.”
Lietuva ir taip jau vos suveda galus su galais savo 

biudžete, nežiūrint to, kad bedarbių šelpimui ir kitiems 
socialiems reikalams yra skiriamos ubagiškos sumos. 
O dabar ji dar turės mokėti kasmet po keletą milionų 
reparacijų. Anot tos patarlės, “kur trumpa, čia trūks
ta”.

šioje, vietoje jau buvo minė
ta, kad iš dviejų komunistų, 
kurie Kaune buvo pasmerkti 
mirčiai, vienas (Kontautas) pa
davė prezidentui Smetonai ma
lonės prašymų. Antras pa
smerktasis. Kučinskas, pradžio
je nenorėjo maldauti susimylė- 
jimo, bet paskui pakeitė savo 
nusistatymų. Komunisto Kučin
sko vardu įteikė malonės pra
šymų. Smetonai per Vyr. Tribu
nolo prokuratūrų, jo advokatas 
Stankevičius.

Kauno laikraščiuose praneša
ma sausio 17 d., kad abiejų ko
munistų prašymai yra paten
kinti. Mirties bausmė jiem 
dviem pakeista sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos.

va nudažyti žinias apie įvykius 
Lietuvoje, tai iš to dar neišei
na,' kad visuomet grynų, tiesų 
rašo pats “Lietuvos Aidas” ar
ba “Elta”. Pavyzdžiui, Volde
marui diktatoriau j ant, Lietuvos 
oficialė telegramų agentūra ir 
oficiozas keldavo į padanges to 
diktatorėlio žygius sąryšyje su 
Vilniaus klausimu ir skelbdavo 
esant “tėvynės išdavikais” bei 
“lenkų agentais” visus, kas tik 
apie juos atsiliepdavo neigiamai. 
O šiandie jau net ir karo cen
zoriaus iškoštuose Kauno dien
raščiuose randame pareiškimų, 
kad Voldemaro užsienių politi
ka buvusi nusidėjimas tautai!

Pasiryžęs įrodyti “Naujienų” 
“prolenkiškuma”, oficiozas pri
ėjo prie to, kad ėmė net užtarti 
“draugų” Pruseikų, kuris neper
seniai pakartojo rubsiuvių or-

ganė “Darbe” Lietuvos žvalgy
bos pasakų apie “plečkaitiįlin
kus” Paplauskų ir Ancevičių, 1 
nors pastarieji yra ne tik vie
šai nutraukę visus ryšius su 
Plečkaičiu, bet ir apšaukę jį 
provokatorium. “L. Aidas” sa-. 
ko, kad netikėt žvalgyba ir Pru
seika tai — įrodymas, jogei 
“Naujienoms” '‘Paplauskai daugi 
arčiau prie širdies, kaip Lietu
va”.

Keista logika. Apie Lietuvą 
čia juk visai nėra klausimo, 
žvalgyba tarnauja ne Lietuvai, 
o tautininkams, kuriems Lietu
vos žmonės niekuomet nėra da
vę įgaliavimo Lietuvų valdyt. 
Jeigu oficiozo redaktoriai nori 
žinoti, ar Lietuva sutinka su 
tuo, ką daro ir skelbia tautinin
kų valdžia ir jos įrankis žvalgy
ba. tai tegu jie pataria savo pe- 
nėtojams nuimti .,karo stovį ir 
leisti žmonėms visuotinu balsai 
vimu išsirinkti atstovus į Sei
mą. Mes esame tikri, kad šitoks 
balsavimas dabartinius Lietu
vos valdovus ir jų tarnus pa
siųstų į sąšlavynų!

skiedinys, bus atdaras ir Į jį ga-
VIETINIŲ CARUKŲ SAU

VALIAVIMAS Gyvybes atsiradimas
Apie gyvybės atsiradimų vie

nas laikraštis rašo daugmaž
■ taip:

viršininkai

PAGALIAU, PRISIPAŽINO

Kai pasidarė nebegalima toliaus slėpti, tai ir Mus- 
solini galų gale prisipažino, kad Italijai grasina finan
sinis krizis. Laikydamas kalbą miestų podestoms (vir
šininkams), juodmarškinių viršila pareiškė, kad dėl pi
nigų trukumo valdžia susiaurinsianti viešųjų darbų 
programą (o ar jis buvo platus?) ir sumažinsianti pa
šalpas pramonei.

Italijos diktatorius"bandė išaiškinti skaitlingus ir 
nuolatos augančius biznio įstaigų bankrotus krašte tuo, 
kad daugelis žmonių, girdi, steigę įvairius biznius, ne
turėdami patyrimo juos vesti. Tokių biznierių valdžia 
(langiaus neberemsianti.

Jeigu fašistai tokius biznius remdavo, tai jie be jo
kios prasmės eikvodavo valstybės iždą. Bet, žinoma, ne 
nuo to pareina bloga Italijos finansų padėtis. Apie jos 
priežastis čia jau buvo kalbėta.

Diktatoriškų valdžių finansai niekur nėra geri. To
kios valdžios visuomet leidžia be galo daug pinigų ne
produktingiems tikslams — armijai, policijai, žvalgy
bai ir propagandai. Jos nesugeba apsaugoti valstybės 
iždą nuo vagių ir sukčių, nes j aukštas vietas ji sodina 
ne tuos, kurie yra gabus ir teisingi, bet tuos, kurie yra 
“ištikimi”. Jos, pagaliau, slopina visuomenės iniciatyvą, 
kas blogai atsiliepia į ekonominių krašto jėgų plėtoji
mąsi.

Diktatūros moka tiktai savo ydas ir nuodėmes ilgai 
slėpti nuo viešumos. Kada diktatūra ima dejuoti, tai 
aišku, kad ji įklimpus iki ausų.

Nors Kauno Apygardos Teis
mas panaikino valdžios nutari
mų dėl Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos ir jos skyrių užda
rymų, bet įvairiose vietose po 
licija ir apskričių
v ištiek neleidžia partijai veikti 
ir negrųžina sukonf iškiloto jo
sios turto ir dokumentų.

Socialdemokratų partijos cen
tro komiteto sekretorius prane
ša “Socialdemokrate”, kad par
tijos centras tuo reikalu krei
pėsi j Piliečių Apsaugos Depar
tamento direktorių, reikalauda
mas, kad jisai duotų Įsakymų 
apskričių viršininkams ir vie
tos policijai ąętrukd^ti partijos 
skyrių veikimo ir jų turtų ati
duoti.- <

Matyt, da ir šiandie Lietuvo
je tebešeimininkauja caro laikų 
naęalnikai, uriadnikai ir isprav- 
nikai.

Juo žmogus labiau kulturėjo, 
tuo biblijos aiškinimai Įvairių 
^aįntos reiškinių mažiau bega
lėjo jį patenkinti.

GAVO “KOMANDIROVKĄ”

EKONOMIJA DARBININKŲ LĖŠOMIS

Kauno miesto taryba, kaip praneša “Socialdemok
ratas”, nutarė numušti atlyginimą kanalizacijos ir van
dentiekio padieniams darbininkams, mokant jiems po 
5 litus už dieną, vietoje 6 litų.

Mat, dabar žiema, tai daugiau bedarbių ir yra leng
va gauti darbininkų už mažesnį atlyginimą. Bet žiemą 
darbininko pragyvenimas brangesnis: reikia kūrenti 
stubą ir šilčiau apsirengti.

Kauno miesto taryba, matyt, elgiasi taip, kaip pri
vatiniai samdytojai. Kada darbininkas yra silpnesnis, 
tada ji ji labiau spaudžia.

“Laisvė”, agituodama už ko
kias teii “labai svarbias” pra
kalbas Brooklyne, rašo, kad jo
se kalbesius Pruseika “gal pas
kutinį kartų”.

“Vyriausiu kalbėtojum bus 
drg. L. Pruseika, kuris neuž
ilgo žada apleisti šių apielin- 
kę. Dabar yra gal paskutinė 
proga išgirsti jį kalbant.” 
26-ais metais Pruseika buvo 

pakėlęs sparnus keliauti Lietu
von į savo nabašninko tėvo ūkį. 
Dabar jisai gal važiuos į “pro
letarų tėvynę” padėt žalpiuį ir 
Kapsukui rašinėt Amerikęn, 
kaip “puikiai” eina “socializaci- 
jos” darbas bolševikijoje. Tegul 
paragauja “rojaus”, gal atvirs 
į protų!

DEL OFICIOZO INSINUACIJŲ

PENKIOS DIENOS, BET ILGOS VALANDOS

Viena didelė Amerikos tekstilė (audimo ir verpimo) 
kompanija, turinti savo įmones New Yorko, Pennsyl- 
vanijos, North Carolinos ir Georgijos valstijose, įveda 
nuo vasario mėn. 1 dienos savo įmonėse penkių dienų 
darbo savaitę.

Bet per penkias dienas tos kompanijos darbininkai 
dirbs, kaip ir iki šiol per šešias, 46 valandas, arba dau
giau kaip po devynias valandas kasdien. Ar darbinin
kams bus lengviau dirbti po devynias valandas per pen
kias dienas, vietoje astuonių valandų per šešias dienas, 
— tai klausimas.

Dirbtuvėms dienų sumažinimas ir valandų pailgini
mas gali apsimokėti. Jei šeštadienį visai nebus dirbama,

Valdžios laikraštis “Lietuvos 
Aidas” vėl kaltina “Naujienas”, 
kad jos imančios žinias apie 
Lietuvą iš lenkiškų šaltinių. Sa
ko:

“...Apie kabineto reorgani
zacijų kiti lietuvių laikraščiai 
įdėjo Lietuvos atstovo komu
nikatu, o ‘Naujienos’ ‘Pato’ 
telegramų. Matyt, kas kuo 
daugiau pasitiki.”
Čia oficiozas rašo netiesų, nes 

“Naujienose” Lietuvos atstovo 
komunikatas buvo įdėtas.

Be to, oficiozo pasakomas, 
kad mes daugiau pasitikį len
kų pranešimais, yra gryna insi
nuacija. Del lenkų telegramų, 
kuomet “Naujienos” jas įdeda, 
tai neretai da ir pastaba pridu
riama, įspėjanti skaitytojus, 
kad lenkų žinios gali būt ten
dencingos ir kad jomis negali
ma pilnai tikėti.

Tečiaus, jeigu lenkai moka 
pameluoti arba savotiška spal

žmogus išsivystė iš žemesnių 
gyvūnų

Gimstančios žmogaus sąmo
nėj naujos mintys vis labiau 
traukė jį prie, gamtos paslapčių 
pažinimo. Ir jis pasiėmė sunkų 
uždavinį: išaiškinti pasaulio kū
rimosi dėsnius. Kad žmogus iš
sivystė iš žemesnių gyvūnų, dū
liai to šiandien rimti mokslinin
kai nesiginčija. Vienas tik žmo
gaus parazitų buvimas įrodo 
gyvių vystymusi. Jeigu visus 
gyvius Dievas butų sutvėręs 
anksčiau nęi žmogų, tai tie gy
vūnėliai, kurie minta išimtinai 
tik žmogaus kunu, butų turėję 
išnykti. Bet jei įvairus gyvu ne
riai iš paviršiaus ar iš vidaus 
dar ir šiandien kankina žmogų, 
tai reiškia, kad jie turėjo atsi
rasti kartu su žmogumi, kada 
jau Dievas gyvių netvėrė.

Gyvių atsiradimus iš negyvos 
medžiagos

Bet vis tik rf* šiandien dar 
tebenagrinėjamas. sunkiai * iš
aiškinamas gyvybės atsiradimo 
klausimas. ''

Pirmiesiems gyvybės kilmės 
ieškotojams šis klausimas at
rodė lengvai išaiškinamas. Dau- 
gelyj atsitikimų, paviršutiniškai 
žiūrint, atrodė, kad gyvybe ga
na lengvai savaime gali atsiras
ti. Pastovėjusioj mūsoj atsiran
da be jokios priežasties Įvairių 
kirmėlaičių. Išvirto j sriuboj, kur 
verdant bet kokia joj esanti 
gyvybė dėl karščio numiršta, 
kiek ilgiau pastovėjus, atsiran
da be galo daug gyvų bakteri
ją. į

Nežinant šios gyvių atsiradi
mo priežasties, buvo manyta, 
kad jie atsiranda savaime iš 
negyvos medžiagos'. Ir net sep
tynioliktame amžiuj kai kas nu
rodinėdavo, kad kibire, prikimš
tame nudėvėtų baltinių su duo
nos gabalėliais, gali savaime 
atsirasti pele.

I Pasteuro tyrinėjimai
Tik Pasteur’as galutinai įro

dė, kad visliose minėtuose atsi
tikimuose gyvybė iš negyvos 
medžiagos atsirasti negalėjo. 
Jis paėmė indų su išvirtu mais
tingu skystimu, uždarė jį taip, 
kad jokios dulkės ir kitokios 
kūnų dalelės negalėtų į indų pa
tekti. Rezultate pasirodė, kad 
tame skiedinyj jokios, gyvybės 
neatsirado. Jei tik indas, kuria
me bus laikomas maistingas

lūs įeiti aplink esantis oras, tuo
jau jame atsiras įvairių smul
kių gyvūnėlių.

Mikroorganizmai
Ore visuomet yra nemažai vi

sokių mikroorganizmų, kurie 
vieni arba su dulkėmis, musų 
dėl savo mažumo nepastebimi, 
ore plauko. Papuolė į palankias 
sau augti sąlygas, jie tuoj pra
deda smarkiai veistis, kartais 
net jio kelis milionus per parų 
ir tuo budu atsiranda minėtose 
vietose gyvybė. Mėsoj, pūvan
čiuose medžiuose ir kitose vie
tose kirmėlaitės atsiranda iš 
savotiškų kiaušelių, kurie žmo
gui nepastebint ten pripuolamai 
patenka.

Supratus, kad gyvybė taip 
lengvai atsirasti, negali, kilo vi
sa eilė naujų gyvybės kilmes 
aiškinimų — hipotezių.

Helmholtz’o ir Arrhenius’o 
hipotezės

Helmholtz sakė, kad gyvybė 
galėjo būti ant žemės atnešta 
meteorų iš kitų planetų. Nors 
meteoras, krisdamas ant žemės, 
Įkaista, bet jo viduj dėl mažes
nio Įkaitimo lengvai gali gyvy
bė išlikti nepražudyta. Bet 
Helmholtz šiaja hipoteze gyvy
bes kilmės nenurodė. Jeigu ant 
žemes' gyvybė tapo atnešta iš 
kitų planetų, tai lieka neišaiš
kintas klausimas, kuriuo budu 
atsirado gyvybė ant kitų pla
netų.

Arrhenius, žinomas švedų 
mokslininkas, manė, kad esan
čios labai mažos gyvybės’ sėk
los, kurtes amžinai gyvena ir 
saulės spindulių būna nešioja
mos nuo vieno erdvės kūno prie 
kito, šioms gyvybės Sėkloms le
kiant nuo vienos planetos prie 
kitos reikia pereiti tarpus, ku
riuose esti šalčio iki 220 laips
nių Celsijaus, bet tas gali gyvy
bės ir nepražudyti. Juk varlės 
kiaušinis gali išsilaikyti nežu
vęs iki 60 laipsnių šalčio, o yra 
žinoma bakterijų, kurios ir prie 
200° C. nežūva.

/

Mikroorganizmų mažumas
Bet tokių mažų gyvybes sėk

lų nieks iki šiol negali pastebė
ti. žmogaus akis su atatinkamo
mis kunus i didinančiomis prie
monėmis (ultra mikroskopais) 
gali pastebėti mikroorganizmus, 
turinčius iki 5 milimikronų 
(milimikronaš — viena milijoni
nė milimetro dalis) ilgio. Ma
žiausias ligšiol žnomas mikro
organizmas turi 15 milimikronų 
savo skersmenyj. O tokių ma
sių gyvybės sėklų buvimas, ku
rias nešiotų šaules spinduliai, 
vargu ar yra galimas. Ir šiai 
teorijai šiandien svarbesnes 
reikšmes nepriduodama.

Chemikų problema
Painus gyvybės klausimas 

bus išspręstas, kai chemikams 
pasiseks laboratorijoj pagamin
ti gyvo organizmo dalelę. Iki 
šiol mokslininkams laboratorijoj 
nieko gyvo sukurti nepavyko, 
bet gyvybes klausimas nėra vi
siškai žmogui neprieinamas' da
lykas.

Daugelis organinių (augali
nių) kūnų, kurie įeina Į gyvos 
medžiagos sudėtį, kaip riebalai, 
cukrus, daugelis organinių 
rakščių šiandien lengvai iš ne
organinės medžiagos laborato
rijose pagaminama. O taip ne
seniai Įvairių stebuklų šalinin
kai tvirtino, kad mokslas nie
kuomet neras būdų gyvos me
džiagos sudėtinėms dalims pa
gaminti.

Gyvoji medžiaga
Pati gyvoji medžiaga yra su

dėta iš kasdien musų sutinka
mų kūnų kaip deguonis, azotaš, 
anglis ir kita.

Reikia tik susekti, kaip tos 
medžiagos gyvajam organizme 
yra grupuojamos ir gyvybės 
kilmės klausimas paaiškės. Gy
vų kūnų gyvenime šiandien ne
matoma tokių apsireiškimų 
kurių visiškai nebūtų galima iš
aiškinti paprastais gamtos dės
niais'. Jei seniau, matydami, kad 
žmogaus skilvyj ir žarnose sul
tys suardo, suvirškina visas pa
tekusias maisto dalis, o nejudi
na pačio skilvio sienelių, laike 
stebuklingu reiškiniu, tai šian
dien visiems yra aišku, kad tik 
dėl to suvirškinančios maistų 
sultys neliečia šienelių, kad šios 
turi jas apsaugoj ančių priemo
nių.

Gyvių judėjimas
Gyvių judėjimas', persikėli

mas iš vienos vietos į kita taip 
pat išaiškinamas paprastu me
chaniniu veikimu. Dirbtiniu bu
du galima padaryti toki laše
liai, kurie vandenyj judėtų pa
našiai, kaip kai kurie žemesnie
ji gyviai.

Mokslininkas Lineli paėmė 
smulkiai sumalto cukraus, su
maišė su aliejiniu sviestu ir ga
vo mažutėles kruopeles. Patal
pinus šias kruopeles į vandenį 
su glicerinu, padėjus po mik
roskopu ir lengvai prispaudus 
stikleliu buvo pastebimi šių 
kruopelių judėjimai ištisomis 
valandomis, kurie buvo visiškai 
panašus Į amebų judėjimus.

Nors amebų panašus judėji
mai vyksta dėl labai sudėtingų 
priežasčių, tačiau vienas dėsnis 
liekasi bendras': kad palaikyti 
gyviams judėjimą nėra reika
linga jokių. paslaptinga pajėga, 
o paprasti gyvių organizmo vi
dujiniai erzinimai ir įvairus fi
ziniai reiškiniai gali juos iš
šaukti.

Pirmosios gyvybės diegai
Į klausimų, ar dabar kuriasi 

savaime nauji gyvi sutvėrimai, 
mokslas atsako, kad ne. Bet 
pirmaisiais žemes kūrimosi pe
riodais, kai temperatūra ant 
žemės buvo daug aukštesne, 
gamtininkų manymu, gyvybe 
galėjo savaime iš negyvos me
džiagos susidaryti. Kur tempe
ratūra aukštesnė, ten įvairus 
judėjimai, visokį gamtos proce
sai eina daug sparčiau. Dabar 
laboratorijose, kai yra reikalin
ga pagaminti įvairus junginiai, 
daugelyj atvejų reikalinga yra 
jungiamieji kūnai kaitinti. To
dėl nenuostabu, kad dar neat- 
vėsusioj žemėj ar vandenyj iš 
įvairių kūnų junginių galėjo 
savaime susidaryti pirimeji gy
vybės’ diegai, pirmieji žemiau- 
sieji organizmai, iš kurių kei
čiantis gyvenimo sąlygoms, iš
sivystė visa gyvoji gamta.

PROBAK

CM fl|»T AVINUI

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi skustis, ko 
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu jusli pardavlkan ne
gali jut* aprūpinu, rūdykite 
ticeiai nuimti.
50c už 5 — $1 už 10 

ScinpoUo bleidab — 10c

PROBAK CORPORATION

NIWVOIK

Sveikatos Dalykai
RECEPTAS

Senovėje daktaro receptas 
buvo koki ten šventenybė, kurią 
pacientai savotiškai gerbdavo. 
Daktaro žodis' buvo skaitomas 
galutinu: ką daktaras pasakė, 
tai, vadinasi, šventa. Musų lai
kuose, aplamai imant, negerbia
ma kilnus daiktai ir dalykai. 
Negerbiama daktaro receptas, 
negerbiama nė jo nuoširdus žo
dis...

Šioje humbugų gadynėje 
kiekvienas sukčius turi miklų 
liežuvį, kuris jam ir pinigų pa
daro ir kartu prestyžą sukuria. 
Tai jau tokia mada.

Aš visai nesakau, kad recep
tas tai kokia ten komunija, ku
rių žmonės savotiškai gerbia. 
Ne. Bet kalbėdami apie šiuos 
dalykus neužmirškime H. Spen- 
cerio pasakymo: musų pasauly 

*esama ir fizinės moralybės. Ki
taip sakant gerbkime ir garbin
kime ir savo kūnų.

Seninus ant viršaus recepto 
daktarai rašydavo šias raides 
Q. D. B. V.- lai Dievas geron 
pusėn nukreipia. Dabar mes 
rašome tik tai vienų raidę R.— 
kas reiškia “imk”. Daktarai, 
tur būt., pritaria Spenceriui 
(jiems KŪNO moralybė terū
pi).

Receptas paprastai rašomas 
lotyniškai. Tai dėl to, kad visi 
vaistai visuose kraštuose loty
niškai pavadinti. Reiškia visur 
gali su receptu vaistų nusipirk
ti.

Pirkdamas vaistų visur gali 
gauti kopijų recepto, jei nori. 
Čia nieko niekas slėpti ir ne
nori.—Dr. Karalius.

AUTORIUS
Dabar visi skundžiasi. Tur 

būt čia, anot. Vargšo, gadynės 
žaizdos kaltos, o gal mūsiškė 
gadynė.

štai mano draugas autorius, 
kitaip sakant rašytojas skun
džiasi. Aš ji bandžiau sura- 
mint. Mesiu, sako rašęs, tai 
vėl galėsiu ramiai miegot.

O čia. sakau, musų visų to
kia dalia. Kol jisai rašinėdavo 
niekus, kuriuos visi mėgsta, tol 
visi jį girdavo. Gabus rašyto
jas, puikus' feljetonistas, protin
gas.

Paskui jisai pradėjo teisybę 
rašyt. Reikėjo kai ką pakriti- 
kuot. Teisybė* visiems karti, 
ypatingai prietaringiesiems.

Ir mano draugas autorius 
susilaukė pamazgų ir purvų iš 
tų, kurie jį pirmiaus garbino...

Tur būt autoriaus tokia dalia. 
Užgirk prietarus, tai visi prie
taringieji tave garbins. Pasa
kyk teisybę, tai visi melagiai 
tave prakeiks ir purvais ap- 
drapstys. - Mat.

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

3140 S. Halsted St.

Subatoj, Vasario 1
Visas kalbantis didysis paveikslas

“Midnight 
Daddies” 
Ali star cast

Nedėlioj ir Panedėly, 
Vasario 2 ir 3

“Women Racket” 
dalyvaujant 

TOM MOORE
Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančio* iinio».
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Cicero

Dar apie Liuosybes Namo 
Bendrovės koncertą

Praeitą nedėldienį, sausio 26 
d., įvyko Cicero Liuosybes Na
mo Bendrovės metinis koncer
tas. Programą išpildė Birutės 
ir L. K. M. chorai. Kadangi 
dalyvavo du žymus chorai, tai 
publika, matyti, labai susidomė
jo ir skaitlingai atsilankė.

Pirmą programo dali išpildė 
Birutės choras po vadovyste K. 
Steponavičiaus ir atskiri Biru
tės artistai. Choras atidarė 
programą su trimis dainomis: 
Gruodžio “Op, op Nemunėli”, 
Žilevičiaus “Pavasaris” ir iš
trauka iš Petrausko operos “Bi
rutė”. Visos dainos buvo su
dainuotos labai gražiai ir įspū
dingai. Tos dainos yra gan 
sunkios ir ne bile koks choras 
gali jas tinkamai sudainuoti. 
Jas pildant reikalingas didelis 
švelnumas. Mokytojas Stepo
navičius interpretavo jas labai 
gerai. Vietomis dainos buvo 
švelnutės, kaip pavasario vėja- 
lis, o vietomis jos galingai 
skambėjo. Tik viena Birutė 
gali taip sudainuoti. Steponavi
čius nereikalauja iš choristų, 
kad jie bliautų ir rėktų, kaip 
kas gali, bet mokina juos dai
nuoti, kaip pridera.

Jonas Romanas, tenoras, dai
navo dvi daini: “Mano gimtinę” 
ir “Karvelėlį”. Romanas turi 
gerai išlavintą balsą ir gražiai 
ji valdo. I)ainiįQ#i su jausmu 
ir skoniu. Nėra mažiausios 
abejonės, kad jis yra geriausias 
tenoras tarp Chicagos lietuvių.

Birutės merginų trio. O, tai 
gražios merginos ir gražiai dai
nuoja. Balsai pusėtinai prala- 
vinti ir lygus. Jos dainavo vie
ną gana sunkų kurinį angliškai 
ir paskui lietuvių liaudies dai
nas. Publikai labai patiko.

Ona Biežienė turi išlavintą 
balsą ir dainuoja tikrai su sko
niu. Tiek žemose, tiek aukšto
se gaidose jos balso tonas gra
žiai skamba. Ir svetimtaučių 
parengimuose tokių dainininkių 
retai pasitaiko girdėti. Ji kartu 
su Romanu padainavo ir duetu 
dvi dainas. Abu turi didelius 
balsus, kurie gražiai harmoni- 
zuojasi. Dažnai pasitaiko gir
dėti duetų ir kvartetų, kur vie
nas ar kitas balsas pertvirtas 
arba išsiskiria. To negalima 
pasakyti apie šią porą, nes juo
du tikrai sutartinai dainuoja.

Pasirodo scenoj Birutės vyrų 
kvartetas—■ Ažukas, Balanda, 
Kezis ir Jakavičius. Visi gra
žus vyrai, visi turi tvirtus ir 
gerai pralavin'tus balsus. Kvaj-- 
tetas net tris kartus buvo pub
likos iššauktas. Jis ypač gerai 
charakterizavo “Verda boba ku
kulius” ir “Atsigėriau arelky- 
tės”.

Pirmą programo dali baigia 
Birutės choras. Šį kartą jis 
dainuoja sunkias dainas iš ope
rų. Ir sudainuoja tikrai šau
niai. Tegul kitas choras paban
do dainuoti ištraukas iš operų 
“Cavaleria Rusticana” ir tore
adoro dainą iš “Carmen?” O 
Birutė tai gali, nes ji tun šau
nų chorą ir šaunių solistų. Pir
moj dainoj solo dainavo p. Ro
manas, o antroj—F. Jakavičius. 
Reikia pasakyti, kad Jakavičius 
turi gražią ateitį: jis vos '21 
metų amžiaus, o kaip jis gra
žiai dainuoja toreadorą! Jo bari
tonas skamba puikiai. Kai jis 
dainavo, tai publika tiesiog ir 
kvapą sulaikė beklausydama.

Su Birutės choru dabar gali
ma visur drąsiai pasirodyti iri 
tarp svetimtaučių. Lietuviai dėl; 
jo gėdos neturės. O kad tas Į 
choras pasiekė tokios aukštu
mos, tai čia didžiausias kredi
tas priklauso eyergingam ir ga
biam mokytojui Steponavičiui, 
kuris tikrai nuoširdžiai dirba j 
Birutės labui.

Po to, kai Birutė išpildė sa
vo programą, scenoj pasirodė 
kažkos svetimtautis. Pasisakė 
esąs mainierys. Jis pradėjo 
drožti prakalbą. Pirmoj vietoj 
išgyrė Birutę. Choro, kuris 
taip gražiai dainuotų kaip Bi
rutė, sako, jam netekę girdėti. 
Labai jam patikęs ir merginų 
trio. Paskui jis ragino aukoti 
streikuojantiems mainieriams. 
Nors visi žino, kas tik nori ži
noti, kad tas bolševikų skelbia
mas streikas yra didžiausias 
blofas, bet jie aukų kaulyti vis- 
vien nepaliauja. Publika tinka
mai įvertino tą atsišaukimą ir 
labai mažai teaukavo. Mat, 
žmonės jau nebenori mesti savo 
pinigus, nežinodami, į kieno ki
šenę jie pateks. Išviso aukų rin
kimas koncertuose daro labai 
prastą įspūdį. Reikėtų ubagavi
mo vengti.

Publika nerimauja. Laukia, 
kol pradės L. K. M. choras pil
dyti savo programą. Ant galo, 
išeina Dauderis. “Progresistai” 
jį vadina “musų Povilas”. Ge
riau tiktų jį vadinti “musų bas
lys”, nes pas tą žmogų nėra 
jokio gyvumo. Dainuoja vieną 
ir kitą dainą. Be jokios eks
presijos ir nuobodžiai; o kas 
blogiausia, —tai vis iš tono iš
klysta. Mat, jis tenoras, tad 
mano, kad reikia dainuoti labai 
aukštu balsu. Ir jis dainuoja 
visuomet aukščiau, negu pianas 
akomponuoja. Jau daug metų, 
kaip jis mokosi ir dainuoja vis 
tas pačias dainas, o progreso 
jokio. Amžinas studentas, — 
ir gana. Ir kada jis paliks mus 
ramybėj!

Pasirodo šarkiunaitė, sopra
nas. Turi mažą ir mažai lavin
tą balselį. Mažesniuose paren
gimuose ji, gal būti, ir butų sa
vo vietoj. Bet, matyti, kad 
Kanklių choras neturėjo geres
nės solistės, todėl turėjo pasi
tenkinti ir jaja. Girdėjau, kad 
mokosi pa’s gerą mokytoją, tad 
kada nors ji gal ir galės įmano
mai dainuoti.

Dainuoja Vėbra ir Janulevi- 
čiutė duetą iš Karnevilio Var
pų. Gaila, kad Janulevięiutė ne
galėjo atidainuoti tą duetą vie
na, nes jos partneris, ne tiek 
dainavo, kiek gadino. Tur būti, 
Vėbra draugų neturi (nors jie 
vieni antrus ir vadina drau
gais). Jeigu jis turėtų gerą 
draugą, tai jam pasakytų, jog 
jam nėra jokios vilties tapti 
dainininku. Kiek teko girdėti 
iš patikimų šaltinių, pats mo
kytojas po vieno nesėkmingo 
parengimo apie draugą Vebią 
pareiškęs tokią nuomonę: girdi, 
negalima tikėtis, kad prisival
gęs žolių žmogus (tai Vėbros 
adresu) galėtų gerai dainuoti...

Janulevičiutė turi gerą balsą. 
Gaila tik ,kad ji nesilavino. Te
ko man ją girdėti, kai ji daina
vo Pirmyn choro statomoj ope
retėj. Nuo to laiko jokio pro
greso nepadaryta.

Na, išeina ir kvartetas su 
“virtuzu” (jeigu yra toks žo
dis) Kvederu priešakyj. Tas 
“virtuzas”, matomai, mano, kad 
jis labai gerai „dainuoja. Bet 
tikrumoj išeina,kaip tik priešin
gai: jis tik gadina. Turi jis be 
galo didelį balsą. Na, ir bando 
su juo pasirodyti. Rėkia, kaip 
kariamas, iš visos kakarinės. 
Mat, mokytojui nepridera nusi
leisti savo kolegoms, — reikia 
juos užrėkti. Ir jam tatai pil
nai pasisekė. Vėbra ir Daude
ris visą laiką dainavo iš tono, 
o baritono visai ir nesigirdėjo. 
Kodėl jis nepaprašė mokytojo, 
kad ir jam duotų “čenčiaus” 
nors kartą, kitą šuktelėti? O 
dabar jis išsižioja, kaip žuvis, ir 
“žuviškai” dainuoja, — niekas 
jo balso negirdi. Priegtam 
jiems nereikėtų pamėgdžioti 
Birutės kvartetą, — kas tinka 
jaunuoliams, tas netinka suau
gusiems “grenadieriams”.

Nusileidžia uždanga. L. K. M. 
choro nariai nustoja saviškiams 
ploti ir grindis daužyti. Mat, 
reikia eiti patiems dainuoti. 
Scenoj girdisi triukšmas. Ma
tomai, mokytojas negali sutvar
kyti chorą. Pagalios, pasikelia 
ir uždanga. Choras itin didelis. 
Ale kai pradėjo dainuoti, tai

susidarė toks įspūdis: ant kiek 
jis didelis, ant tiek jis prastai 
dainuoja. Jokio švelnumo; jo
kios harmonijos bei gražumo. 
Kiekvienas rėkia, kiek tik jo 
balsas išneša. Kai kurie cho
ristai net parausta bebliaudami. 
Nei kartą choras nepradėjo dai
nuoti, kaip reikia,—vis iš tono. 
Visą laiką iš altų išsiskyrė vie
nos moteriškės balsas. Jai rei
kėtų dainuoti kartu su tenorais, 
o ne su altais. “Ei, Uchnem” 
sudainavo kiek geriau, bet ne
padarė reikiamo įspūdžio. Dai
navo perdėm garsiai. O kiek
viena šiek tiek suprantantis mu
ziką žino, kad tą dainą iš pra
džių reikia dainuoti tyliai, kad 
susidarytų įspūdis, jog daininin
kai artinasi iš tolumos. Jau 
trys metai, kaip choras dainuo
ja tą dainą ir vis negali ją 
tinkamai sudainuoti. Tai jau 
perdaug! Bet ko gera galima 
tikėtis, jeigu mokytojas mokina 
ne dainuoti, ale rėkti.

Po koncerno susitikau su kai 
kuriais kankliečiais ir paklau
siau jų: na, kaip manote, kuris 
choras geriau dainavo. Atsako: 
žinoma, šį kartą Birutė geriau 
pasirodė, ale negalite sakyti, 
kad musų choras buvo labai 
prastas. O viena žymi choro 
dainininkė. kurios vyras net 
“Vilnyj” buvo labai aukštą vie
tą užėmęs, tiesiog pasakė, kad 
“Birutė” musų chorą suvarė į 
ožio ragą”. Reikia jiems ati
duoti kreditą už atvirumą ir są
žiningumą.

Skaičiau melų ir šmeižtų ga- 
zietoj, kad buk Birutė turėjusi 
talkininkų iš kito choro. Esą 
todėl ji neblogai ir dainavusi, 
žioplesnio dalyko sunku sau ir 
įsivaizduoti. žmogus, kuris 
nors šiek tiek nusimano apie 
dainavimą, pasakys, kad nesusi
dainavusiems dviem choram su
eiti į krūvą ir dainuoti sunkias 
dainas yra negalimas dalykas. 
Tai ko norėjo atsiekti “Vilnies” 
Reporteris, paskelbdamas tą 
kvailą melą apie Birutės ir Pir
myn chorų susiliejimą? Ta jo 
žiopla pasaka taip pat paroęlo, 
kiek jis yra ^kompetentiškas 
spręsti apie dainavimą.

Ir tas Reporteris, jei neklys
tu, turi dar aspiracijos įsigauti 
į Susivienijimo prezidento vie
tą.

Tai jau labai liūdna...
—Šėrininkas.

raketieriui. Taip. Jis galėjo 
šauktis policijos arba valstybė, 
gynėjo pagelbos. Bet ką gali 
žinoti musų italas - gal polici
joje arba valstybės gynėjo ofi
se raketieris turi artimesnių 
draugų, no kad įstatymai, ku
rie, garantuoja jam, krautuvės 
savininkui, ramų biznį?

O jeigu taip, tai kas musų 
užsispirusį italą laukia? Well, 
raketierių bausmė. Ir tų baus
mių tarpe viena labai veikli—■ 
bomba!

Bombų kaino®
O bombos yra, palyginti, pi

gios. Juodojo parako bombos 
kaštuoja nuo $50 iki $100. Di
namito bombos nuo $500 iki 
$1,000. Ir kai jau po trečio ar 
ketvirto įspėjimo mes dinami
to bombą, tai reikia žinoti, kad 
musų italui bamba padarys dau
giau žalos, n') kad ji pati kaš
tuoju.

Bombų gi raketieriai nesigai
li. Pavyzdžiui, 1924 metais Či
kagoje sprogo 92 bombos,1 1925 
m.—113; 1926 m.—89; 1927 m. 
—108; 1928 m. sprogo 116 bom
bų.

Galvažudystės
Bet ir bomba nėra pavojin

giausia raketirių bausmė nužiū
rėtoms jų aukoms. Mirtis yra 
baisesnė bausmė, nei žala tur
tui.

O galvažudysčių Čikagoje ne 
stoka. 1926 metais čia papildy
ta 366 galvažudysčių; 1927 m. 
—379 galvažudysčių; 1928 m. 
—399; 1929 m., iki birželio 1 
dienai—147 galvažudysčių.

Ne visas tas galvažudystės 
papildė raketeriai. Bet žymią 
dalį papildė jie, raketieriai. O 
kas svarbiau —tai kad nei vie
nas iš raketierių nebuvo nu-1 
baustaus sunkesne bausme už 
galvažudystę. Kaltinimai prieš 
juos kažin kokiu budu išgaruo
davo, ir raketieriai arba užsi
mokėdavo labai lengvą bausmę, _• 
arba visai išsisukdavo nuo. baus
mės.

Ir ne stebėtina, jeigu ture-

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeitie# ir 

dabarties
Kodėl išbujojo raketieriai 

Čikagoje
Pirmutinė raketierių grupė, 

nužiūrima, išbujojusi Halsted ir 
12 gatvės apielinkcje.. Matote, 
Capones, O’Baniono ir Morano 
gengės išstūmė iš vidurmiesčio 
silpnesnius konkurentus “buzės” 
biznyje.

Yra. sakoma, kačl kartoj buvęs 
biznyje žmogus ir vėl mėgins 
eiti į biznį. Taigi ir išstumtieji 
iš “biznio” gengsteriai neišsi
žadėjo “biznio”. Jie betgi pasi
rinko raketą vietoje buzos. Na, 
o toliau pasirodė, kad rakieto 
“biznis” yra taipjau pelningas, 
kaip ir buzės. Taigi “biznis” 
vystėsi, kandidatų skaičius šiam 
bizniui didėjo, vis nacijos sry- 
tys rodėsi ra keto gorizonte.
Duoklės “apsigynimo fondams”

Gal būt lengviausia išnaudoti 
paprastus krautuvninkus. štai, 
pavyzdžiui, italas turi kratuvč- 
lę. Padaro jis iš krautuvėlės 
gyvenimą.

Bet vieną gražią dieną įeina 
krautuvėlėn piktas vyras ir rei
kalauja, kad krautuvės savinin
kas duotų jam $25 “apsigyni
mo fondui”. Italas purtosi, 
šaukia dievo motiną pagelbon, 
ir galų gale sumoka reikalau
jamus pinigus, kurie busią pa
naudoti tam, kad apginti ko
kius ten kriminalistus, pakliu
vusius teismo rankosna.

O toliau pas italą atsilanko
ma ir vėl. ir vėl su panašiais 
reikalavimais, tik gal būt jau 
reikalaujama didesnių sumų.

Italas galėjo neduoti pinigų

sime omenėje tą faktą, kad ra
ketieriui ginti sukeliama fon
das iki $25,000.

Kiek kaštuoja užmušimas 
žmogaus Čikagoje

.Įsivaizduokime dabar, kad ra
ketieris reikalauja iš to ar ki
to žmogaus “douklės”. Jei žmo
gus neduos, tai jam grūmoja 
bomba arba ir mirtis. Bomba 
kaštuoja, palyginti, pigiai. Ne 
ką brangiau kaštuoja ir žmo
gus nudėti.

Nudaigoti žmogus Čikagoje, 
“ekspertų” manymu, kaštuoja 
$50 ir aukščiau. Paprastas žmo
gus nudėti, sakoma, kaštuosią 
nuo $50 iki $160; profesionalas 
—nuo $500 iki $1,000. Užmuš
ti žymus biznierius kaštus nuo 
$50,000 iki $100,000. Tokias kai
nas skiria John Gunther įdo
miame straipsnyje, tilpusiame 
Harpers žurnale (spalių men. 
laidos, 1929 m.)

Kur veikia raketieriai

žemiau nurodysiu vieną-kitą 
srytį, kur darbuojasi raketie
riai: kepyklų biznyje, tarp dy- 
lerių laužu, pedliorių tarpe, va
lymo ir dažymo pramonėje, žu
vies markete, barberių tarpe, 
batų valytojų tarpe, gazolino 
stotyse, atmatų išvežioto.] ų tar
pe, langų valytojų tarpe, taksi- 
kebų tarpe ir daugely kitų.

Raketieriai darbuojasi, kaip 
jau buvo minėta, net 90 biznio 
sryčių. Tatai nereiškia, kad jie 
yra užėmę pilnai visas tas sry- 
tis. Tai reiškia greičiau, kad jie 
yra šiek tiek įleidę šaknis mi
nėtuose darbuose ir kad jie 
stengiasi naudotis ir naudojasi 
čia.—čikagietis.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

'lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka*

Musų 25- ti Metai

Saugumo Pirm Visko
• z •

Atidarykite Taupimo Sąskaitą 
Šiandie

Siame stipriame banke
Stipri Direktorių Taryba ir kompetetingas viršininkų štabas, 
kuris vaduojasi griežtai konservatyviu nusistatymu ir 25 metų 
bankininkystės patyrimu, visuomet yra prisirengę apginti ir ap
saugoti dabartį ir ateitį daugiau kaip 40,000 depozitorių.

Turtas Viršija $14^500,000.00
BANKINĮNKAVIMO VALANDOS: 

Utayninkais ir Subatomis 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare 
Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 3 vai. po piet

S? West Side SS Ban k
c7he Bank of“Safety and hiendly Seniai"

Rooscvcll Road at Halsted Street’ Chicago

Naujienų Ekskursija
JETUVON

Geg'užio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Laivu LITUANIA
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.

NAUJIENO
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rytoj Vilniaus Va
davimo K-to susi

rinkimas
Rytoj, vasario 2 d., 2 vai. 

po piet. Lietuvių Auditorijoj, 
Įvyks-labai svarbus metinis Vil
niaus Vadavimo Komi lėto su
sirinkimas. Komiteto susirinki
mai yra retai laikomi, 
susirenka daug svarbių 
lų. šiame susirinkime
bus renkama nauja valdyba, 
taipgi bus pasitarimas dėl va
sario 16 d. apvaikščiojimo.

Nariai ir draugijų atstovai 
prašomi būtinai dalyvauti šia
me susirinkime.

— Narys.

lodei 
re i ka
be to

Inž. V. Kišimo pa 
skaita

Šiandiei n draugijos “Zna- 
nie” patalpose (1902 \V. I)i- 
vision st.) įvyks lab-ai įdomi 
paskaita tema “Visuomenės kla- 

— M sės .
Inž. Kišimas savo laiku yra 

daug dirbęs Rusijoj ir laike 
revoliucijos užėmęs atsakom i li
gas vietas. Su sociologijos ir 
ekonomijos klausimais jis 
gerai susipažinęs.

Paskaita bus rusų kalba, 
čiau reikia priminti, kad 
Kišunas 
Paskaita 
karo.

yra

inž. 
kalba ir lietuviškai, 
prasidės 7:3(1 vai. va-

— N.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Juodas brolis ir komisarai.

Sausio 29 dieną “Naujieno
se” papasakojau, kaip komisa
rų gazietos viršilos diktuoja 
L. K. M. chorui. I

Kur buvęs, nebuvęs ' štai 
Strazdas, iš alksnyno išlindęs, 
duoda komisarų gazietoje (saur 
sio 30 dieną) vėjo “menševi
kams” deliai korespondencijų, 
kritikuojančių chorų. “Menše
vikai”, girdi, gausią dūlę, o ko
misarai esantys O. K.

Vyručiai, nepilkite aliejaus 
i vandenį, ba aliejus vis pa
siliks viršuje. Tą patį galima 
pasakyti apie komisarus: kaip 
jus savo spaudoje nesiteisinsi- 
te, o teisybė išeis i viršų anks
čiau ar vėliau.

Ir štai, kaip yra įvykę r i m- Į 
tų nesusipratimų tarpe komi- Iš 
sarų ir L. K. M. choro. Pra- 

koncertų sezono, rodo-
pubaigoje praėjusio la|>- Sausio k 5tą dieną. 1930 
mėnesio, Meldažio sve- musų draugyste turėjo 'balių 
buvo surengtas koncer

te. M. choras 
Kur buvęs-ne-

buvęs mažiausias tavorščių ko
misaras Gasiunukas, L. K 
chorui nežinant ir chorui 
pageidaujant, atsiveda 
broli ant pagrindų kalbėti apie
matušką Kasėją, ba juodas bro- profesionalai.
lis yra komunistas. Praeitame susirinkime dlid-

L. K. M. choro pirmininkas žiuma tapo pilnais musų drau- 
prieš tokį palaikymą choro juo- gystės 
kams užprotestavo. Girdi, ko- silankė, lodei draugystė p2<ta-
misarai ne tik kad melžiantys i rė išimtį, kuri suteikia ir tiem 
chorą visokiam savo bizniui, tapti musų nariais, jeigu jie 
ale dar ir juodą brolį stąto kai- atsilankys Į ateinantį susirin- 
bčti choro vardu, lai jau per kimą, kuris įvyks vasario 9tą 
daug. Ir jei, girdi, negras sto- d. 1936 m. Mark White Square 

choras atsi- svetainėje, prie 29tos ir Hal
sted gatvių, Imą vai. dienos.

Taipgi turiu pažymėti, kad

si, kad 
kričio 
tai nėję 
tas, kuriame L.
ėmė pirmenybę.

Lituvių Radio Valanda

Kas nedėldienį, iš stoties WCFL, 970 K., nuo 1 iki 2 
dama Jos. E. Budrik Ine. Ponas Sauris, mažai tematom 
Budriko Radio Orkestrą, po vadovyste Juožavito ir Pet

indos po pietų, duo- ' 
sėdi prie vargonų.

vičiaus.

SPORTAS
GOLFININKAI.

Vasaros sezonai praėjus u z-

kuosoj Susirėmimai, 
draugingos ir mišrios kelyeru-į 

didieji metiniai 
paliko liktai at- 

Turnamenl ų laimėto- 
u- 
ir j 

. kyti,

ir
\klų ir “In- 
visi; taip sa- 
rago Indbot 
su'<ompaz:ivO

j,tuklus ir viena.'-, geriausias 
!ų stos prieš -No\v Yorkie- 

čius, kurie pereitų žiema iš
lošė “Indoor” čempionatą.

— Ms.

chore esama carukų. Bet tas 
šauksmas nieko negelbėjo. Ir 
Gtasiunas, ir visas komisarų 
štabas turėjo juodą brolį pa
slėpti į kampą, o L. K. M. cho
rui užleisti vietą.

Vėliau choro pirmininkas 
parašė komisarų gazietai straip
snį, kad komisarai negražiai 
pasielgę brukdami lietuvių pa
rengimui juodą brolį. Žinoma, 
toks L. K. M. choro pirminin
ko raštas netiko komisarų ga
zietai, ba kenkė jų raudona
jam bizniui. Taigi jas tas pa
teko “beskėn”.. Ų'enka manyti, 
kad ir daugiau tokių raštų pa
teko į veist beskę, o ne į laik
rašti.

Kiek laiko praėjo, ir komi
sarų gazieta pamatė, jog bus 
prastai, ba vienas iš choro na
rių pranešė Gasiunui ir visam 
gazietos štabui, kad jeigu jau 
nėra vietos jų raštams, tai jis 
kreipsis į pašalinę spaudą. Ta
da pasirodė komisarų gazietoje 
kritikos deliai L. K. M. choro, 
bet jos buvo taip ištampytos 
ant komisarų kurpalio, kad ne
žinantis dalykų padėties ne

galėjo suprasti, kas norima pa
sakyti apie L. K. M. chorą.

Gi dar vėliau, choras su
rado priežastį net atsisa'kyįti 
nuo dalyvavimo Lenino mir
ties sukaktuvių paminėjime. At
sisakymo priežastis buvusi ta, 
kad komisarai nuvedę 
j Maskvą, o dabar vėl 
keliauti į Afriką.

Ir ateityje, jeigu dar 
sarai sumanys vesti tą 

ziją, tai gali Įvykti
chore daugiau kas nauja

Pasaulio Vergas.

chorų 
verčia

komi- 
chorą 
L. K.

M.

Bridgeportas
Teisybės Mylėtojų Draugy

stės veikimo.

m.

M. 
ne- 

juodą

Tai buvo nepaprastas balius, 
kuriame ne tik nariai ir na
rės linksminosi, bet buvo ir 
pašalinių svečių, kuriems bu
vo duota proga tapti musų 
draugystes nariais be įstojimo 
mokesčių. Aplikacijas pripildė 
apie 35 ypatos, jų tarpe keli

nariais. Nekurie eat-

siąs kalbėti, tai 
sako dainuoti.

Gasiunas pradėjęs šaukti, buk

“Naujienų” Bendrovės Dalininkams
Šį mėnesį Įvyks metinis “Naujienų” Bendrovės dalininkų 

(šėrininkų) visuotinas susirinkimas. Kadangi kiekvieną kartą, 
šaukiant tokius susirinkimus, daug laiškų grįžta, paštui nesu
radus adresatų, tai yra būtinas reikalas, kad Bendrovės Sek
retorius turėtų tikrus adresus visų dalininkų.

Todėl labai prašau kiekvienų “Naujienų” Bendrovės dali
ninkų, kuris paskutiniu laiku persikėle gyvent naujon vieton 
arba kuris pirmiaus buvo pamiršęs priduoti Bendrovei savo 
keista adresą, titoiaus savo adresų man pranešti.

NAUJIENŲ BENDROVĖ
Nora Gugis, Sekretorius, 
1739 South Halsted St.

Chicago, III.

pa-

7 ' 1 ■

draugystė nutarė priimti nau
jus narius ir nares ateinan
tiems 1930 metams už $1.00 
Įstoj imo.

Musų draugystei gali pri
klausyti vyrai ir moterys, be 
skirtumo tikėjimo ir pažval- 
gų. Draugystė gyvuoja gerai, 
nes tuęi apie 400 narių ir $12,- 
000 turto. Draugystės vardas 
labai populiarus/ lodei geisti
na, kad prie musų draugystės 
priklausytų visi gero budo lie
tuviai. St. Narkis,
Teisybes Mylėtojų Draugystės 

Sekretorius, 
avė.

ship Citizens komitetas susi
rinkime laikytame pirmadienį, 
sausio 24 dienų, nutarė rinkti 
pinigus ir protestų parašus to
liau, idant varyti kovų pirmyn, 
jei pasirodytų, kad laukiamas 
(palengvinimas yra per men
kas. Komitetas taipjau nutarė 
pasidaryti nuolatine organiza
cija, kurios užduotis bus sau
goti ir ateityje apielinkės 
ventojų interesus.

Roseland

f?y-

4102 So. Mapk*wood

Pranešimas 
šėrininkams

Draugiškas patarimas 
tavorščiams.

Pranešimas “Kulus’s Valstija
Lithuanian Agency” korpora
cijos šėrininkams.

atsi-Šėrininkai, malonėkite 
imti pinigus už savo Šerus, ku
rie verti kiekvienas po dešimtį 
dolerių.

Pinigai, sumoj $1,900, randasi 
kasoje. Mat, namas yra par
duotas apie du metai atgal Jus
tinui Kulis.

Čekius ir visus dokumentus, 
mano pasirašytus, esu atidavęs 
sekretoriui. Joe Borden-Bagdžiu- 
nas, 8438 So. Marshfield Avė.

Dar kartą pastebiu: malonė
kite visi atsišaukti. Direktoriai 
ir šėrininkai nutarė korporaciją 
likviduoti jau apie porą metų 
atgal. Aš nenoriu būti atsako- 
mingas.

-—George Rimkus, 
vienas direktorių.

Calumet distriktui 
taksai busią nu

mušti

praneša,

tas distriktas 
į rytus nuo 

į pietus nuo

peržiurėjimč

kad šiame 
įkainavi-

įkainavimas taps 
pasiliks kokiais 
aukštesnis, nei

South End ' Beporter—Rose- 
lando laikraštis 
kad vielinis asesorius, kartu su 
valstijos komisijos taksoms 
patikrinti Įgaliotiniais, peržiū
rinėja taksus vadinamam Calu- 
niet distrikte. O 
apima apielinkę 
State gatvės ir 
87-tos gatves.

Pasėkoje šio
tikimasi, kad Įkainavimas’ są- 
vasties taksoms busiąs žymiai 
numuštas; kad, lak tinai, Įkai
navimas busiąs numuštas 25 
nuošimčiais, jei palyginsime su 
tuo,\ kaip sąvastis buvusi įkai
nuoti iš karto.

Dalykas toks,
distrikte, pradžioje, 
mas buvo pakelta kai kurioms 
sąvastims net po 300 nuošim
čių, palyginus su tuo, kaip bu
vo sąvastis taksuojama pir
miau. Vienok, bendrai imant, 
ir dabar, kai 
numuštas, jis 
75 nuošimčių 
seniau buvo.

Sakoma, kad paprastas pi
lietis nejausiąs šio pakėlimo 
skaudžiai. Bet pakėlimą jausią 
skaudžiai tie, kurie seniau mėg
davę taksus “fiksinti” ir ku
rie, ačiū tam, galėdavę per daiug 
jau lengvus taksus mokėti.

Apielinkės piliečiai jaučiasi 
laimėję pergalę dėl šio peržiū
rėjimo. Vienok Calumet Town-

dalinimas 
aš patar- 
prie neg-

musų juo-

Mes, tavorščiai, rengdami sa
vo vakarus, balius, prakalbas 
ir darydami 'kitokį biznį, da
liname lapelius lietuviams prie 
bažnyčios.

Bet pasekmių šis 
mažai duoda. Todėl 
čiau dalinti lapelius 
rų bažnyčių.

Kaip žinote, viena
duju brolių bažnyčia randasi 
prie 94-tos ir Sta>e gatvių, o 
kita — prie 111-tos gatvės ir 
Morgan Park.

No, ne Juokais aš kalbu, ži
note, draugai — lietuviai visi 
yra buržujai, socialpatriotai, ar 
kaip den juos pavadinti. Į juos 
kalbėti, lapeliais ar gyvu žod
žiu, tai kaip žirnius berti į 
sienų. Kas kita su juodaisiais 
broliais.

Taigi aš patarčiau draugams 
komisarams — 
kiunui, draugui
draugui Jukcliui ir kitiems — 
apsvarstyti šį mano sumanymą 
slaptame pasaulinės revoliuci
jos vadovų susirinkime ir, nie
ko nelaukiant, padaryti atatin
kamų akciją. Manau, kad ir 
Maskva mano sumanymui pri
tars. Draugiškai,

Roselandietis. ,

lės, taipgi ii 
lurnamentai 
mintyje.
jai ir čempionai, žinoma, dž’ 
ginsi pilni pasididžiavimų 
garbės; pralaimėjusieji nu 
minę ir rengiasi atsigriebi i s< 
kančia vasarų. Tūlam I 
buvo lyg apmiręs go’Tininkuo-: 
se sportiškas entuziazmas.

Bet su pradžia šių metų pra
sidėjo judėjimas —- atsidarė di-; 
deli lurnamenlai šiltuose kraš
tuose. čikagicčiai, negalintys 
nuvykti j šiltus kraštus, pra
dėjo golfų lošti indoor-vlduje 
tam tikslui įrengloj vietoj.

Lietuviai golfininkai, užbai
gę savuosius vasaroj turng- 
mentus ir konteslus, laikinai 
aprimo ir po paskutinio gol- 
fininkų bankieto lyg ir apmi
rė judėjimas golfo sporto. Per 
iporą mėnesių golfininkai il
sėjosi. Bet štai su pirma va
sario diena prasideda visa ei
lė indoor-vidų j e golfo lurna- 
mentų. Dabartiniai čempionai 
A. Visbaras ir V. Jurgelionis 
praktikuojasi ir žada laikyti 
čempionatų ant toliau. Kiti gol
fininkai rengiasi atimti iš jų 
titulą “indoor golf” čempionų. 
Golfininkės taipgi rengiasi prie 
savo “indoor” čempionato.

Taigi vasario 1 d. įvyksta 
preliminarinis “indoor” golfo 
lošimas. Lietuvių Golfo Kliu- 
bo “Indoor Course”, kur ir i'ki 
šiol buvo lošiama. A. Belskis, 
ap t i ek i n i n k as, pa da r ė 
record” — 
čių. Kas jį 
nariniame 
skiriama 2 
prizas moterims.

Golfininkai-kės kviečiama da
lyvauti. Prasidės nuo pietų ir 
tęsis iki vėlumos. Adresas — 
L. G. K. 320(1 So/Halsted st.

— Menas.

Kepurinį Balių

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Rengia \
Draugystė Atgiinties Lietuvių 

Tautos Moterų ir Vyrų

6tas Metinis Koncertas

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

nė vienos notos.

Subafoj, Vasario 1
1930 m.

LIETUVIU TAUTIŠKOS PARAP. 
SVETAINĖJ,

3501 So. Union Avė.
Seni ir jauni, malonėkite atsilan- 

bus duodami geriausi p raiša i 
už gražiausias kepures, kurių nieka- 

. .. . • da tokių negausit, prie to bus muzi- 
laikm j<a, kur gasėsit gerai pasišokti. Pra

džia 7

coursc

sumuš?... 'Prelimi- 
šeštadienio lošime 
prizai vyrams ir 1

A.” Amerikos pro gol- 
ivvko 

2—7 d. 1929 m. Hill-

draugui šar- 
Pa kausiu i,

fininkų metinis turu, 
gruodžio 2 7 2. 2^22 :
crest kliube, Los Angeles, Cal. 
Laimėjo Leo Diegei, Kanados 
čempionas. Kalifornijos Open 
$10,000 turnamentas įvyko Los 
Angeles kliube. Laimėjo Mor
ton Smith, jaunas pro. Pirmas 
Meksikos Open $25,000 tuma-

Pus - Balsio 
System a

Rengia

Ciiicagos Lietuvių Auditorium

Sekmadieny, Vasario-Feb. 9 d., 1930 
Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St

Programų dalyvauja Kanklių choras, po vadovyste 
A. Kvedaro ir taipgi Birutės choras, po vadovyste 
S. Steponavičiaus.

Durys atsidarys 5 vai. vak. Pradžia 6 vai. vakare.

Patyrę Graboriai

Holdapas padaryta 
lietuviui advokatui

Agua Caliente kliube. Laimėjo 
Gene Serazen, newvorkietis-. 
“Pan-American” moterų turna- 
mentas įvyko sausio 21 25 
Edge\vater kliube, Biloxi. Lai
mėjo 'Mrs. Melvin Jonės, chi- 
ca'giiele. “Pan-American Amar 
teur” dabar lošiamas Edge- 
water Park kliube Miss’. Chick 
Evans, cbicagietis, geriausia 
stovi tumamente.

Eudeikio graborių įstaigos vardas jau yra žinomas 
lietuviams daugelį metų. Kodėl daugelis žmonių, 
reikalui esant, kreipiasi į Eudeikio graborių įstai
gų? Todėl, kad tie žmones jau iš anksto žino, 
kad Eudeikio įstaiga suteiks jiems geriausj, man

dagiausi patarnavimą.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: 
pigiausius ir brangiausius ir čia jų yra didžiau- 
sis pasirinkimas. Taipgi užlaiko visokius ų*ubus 

papuošimui mirusiųjų.
Jus visuomet husite užganėdinti, jei nubudimo va

landoje kreipsitės j Eudeikio graborių įstaigą.

J.F.Eudeikis&Co
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741-1742

Ramioje Marųiiette Parko 
apielinkėje padaryta holdapas 
advokatui lietuviui, p. Grišiui. 
Holdapas padaryta garaže ties 
namais, kuriuose jis gyvena, 
6615 So. Rockwell si. Banditai 
latemė iš p. Grišiaus $16. ’ Jie 
dagi perplovė bruslotą, kad iš
imti iš ažu pamušalo keletą 
centų, kurie buvo užkritę ten.

Kadangi p. Grisius mėgino 
pasipriešinti, tai banditai sumu
šė jį.

Bėgiu vienos valandos ban
ditai padarė toje pačioje tapie- 
linkėje dar tris holdapus. Jie 
apiplėšė šiuos asmenis: Clay 
Jonės, 6524 So. Washteniaiw 
avė., ir atėmė $10 žiedą ir au
tomobilį; Charles Mi selini ck, 
6453 So. Maplewood avė. — 
iš jo atėmė 20 dolerių; John 
Dellis, 6122 So. Rockwell st. 
— atimta iš jo $15.

Šipos holdapus padarė du 
jauni banditai. Holdapai pada
ryta visiems keturiems jų ga
ražuose.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAS PERKANTIEMS AUTOMOBILIUS

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

Vienintelė pas lietuvius firma, kuri užlaiko Studebakerius ir naujus Dynamic Erskine auto
mobilius. Musų namas ir “Show roomis” yra vienas gražiausių pas lietuvius — pilnai atatinka 
Studebaker ir Erskine karų g-erumui ir gražumui, Atvykite pas mus pamatyti naujų automobilių, o 
tada pilnai įvertinsite Studebakerio ir Erskine gerumą ir gražumą.

Mes taipgi priimam senus karus ir už juos perkant naujus teikiam didesnę kainą negu kiti. 
Dargi norime priminti, kad 19\() metų nauji New Dynamic Erskine yra G ir 8 cilinderių, žinovų 
pripažinti kaipo vieni iš geriausių karų sulig savo kainos. “Naujienos” šiame savo konteste lei
džia keletą Erskine naujųjų karų laimėjimui, tas parodo didelį New Dynamic Erskine automobilių 
populerumą. 4..... .

Prašome užeiti pasižiūrėjimui — turime Studebakerių ir Erskinų pavyzdžiams — įsitikinsite 
patys musų žodžių teisingumu. Laukiam.

MIDLAND MOTOR SALES,
A. KASULIS-, SAVININKAS

4492 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7139
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Fieldo mažėjus gamtos 
istorijos

Stanley Field išrinktas vėl 
prezidentu Fieldo muzejaus 
gamtos istorijos. Stanley Field 
eina šias pareigas jau 22 me
tus. t. y. nuo 1909 m.

Paskaitos Fieldo muzejuje: 
pirmadienį, vasario 3—“Gerus 
and Jewelry”, pradžia 11 vai. 
prieš pietus; “The Eskimus", 
pradžia 3 vai. po pietų. An
tradieni — “Water Plaute” ir 
“Coal and Iion”. Trečiadienį 
— “ICgypl” ir “Horses, Past 
and Preseųj“. Penktadienį — 
“Bird Families” ir “Illinois In
dustries’’.

Gubernatorius spaudžia 
taksuotojus

___
Gubernatorius Emmerson rei

kalauja, kad Illinois valstijos 
ir Cook pavieto taksų komisi- 
jcs greičiau užbaigtų savo dar
bą ir išsiuntinėtų taksas pilie
čiams. Dalykas toks, kad vien 
Cook pavietas yra skolingas 
valstijai taksų už 1928 metus 
$14,005,000, o uf 1929 m. — 
$18,106,000. Viso — daugiau, 
kaip $30,000,000.

Europiečiai stebisi 
Čikaga

A. TYaylor, First National 
Bank prezidentas, ką tik su
grįžęs iš Europos, pasakoja, 
kad Europiečiai sunku supras
ti, kaip Čikaga toki didelė ir 
turtinga, galėjo visai “susi- 
brokinti”.

Ieško gengsterio ryšy 
su užmušimu kompa

nijos iždininko
Policija ieško Roberto Sch- 

midt, žinomo kaip Frisco 
Dutcli, ryšyje su užmušimu 
Chec.ker taksikebų kompanijos 

* iždininko B. J. Mitcsell ir tak- 
sikabo šoferio Glenn Jackson. 
Mitcliell įasta nužudytas arti 
Roberto McLaughlin, kompani
jos prezidento namų, 1621 
Lunį avė. Schmidt arba Frisco 
I>utcli yra buvęs nužiūrimas ir 
areštuotas keliais atvejais pir
miau.

West Parkų išlaidos 
nukapotos $136,580
West parkų taryba priėmė 

sąmatą, sulig kuriuo tarybos 
samdinių algos busiančios nu
kapotos $136,380 metams.

Neteko dienos už
darbio

12 metų sūnūs areštavo 
motiną

•lis neareŠtavo. Jis pasekė 
motiną į apartmentą, paskui 
i urodė policijai, o ši areštavo 
motiną. Teisme vaikas, John 
Gendel, jo tčvas, o taipgi pora 
vaiko brolių prašė teisėjų Lupę 
padėti motiną kalėjimai!, nes 
toki bausmė atgrasins ją gir
tauti. Teisėjas paskyrė baus
mės moteriškei $10 ir kaštus.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Ptiysicut Therapy & MiGvrite 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

A. PRABISH
Akių Gydytojai

Jaunas vyras ir mergina pa
šaukė taksikebų prie 19 ir Hal- 
sted gatvių. Kada taksikebas 
pavežė juodu iki 22 ir Throop 
gatvių, lai mergina atrėmė re
volverį, o jos draugas atėmė 
iš šoferio, George Shultz, $15.

ANASTAZIJA BALTKOJYTĖ

Phone 
Hemlock 9262

Patarnauju prie 
samdymo, duodu 
maRBage. electriC 
treatment ir mag- 
netic bl anketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447\ So. Fairfield Avenue 
Tel. lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 
-------n)-------

3201 3201

Lietuvis Graborius
Sąžiningai 
pigiai 
nauju < 
n a k t i 
miesto 
Moteris 
bininkė.
2205 Lake St

Tel. Melrose
Park 797

patar- 
diena ir 

visose 
dalyse.

i pagel-
DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virgtnla 00.3B 

Rea. Tel Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 r^to Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro

Įvpirųs gydytojai

Rezidencijos Tel. Midwav 5512 
Ralph C. Cupler.M.D. 

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Pąnedčliais ir Ketvergab 

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

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161 
- -o-—

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, ’kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt], 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 ] mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
, 1712 .South Ashland Avė z

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2405 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028, 

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

Nedėlioj pagili sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENT1STAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland StLte Banko

1800 So. Ashland Avė.

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
ju laidotu- 
isose tnies- 

miestelių 
Modemiška 

. koplyčia veltui. 
3141318. Halsted St.

Chicago, III.
TeL Victory 1115

A. K. Rutkauskas, MJ).
VAIaANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1b

S. D. LACHAVICH

-o-------
ŽMOGAUS 

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

Jei

Dr.

4442 South Western Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 1464

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

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191'

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

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

Lietuviai Gydytojai__

DR. A. J. KARALIUS

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

Advokatai

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

I

Balzamuotojas

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

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

. . „■ Q ....

------- o----—
A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Laisvė žodžio teismo 
įsakymu

John Maloney ir jo žmona 
gyvena adresu -5651 Emerald 
avė. Bet, kaip sakoma, nesu
gyvena. P-nia Maloney kreipė
si į teismą skirybų prašydama.

Ji skundėsi, kad jos vyras 
esąs pikčurna ir'mėgiąs ypatin
gai rietis, barnius kelti. Gi vy
ras kaltino moteriškę tuo pa
tim.

Teisėjas Le\vis (Superior 
courl) pakrapštė galvą ir ta
rė:

— Barniams reikalinga bent 
poros ypatų. Taigi gal būt abu 
t mslos kalti. Barantis nieko 
išspręsti negalima. Taigi ve 
pasitdymas: vieną dieną vienas 
iš tamsių papasakos visą, kas 
susirinko ant širdies, o kitą 
dieną kitas. Ir taip per tam 
tikrą laiką, kol bus išpasakota 
viskas.

Šeima sutiko. Ir jeigu toki 
tvarka pagelbės, lai skirybų ne
bus.

Mirė sausio 30, 1930 m.,
1:30 vai. ryte, 16 metų am
žiaus. A. a. Anastazija gi
mė Cicero, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Barborą po tėvais Ber- 
žanskaitė, 2 seserį — Stanis
lavą ir Oną, 3 brolius — Ka
zimierą, Izidorių ir Viktorą, 
brolienę May, 2 dėdes — An
taną ir Petrą ir gimines.

MAGDALENA 
PAULAVIČIŪTĖ

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenuo
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Brunswic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia ------- o-------

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
/ 4193 Archer Avė.

x 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. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Kūnas pašarvotas 1518 So. t 
49 Avė., Cicero, III. Laidotu- ’ 
vės įvyks panedėly, vasario 3. 
Iš namu 8 vai. bus atlydėta j 
Šv. Antano bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 15 d., 1930, 5:15 vai. 
po piet, sulaukus 27 metų am
žiaus. Mirė ji Chicagos li
goninėj. Jos kūnas liko par
vežtas į Benton, 111. ir tapo 
palaidotas miesto kapinėse sau
sio 18 d., 2 vai. po pietų.

IGN. X ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Nuliūdę,
Motina, Seserys, Broliai, 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis, Yards 1741.

Paliko dideliame nuliudimp 
tėvelius ir dvi seseris, Marijo- 

’ ną ir Adelę, ir du brolius, 
Antaną ir Joną. Taipjau ji 
buvo vedus ir paliko didelia
me nubudime savo vyrą Vo- 
del. Taipgi daug pažystamų 
ir giminių.

Ilsėčis brangi dukrele ir se
sute, šaltoj žemelėj.

Nuliūdę,
Tęveliai, Broliai, Seserys, 
Vyras ir Giminės.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

------- o—---

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

Tel, Kenvvood 5197 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketAnrtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel, Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuptojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
•* \

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir
Chirurgas

'1900 South Halsted Street
Rezidencija:

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Įvy j aj
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. "Washington and Clark Stą.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

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
25 Metų Patyrimo 

Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

OVEIKIS
KVIETKININKAS .

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
i—

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. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedeliomis tik pagal su
tarti.

Ekspertas tyrimo akiu 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. Nedeliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, J U.

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti 

dFherzman
— 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 Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų I 
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 , Į
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 1G iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo i(I iki 12, 
Rez. Teiephone Plaza 3202

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) x 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Teiephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Teiephone 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

Teiephone Central 6926

Ę. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

L I. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Ghjcagos
Lietuvių
Roseland

NAUJIENOS, Chicago, ni. šeštadienis, vasario 1, 1930
Irobėsių menedžerių uscei.ici.ja 
dabar1 pasiūla rnit -.tui pasko
linti ant IG.23 m.

nu kaltina

Wesl
Motini

K. 
103rd 
Vei non 
vienas
«L»d:enį j’s i 
niają mokyklą 
iligh School. 
kursą 
nenori 
gaišti.

Urtei) baigė 
mokyklą. Baigė kaip 

geriausių mokinių. PL- 
oja į auKŠtes-

Mcrgan Park 
Ims komercinį

kelverių nu tų. Reiškia, 
nė vienos dienos su- 

Ir gerai daro.

Lietuviai ir lietuvai 
tės baigiantys auk
štesniąją mokyklą
Žemiau paduodama 

pavardžių tų mokinių, kurie da
bar baigia aukštesniąją moky
klą ir kurių pavardės atrodo 
lietuviškos:

Tilden High School
Dennis Blozis, George IJang- 

f les, Thomas Dangles, John Da- 
vidauskas, Joseph J. Grencc- 
viez, Kenneth Kamin, George 
Kenyansky, Joseph Koscis, An- 
thony ILakas, Jot* Pecelunas’, 
Thomas Roupas, Charles Sa- 
dauskis, James Vankovsiky, 
John Vrouvas.

Dviejų metų kursų baigė:
Adolph Juraška, Viclor Ma- 

chanis, Anton Miką, Charles 
Urbanovich.

CHICAGOS ŽINIOS
Smarkus kunigas 

areštuota
Ottawa, III. areštuota kuni

gas James A. Wilson (meto
distas), iš Mendota, 111. Jis kal
tinama kėsinimosi nužudyti du 
parapijonu po to, kai pašovė 
juos ir pats pasišovė.

Mū.;
I kad vidurmiesčio savastis jkai- 
jiiuola ^300,0(10,000 mažiau, ne 
[kad pirmiau. Kada miesto ta
ryba nutarė reikalauti patikri
nimo tos savasties Įkainavimo, 
tai ta pati asociacija pareiškė 
esanti griežtai priešinga nuta
rimui.

Chicagoje kuriasi indu 
strinis knygynas

Tai bus pirma tokia įstaiga 
visame pasaulyje.

Chicago susilaukė naujos, ypatin
gos įstaigos. Tai American Indus- 
trial Library, pirmas tokios rūšies 
knygynas pasaulyj, kuris atidarė sa
vo raštinę Engineering trobesy, 205 
W. VVacker Drive. Naujojo knygyno 
tikslas ir veikimo srytis yra labai 
platus.

Knygyno tikslas yra surinkti vi
sas galimas žinias apie Amerikos 
prekybą, pramonę ir prekyba su už
sieniu ir paskui tas žinias teikti už- 
interesuotiems žmonėms, čia bus su
rinktos visos tuo dalyku išleistossmrašas , , x. , . ...knygos, brošiūros, lapeliai, literatū
ra, skelbimai, katalogai, 
konsulų pranešimai ir t. t.

Bet knygynas nesitenkins vien su
rinkimu šių žinių ir leidimu publi
kai knygomis bei surinktomis žinio
mis naudotis. Knygyno uždaviniai 
yra daug platesni. Jis teiks viso
kiausius biznio aptarnavimus, mar- 
keto anąlizus, darys industrinius ty
rimus čia ir užsieniuose, teiks žinias 
apie abelną biznio stovj, kreditą ir 
pardavimą ir kitokias panagias la
bai tikslias žinias. Taipjau rinks ir 
skleis žinias apie galutinius turtus, 
biznio ir investmentų progas, anie 
žmonių pirkimo budus, kaip prieiti 
prie marketo, apie naujas industri
jas ir t. t. kiekvienoje valstijoje. 
Tai bus svarbu ne tik pramoninin
kams, bet surinkimas ir sutvarky
mas tų žinių bus naudingas visoms 
valstijoms ir visai šaliai.

Tokia ištaiga buvo labai reikalin
ga, nes ikišiol biznio ir pramonės 
pasaulis neturėjo centralizuoto in
formacijų šaltinio, neturėjo tiksliai 
surinktų ir sutvarkytų žinių ir turė
jo vaduotis vien išblaškytomis, tan
kiai netiksliomis žiniomis ir statis
tikomis. Tokia įstaiga nemažai pri
sidės prie šalies biznio ir industri
jos pakėlimo. Kad ji yra labai reika
linga rodo ir tai, kad jau dabar gau
nama didžiausia informacijų parei
kalavimas, nors dar tebeina dau
giausia tik prirengiamasis darbas.

Major Rufus W. Putnam, buvęs 
Junert. Valstijų inžinierius Chicagos 
distrikte, bus viršininkas inžinieri- 
jos skyriaus knygyne. American In- 
dustrial Library prezidentas yra 
Thomas J. Sullivan, visoj šaly pri
pažintas ekonomistas, rašytojas ir 
garsinimų ekspertas, kuris visą sa
vo vvvenimą pašventė vystymui 
Amerikos industrijos ir prekybos ir 
kuris šį knygyną sumanė ir jį ikurė.

raportai

Siūlo paskolos miestui 
$10,000,000

Miestas “susibrokihęs”. Sto
ka “cash”. Bet vidurmiesčio

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen 

“Christina” 
dalyvaujant

JANET GAYNOR

Rytoj 
linksmas kalbantis paveikslas 

“Is Everybody 
Happy?” 
dalyvaujant

Ted Leww, Ann Pennington, 
Alice Day

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio 

' . Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

PRANEŠIMAI
SLA. 226 kuopa laikys savo susi

rinkimą vasario 4 d., 7 vai. vakare, 
Schoenhoffen svet., 
Ashland Avės, 
mi atvykti.

Mihvaukee ir 
Visi nariai prašo-

— Valdyba.

Pardavimui arba
mainytam

Didžiausis pasirinkimas 
visokių namų

12 apartmentų moderniš
kas, garu šildomas; 10 po 4, 
2 po 5 kambarius; randasi 
netoli Capitol teatro, 77 St. 
ir Morgan.

4 apt. moderniškas 
mas, garu šildomas; 4 
kambarių, randasi
Fairfield Avė., 66 ir 67 St.

Naujas moderniškas na
mas, pečium šildomas, 2 po 
5 kambarius, augštas ang
liškas skiepas, randasi 34 
PI. ir Auburn Avė.

na- 
ir 5 
prie

Turėdamas kokį nors mai
nų arba norėdamas pirkti 
sau namų, malonėkit atsi
lankyti pas mus. Musų pa
tyrimas 20 metų real estate 
biznyje bus jums naudingas.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894

PILDOME INCOME TAX BLANKAS
Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

1739 So. Halsted St

Vilniaus Vadavimo Komiteto me
tinis susirinkimas įvyks sekmadieny, | 
vasario 2d., 2 vai. po piet , 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Bus 
rinkimas naujos valdybos ir šiaip 
yra daug svarbių reikalų. Todėl vi
slu nariai prašomi būtinai būti.

— Valdybų.

Liet. I

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta mėnesinis. susirinkimas įvyks 
2 d. vasario, 1930 m., 2 vai. po pie
tų, Mark White Sąuare Parko Kny
gyne, prie Halsted ir 30 gatves. Vi
sos narės susirinkite laiku.

Bridgeportas.X<— Simano Daukan
to Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadieny, vasario 2 dieną, 
šių metų, ) 12 vai. dienos, Chicagos 
Liet. Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Nariai būtinai malo
nėkite dalyvauti, nes turim naujų 
ir svarbių reikalų svarstymui.

Peter P. K ii lis, rašt.

SLA. 129 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj 2 <1. vasario, 
Chernausko svet., 1900 So. Union 
Avė., pradžia 1 pal. po pietų. Visi 
nariai dalyvaukite susirinkime ir ku
rie neužsimokėje duokles i Susivieni
jimą užsimokėkite.

Kviečia Valdyba.

SLA. .176 k p.Briąhton Park 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienio vakarę, 7:30 vai., vasario 3 d., 
Lenku svet., 2959 W. 40 St. s ir Sac- 
ramento Avė. Visų narių ir parei
ga būti susirinkime, nes šis susi
rinkimas gana svarbus, taipgi atsi
veskite ir savo pažįstamus prisira
šyti prie SLA. Sekr. A. Valūnas.

Bridgcportaš. — 
įvyks ' šv. Petronėlės 
vasario 2 d., 1 vai. po 
Jurgio parapijos svet., 
ir Auburn Avė. Visos narės privalo
te dalyvauti susirinkime, nes daug 
svarbių dalyku reikia aptarti. Kvie
čia Pirm. Ona Taujenienč.

Susirinkimas 
Draugystės, 

piet., Švento 
W 32 Place

CLASSIFIED ADVERTISBMENTS I
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Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 fimotij kandžių neliečiamas seklyčios 
setas $55.00.

7 Smoti) riešuto valgomojo kambariu se
tas $57.00.

5 Arnotų ąžuolinis Dinotte setas $17.50.
5 šmotų miegamojo kuhibario autlitas— 

lova, droselis, • skrynia, springsai, mairū
nas — $60.00.

Kaurai »xi:J $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREHOU8.E 
4811 West Lake St.

Furnished Rooms Real Estą te For Sale
Numai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mu, 2-ru ir 3-čių inorgičių
. J. NAMON&CO.

2418 W. Marųuette Rd.
arti Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinami Jums Pinigus
$1OQ iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes_ taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilck Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ii

CIGARETŲ štoro fixturiai par
siduoda pigiai. Labai geri, kaip 
nauji. Nepraleiskite šios progos. 
5613 S. Ručine Avė.

Sewing Machines
SIUVAMOS MAŠINOS t

SKALBIAMOS MAŠINOS

10% nuolaidos už cash
išIšdirbėjų sausio išvalymo 

pardavimas sempelių ir perbu- 
davotų mašinų; kiekviena ma
šina yra garantuota; mums rei
kia vietos musų sandely, todėl 
pasiūlome šį pastebėtiną su- 
taupimą ant Standard išdirbys- 
čių mašinų.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI, 
jei pageidaujama.

2231

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2*4< nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

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

Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
J vieip dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI, 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

24
Atsineškit su savim ši apgar

sinimų.

Dykai demonstravimas ir 
tarnavimas.

NATIONAL SEWING 
MACHINE CO.,

308 W. Randolph St., 6 augštas

Personai
Asmenų Ieško

ap-

spėriausiai gydyme chroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS upsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, Bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—kas jums yra.galutino iftegzaminavimo—kas jumi yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Ned< 

Hoj nuo 10 rvtn ki 1 no oietų.

20 S't.

po

CLASSIFIED ADS.i

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbhs kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

-------- o-.------

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU 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 Lietuviu Mokykloje jau tuks
iančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
sirašyti šiandien ir jums padėsime 
sigyti abelną mokslą. Savo būvi že
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, eopyrights — išradimai 
sokios rųšies.B. PELECHOWICZ 

S300 W. Chicago Avė. 
Brnnswick 7187

---------- O ........ .

ir

vi-

------- o--------
PLUMBINGAS. Geriausia darbas 

už žemiausią kainą.
JOHN P. DEGNAN

6807 So. Ashland Avė.
Tel. Republic 0061

- o ■

------ -o--------
J. S. RAMANCIONIS 

Buvęs vedėjas Bridgepoi^ Painting 
& Hardware Co., 

HARDWARE. PAINTS & 
WALL PAPER 

Painters & Decorators
J. S. RAMANCIONIS, savininkas 

3147 So. Halsted St.
Tel. Victory 7261

10% PIGIAU ,UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
ti taisome stogus visokios rūšies, 
šile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausl darbą mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463. 
i

»

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

UŽSISAKYKIT DABAR
Garsus radium mine run anglys;

akmenų; kaina $6.50 su pristatymu.
GOVALIS,

Boulevard 1036

nfira

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

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St. prie Nortaal Avė.

Tel. Victory 8486

Automobiles
HUPMOBILE STRAIGHT 8

Vėliausio modelio 4 durų seda
nas. Taip kaip diena aš jį gavau. 
Tai yra gražiausias karas gatvėje 
ir bėga kaip žaibas. 4 ratų brekiai, 
Duco puikiausiąs, neturi ne vieno 
įbrėžimo. Gražiai Mohair išmuš
tas. Karas kainavo man $2,000.00 
trumpą laiką atgal ir beveik jo ne
vartojau. Aš turiu tuojaus sukelti 
pinigų ir paaukosiu jį tik už $875. 
Aš busiu namie visa dieną nedėlioj. 
2231 North Kedzie Blvd., Apt. 1.

PASTEBĖTINA PROGA
STUDEBAKER vėliausio modelio 

“Commander” rūšies sedanas, kurį 
vartojau tik kelis tūkstančius mylių 
ir yra kąip naujas, 
pigiai, nes man reikia pinigų, 
ginali balloon tairai. 
kuogeriausias ir motoras yra kaip 
diena aš jį gavau. Turi pilniausiai
galimą įrengimą. Karas kainavo
man $1650.00. Priimsiu dabar $275. 
Cash tiktai. 2116 North Spaulding 
Avė., Apt. 1.

Paaukosiu ji
Ori".

Užbaigimas

NAŠLĖ PAAUKOS
Jordan vėliausio modelio Straight 

8 sedanas, kuris buvo sandely per 
pastaruosius 10 mėnesių ir visai ma
žai vartotas. Aš neturiu kas va
žinėtų karu už mane ir todėl turiu 
parduoti. Karas yra pilnai įreng
tas su 4 ratų brekiais, balloon tai- 
rais ir daugeliu extras. Kainavo 
man virš $2000.00. Paaukosiu jį už 
$350. Atsišaukite nedėlioj ar va
karais. 2538 North California Avė., 
pirmas augštas. ,

PAIEŠKAU Jono MiknaiČio, ke
liolika metų atgal gyveno*, Portage, 
Pa. Paeina iš Vilkaviškio apskr. 
'Turiu svarbu reikalą. Jis pats ar 
kas kitas praneškite A. Mašinaus- 
kas, 2412 W. 71 St.

IEŠKAU ADOLFO STEFANO- 
V1CZ, apie prieš 3 metus gyveno 
1637 W. Huron St., Chicago, III. 
Turime daug svarbių žinių iš Lie
tuvos. Prašome greitai atsiliepti 
arba žinantys praneškite.

JOHN PAULAUSKAS,
3139 So. Emerald Avė., 

Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas i ke
pyklą su mažu kapitalu. Kreipkitės 
laišku, 1739 S. Halsted St. Box 1171 

------ O,-----  >

PAIEŠKAU partnerio bučemes ir 
grosemčs bizniui. Pinigu daug ne
reikia. 5256 Princeton Avė. Boule- 
vard 4658.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

KEIKAL1NGAS ianitorius. Gera 
vieta, geram žmogui. 4330 S. Cali- 
fornia Avė.

o

JANITORIUS noti išmainyti dar- 

 

bą. Geras uždarais. Priežastį pa
tirsite , ant vietos Pašaukite va
kare arba nedėli visą dieną. Tel. 
Boulevard 2527.

Help VVanted—Female
nprhininkių Reiklu

REIKIA patyrusių operatorkų ant 
žiurstų, 
šaukite tiktai patyrusios. 702 W. 
Roosevelt Rd

Pastovus darbas. Atsi-

Room 312.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA virėja ar virėjas i 
Restaurantą, 1841 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 2725.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vaikinui ar

ba merginai. 6750 So. Campbell 
Avė., 2nd fl. Hemlock 8924.

Į O—-
LIETUVIŲ KOTELIS

Moderniškai įrengtas ir šviesus, 
arti vidurmiesčio.

Švisųs kambariai nuo 
$6.00 į savaitę. — Kas 
gali vartot garažą.

Kambariai 
tiems.

pavieniams

$2.50 iki 
turi karą

ir ženo-

1019 W. Monroe
prie Morgan St. 

Chicago, III.
Tel. Monroe 5773.

St.

RENDON švarus kambarys su ar 
be valgio vienam vyrui prie šeimy
nos be vaikų, 4506 So. Talman Avė. 
2 lubos.

KAMBARYS ant rendos, ant 2 lu
bų. šviesus su* valgiu ar be valgio, 
dėl vaikino. 4359 S. Maplcvvood Avė. 
Tel. Virginia 0817.

PASIRENDUOJA apšildomas 
kambarys, vaikinui be valgio, 3362 
So. Auburn Avė, 2 fl.

RENDAI kambarys vaikinui arba 
merginai, garu apšildomas. 3256 S. 
Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė, gerai 
išdirbtas biznis, priešais mokyklą. 
Greitam pardavimui arba mainysiu 
j automobiliu, važiuoju Lietuvon. 
4642 So. Wood St.

PARDAVIMUI 
šerne, parduosiu 
ties ligos. 4552 S

bučernė ir gro- 
pigiai ‘iš priežas- 

Kedzie Avė.

PARDAVIMUI lunchruimis ir 
bording house su forničiais, yra 12 
kambarių moderniškai įrengta. 8106 
So. Vincennes Avę. Tel. Radcliffe 
8018.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė. Priežastis pardavimo, apleidžiu 
miestą. 3305 S. Halsted St. . _ k

PARSIDUODA delicatesen ir gro- 
seris, biznis išdirbtas, tirštai apgy
venta apielinkė, vienai persunku. 
2534 W. 45th Place.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
biznis. švariai užlaikomas. Gera 
proga norintiems pirkti, 732 W. 
19th St.

NAŠLĖ priversta paaukuoti 2 biz
nio pranertes: soft drink parlor, alė 
ir gyvenimui kambariai, lotas 50x 
125. Rendų $1200. Kaina $11,000.

DELICATESSEN ir groseris su 
fikčerinis ir staku, kambariai gyve
nimui. Kaina $600.

Kreipkitės
5129 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Chili Parlor ir 
Lunch Ruimis, arba priimsiu pusi
ninką su mažu primokėjimu. Vienai 
persunku. 9333 Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, nėra kitos arti. Renda $50.00, 
6 kambariai. Agentai neatsišaukito. 
Tel. Hemlock 7225.,

PARDAVIMUI geras Papso Rou- 
tas. Gerai išdirbtas biznis su 2 tonų 
troku. Žema kaina, Kreipkitės 
Bon-Ton Goodwine Co., 1527 West 
Floumoy St. ii M f Į

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, viena per du blokus. Lietuvių 
apielinkėj. Tel. Virginia 1956.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ Cook paviete farma. 
2 mylios į rytus nuo Elgin. $250 
už akrą. $4,000 cash. Tel. Austin 
3074.

Exchange—Mamai
TŪRIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

MAINYSIU 7 kambarių cottage, 
su 48 pėdų lotu, t geroj, augančioj 
vietoj, South Side, ant bučemes, ar
ba restauranto. Savininkas Yards 
2773.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius. .

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Yards 6751

MAINYSIU lotus i 2jų flatų na
mą ar didesni, lotai, rezidencijos, 
randasi Marųuette Manor, 3818 So. 
Sacramento Avė., 2ros lubos. }

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

BIZNIAVAS mūrinis namas su 3 
flatais, parduosiu arba mainysiu i 
mažą namuką arba lotus, nepaisant 
apielinkės, 6815 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 4 ir 4 kambarių; 2 karų 
garažas. Kaina $6,400, cash tiktai 
$1,000. 2453 S. Albany Avė.

VISIŠKAI naujas oktagono fron
tu mūrinis 6 ir 6 kamb. prie bul
varo 2 flatų namas Bervvyn, 
$15,900. Cash reikia $2,000. Mau
dynes 2 spalvų tiles. Craftex sie
nos. Ąžuolu trimuota. Skliautu 
durys. Dvigubu frėmu sinkos In- 
budavoti porčiai. Puošniausias
dvieju šeimynų namas. Bile laiku 
ateikite ar šaukite.

202 Harrison St., Oak Park, 
Tel. Austin 3074, Euclid 4615

PARK MANOR MŪRINĖ BUN- 
GALOW. šeši kambariai, viškos su 
grindimis, ąžuolo grindys ir tri
nias, stikliniai miegamieji porčiai, 
30 pėdų lotas, vieno karo garažas. 
Galima matyti nedėlioj nuo 11 vai. 
ryto iki 5 v. v. Žema kaina. Pui
kiausia transportacija. 7521 Eber- 
hart Avė.

GRAŽI 0 kambarių cottage; furn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatvė ir elč litaisy* 
tos; Portage Park, arti mokyklų ir bažny
čių; bloko iki gatvckorių, $7,600, įmo
kėti $1,000.

Šaukit
INDEPENDENCE 1542

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

2 karų garažas, gatvė ir elč iftlainy- 
Portage Park, arti mokyklų ir bažny-

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, 8 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

-------O—

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
32 Kervvood St., 

Palatine, III.

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

4705 S. State St., Drexel 1800

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

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta j du štorus (vienas išrenduo- 
tas dėl grosernes ir bučemes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
barnė užpakaly, 2 karų garažas iš 
šono. (Galima išrenduoti visą vietą 
už žemą rendą), Parduosiu ar mainy
siu už tiktai $15,000. Išmokėjimais. 

ROSEN, .
5933 S. Halsted St., 

Tel. Normai 3676

PRIVERSTAS parduoti bizniavą 
lotą ant 71-os greitu laiku. Parduo
siu už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Visi improvementai sudėti. Kas 
norėtų gauti gerą bargeną, tuojaus 
atsišaukit.

5604 So. Paulina St.
2 lubos

Vakarais arba nedėlioj.

, 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- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta, 
šie namai randasi prie 59th Court, į 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

BERWYN — 2828 Wenonah — 5 
kambariu mūrinis, 2 karų garažas, 
lotas 35x140. Taipgi 3833 Kennil- 
worth Avė./5 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas. Mes esame morgi- 
čių bizny, o ne real estate. Išmokė
jimais jūsų pačių sąlygoms.

FRECH, tel. Central 4804

PARDAVIMUI mūrinis 2 flatų 
namas, 2 karų garažas. Kaina 
$2,700. Prie Ruble ir 21 gatvių, 
šaukite Hinsdale 410-W.

PARSIDUODA medinis bizniavęs 
namas ir 4 flatai pagyvenimui; par
duosiu su bizniu ar be biznio.

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

Regina Butkievičienė

Tel. Virginia 1564

Nauja 5 kambarių mūrinė bun- 
galow, moderniška, furnasu apšil
doma. Lotas 40x126. Randasi 
naujame ir restriktuotame distrik- 
te, pietuose. Kainavo pastatyti 
$7,850. Turiu paaukoti. $500 
cash. Likusi suma lengvais išmo
kėjimais. Aš noriu tiktai atsako- 
mingų žmonių.

Rašykite: Naujienos, Box 1170, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

AUKSINĖ PROGA
Išsimaino arba pigiai parsiduoda 

naujas kampinis 6 kambarių bunga- 
lovas, 10 myliu nuo Chicagos vi-, 
durmiesdio. Mainams priimsiu pigu 
bizniavą ar tain namą arba gera 
automobili, troką. mana, lotą, kad 
ir su mažu morgiriu, arba koki biz- ( 
nį. Atsišaukite i Kasparaičio bučer- 
nę 2100 W. 23 St. Canal 6065. 1

šildo- 
po 7 
gara-

PARDAVIMUI 3 aukštu mū
rinis biznio namas, garu 
mas, karštas vanduo, 2 
kambarius flatai; 2 karų 
žas. Yra duonos kepykla
dėlė vieta, tinkanti dėl “who!e 
sale” biznio. Turiu parduoti ki
to biznio dūlei. Pirmą gerą pa
siūlymą priimsiu.

5321 So. Halsted St.


