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Francijos ir Rusijos 
Santykiai Blogėja

Maskva kaltina Francijos vyriausybę dėl 
rusų emigrantų, bolševikų priešų, glo
bojimo •

MASKVA, vas. 3. — Santy
kiai tarp Francijos ir sovietų 
Rusijos eina vis blogyn ir ga
li prieiti prie trūkimo.

I Sovietų organas Izviestija 
šiandie vedamuoju stato šito
kį Francijos vyriausybei klau
simą: ar, girdi, jus norite pa
laikyti diplomatinius santykius 
su Sovietų Sąjunga, ar dirbti 
bendrai s\i rusų emigrantais?

Normalus diplomatiniai san
tykiai, sako Izviestija, nesude
rinami su tokiais įvykiais, kaip 
kad Kerenskio ir Miliukovo 
kalbos Francijos parlamente, 
išteisinimas vagių, kaip Besie
dovskis, ir vekselių padirbėjų, 
kaip Litvinovas, sovietų užsie
nio reikalų komisaro brolis.

[Buvusį sovietų diplomatą 
Resie’dovskj Maskva už akių 
nuteisė dešimčiai melų kalėji
mo, apkaltinus jį dėl neva pa
vogimo iš sovietų ambasados 
Paryžiuje kelių dešimčių tūk
stančių rublių. Apkaltinimas 
dėl vagystės ir nuteisimas bu
vo padarytas po to, kai Besie- 
dovskis, būdamas sovietų am
basados Paryžiuje patarėjas, 
ėmė ne visur pritarti savo val
džios politikai ir dėl to buvo 
pa reikalai! tas tuojau grįžti i 
Maskvą pasiaiškinti. Jis gerai 
žinojo, kas jo laukia Maskvoj 
už nelojalumą Stalino diktatū
rai, lodei atsisakė grįžti. O kai 
iš Maskvos atvyko čekos agen-

Britų tekstilės Įmo
nės grūmoja lo

kautu

Londonas, vas. 3. — Di
džiuliame Lancashiro tekstiles 
pramonės centre prasidėjo vėl 
kova ta>rp darbininkų ir sam
dytojų.

Dviejų didžiausių Oldhamo 
fabrikų darbininkai nutarė

Margajame Pasauly
Didelių žmonių autografų 

rinkėjo vargai
Vienas anglų didelių žmonių 

autografų rinkėjas skundžiasi 
Londono Morning Post’e, kad 
jam begalo'sunku buvę gauti 
dabartinio MacDonaldo kabi
neto narių autografus.

— Kai aš kreipiausi į dar
bo ministerį p-lę Bondfield ir 
parašiau, kad ji įteiktų parašų 
lakštą kitiems savo kolegoms 
kabinete, ji negailestingai at
kirto man:

Nejau jus nesuprantate, 
kad tokiais niekniekiais nega
lima gaišinti ministerių, užsi
ėmusių didžiausios svarbos val
stybės reikalais?

Nieko nepešęs, jis išėjęs. Bet 
nenusiminęs.

— Surinkęs drąsos, kreipiau
si Į Snowdeną, ir iždo kancleris 
man savo autografą atsiuntė. 
Bet mane begalo nustebino jo 
nerūpestingumas ir neatžval- 
gumas. Valstybes iždo ' valdy
tojas savo brangų autografą 
atsiuntė man konverte.... be 
pašto žymės, taip k?, d už siun
tinį teko pačiam pasimokėti.

červoncų dirbėjai sekę tik 
konvnterno pavyzdžiu

Berlyne, tardant bylą dėl nieko, o šiaip...

tai prievarta pargabenti jį na
mo, Besiedovskis, ištrukęs iš 
jų nagų, pabėgo iš sovietų am
basados. Maskva juo labiau 
įdūko, kad po to Besiedovskis 
ėmė spaudoje kelti į aikštę so
vietų režimo ir jo vadų pa
slaptis ir kominterno darbus.]

Oficiali sovietų žinių agen
tūra Tass praneša iš Pary
žiaus, kad sovietų ambasado
rius Dovgalevskis padaras Fran
cijos vyriausybei protestą dėl 
kilusios Francijoje kampani
jos prieš sovietus, įspėdamas, 
kad dėl pasėkų busianti kalta 
pati Francijos vyriausybė.

Francuzų spauda reikalau
ja, kad vyriausybė stropiai iš
tirtų slaptingą rusų baltagvar
diečių vado, gen. Kutiapovo. 
prapuolimą, kadangi Įtariama, 
jogei jis buvo Maskvos agentų 
pagrobtas' ir laikomas sovietų 
ambasadoj. Tass sako, kad gen. 
Kutiapovo šalininkai organizuo
ją tam tikrą būrį kratai so
vietų ambasadoj daryti ir kad 
apie tą sąmokslą Dovgalevskis 
painformavęs Francijos užsie
nių departamentą.

Tą Paryžiaus laikraščių įta
rimą, busią rusų carininkų av- 
das, gen. Kulia,pov, buvęs so
vietų agentų Paryžiuje pagrob
tas, Izviestija ir Pravda laiko 
“per daug idijotišką, kad į jį 
vertėtų atsakyti.” 

kaip ryloj [šiandie] pradėti 
streiką.

Tuo tarpu fabrikininkų Ma- 
ster Cotton Spinners federaci
ja laikytame vakar savo mi
tinge priėmė rezoliuciją padėti 
Oldhamo fabrikų savininkams 
“visokeriopais budais,” jeigu 
darbininkai mesią darbą.

P toki fabrikininkų federa
cijos nutarimą žiūrima kaip j 
grūmojimą paskelbti ‘ visuotinį 
lokautą.

sovietų Rusijos červoncų fab- 
rikavimo, kaltinamų kaip pi
nigų padirbėjų armėnų gynė
jai teisme pareiškė, kad jų kli- 
jentai sekę tik pavyzdžiu ko
munistų internacionalo, kuris 
sovietų valstybės fabrikuose 
Leningrade ir Rostove ties Do
nu fabrikavęs netikrus Jung
tinių Valstybių ir Anglijos 
banknotus.

Blogiau, kai “kulokai” pa
tamsį basliu smogia

Maskvos “Komsomolskaja 
Pravda” skundžiasi:

“Maskvos rajone Bicžecko 
apskrities komsomolcai viso
mis teisybėmis ir neteisybėmis 
stengiasi išsisukti nuo parti
nio ir sovietinio darbo. Jie sa
ko:

“Imti iš ūkininkų javus 
butų ne taip jau bloga, bet jei 
jie tave “kulokai” patamsį bas
liu nusmogia, tai jau blogiau! 
Taip kad...”

Kiti komsomolcai guodžias: 
“Ar gi gali žmogus dirbti 

komsomole, kuomet pačiam sa
vo šeima rupi? Jei nors kiek 
pamokėtų, ar bent duotų vie
telę kooperatyve, tai butų dar

5 jaunuoliai žuvo auto
mobiliui nusiritus 

pakalnėn
. r

J.()S AN(I EI .ES, Cal., vas. *
3. Važiuojant į pakalnę San 
lAnlonio kanjone, automobilis 
ištruko Jš kontroles ir nusiri
to i gilią daubą. Važiavę juo 
penki jauni vaikinai, visi am
žiaus 17-18 metų, užsimušė.

Ispanijos premjeras 
žada atsteigti par

lamentinę tvarką
Berenguer pareiškia, kad dik- 

tatura negali ilgai tęstis, nes 
ji niekur į gera neveda

Chicago Daily Nevvs vakar 
Įdėjo kablcgramą iš Madrido, 
tariamai paties naujojo Ispa
nijos premjero Damaso Beren- 
guero atsiųstą, kurioj pareiš
kiama, kad diktatūra, nors ji 
butų ir labai švelni ir kartais 
dagi naudinga kraštui, gali būt 
tik laikinis reiškinys. Pats gen. 
Primo de Rivera [nuverstas Is
panijos diktatorius] turįs da
bar suprasti, kad diktatūros 
režimas ilgai tęstis negalįs, nes 
jis niekur Į gera nevedąs.

Premjeras Berenguer pareiš
kia, kad nors kiekvieno kraš^- 
to ramumas ir gerovė reika
lauja tvirtos ir pastovios vald
žios, bet grįžti j autokratiją 
ir palikti žmones be balso, be 
jų pačių rinkto parlamento, 
šiandie jau nebegalima. Del to 
jo uždavinys busiąs atsteigti 
laisvę ir konstitucines sąlygas 
<rašte, paskelbiant rinkimus į 
parlamentą taip greitai, kaip 
tatai busią galima.

Paminklas žmogui, 
kuris sukėlė didį

jį karą
SARAJEVAS, Jugoslavija, 

vas. 3. — Vakar čia iškilmin
gai buvo atidengtas paminklas 
jiaunam serbų studentui, Gav- 
Hlai Principui, kuris savo te
roristiniu darbu davė priežas
ties pastarajam pasauliniam 
karui.

Principas, 19 metų studen
tas, 1914 metų birželio 28 die
na metė Sarajeve bombą, ku
rios sprogimas užmušė Austri
jos erc-hercogą Francą Ferdi
nandą ir jo žmoną. Jis buvo 
suimtas ir pasmerktas mirties 
bausmei, bet tą bausmę senas 
Austrijos ciesorius Francas 
Juozapas pakeitė kalėjimu iki 
gyvos galvos. Po dvejų metų 
jis mirė Theresienstadto kalė
jime.

Jugoslavai laiko Principą tau
tos didvyriu, ir vietoje, kame 
jo mestos 'bombos buvo sudras
kytas Austrijos sosto paveldė
tojas. dabar pastatė jam pa- 
minklų.

45,000 ruby .si u ve j ų 
streikas New Yorke
NEW YOBKAS, vas. 3. — 

Ateinantį antradienį New Yor
ke prasidės didelis moterų rū
bų siuvėjų streikas, kuriame 
dalyvaus 45 tūkstančiai darbi
ninkų, priklausančių Interna
tional Ladies Gairment Work- 
ers unijai. Šį streiką pradėjo 
uoliai remti Amerikos Darbo 
Federacija. Organizuoti moie- 
rų rūbų siuvėjai šiuo streĮku 
pasiryžę iškovoti panaikinimą 
vadinamų “sweatshops,” vadi
nas neunijinių siuvyklų.

COUNCIL BLUFFS, Iowa, 
vas. 3. — Gaisras praeitą nak
tį sunaikino čia didelį biznio 
trobesį, padaręs $100,000 nuo
stolių.

H. Uolines, kuris sukėlė daug 
triukšmo, kuomet viešai pareiš
kė, jog bažnyčios skelbia vidur
amžių prietarus. Jo nuomonę 
palaikę ir kiti žymus profeso
riai.

Vyriausias teisėjas 
Taft atsistatydino

Aukščiausio Jungtinių Valsty
bių teismo pirmininku ski
riamas Charles Evans Hughes

WASHINtrAONAS, vas. 3.-; 
William Howard Taft, vyriau
sias Aukščiausio Jungtinių Val
stybių teismo teisėjas, dėl ne
sveikatos šiandie iš savo augš- 
tos vietos atsistatydino. Jo re
zignacija, kuri buvo jo sunaus 
įteikta prezidentui Hooveriui, 
buvo priimta.

K Taft, buvęs Jungtinių Val
stybių prezidentu 1909-1913 
metais, Vyriausiuoju teisėju 
buvo nuo^ 1921 ‘ metų.

Rezignavusio Tafto vieton 
prezidentas Hooveris skiria 
Charlesą Evansą Hughesą, ku
ris pirmiau yra buvęs Aukš
čiausio teismo narys, rezigna
vęs iš jo 1916 metais dėl kan
didatūros į Jungtinių Valsty
bių prezidentus. Rinkimuose 
jis tuomet buvo Woodrowo 
Wilsono nuveiktas.

Hughes priima pasky
rimu Aukščiausiuoju 

teisėju
N1EW YOBKAS, vas. 3. — 

Charles Evans Hughes prane
šė, kad jis priimąs paskyrimą 
vyriausiuoju Aukščiausio Jung
tinių Valstybių teismo teisėju.

Vilniuje areštuota daug 
tariamų komunistų

VARŠUVA, vas. 3. — Len
kų telegrafo agentūra prane
ša’, kad Vilniuje lenkų policija 
puolė (baltgudžių klubą, kuria
me, padarius kratą, suėmus 
daug komunistinės literatūros. 
Dvidešimt vienas asmuo areš
tuotas.

ŽOR H Šri
dienai pra-

būt lietaus
teinperatu-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai 
našauja:

Debesiuota; gali 
ar sniego; nežymi 
ros atmaina; lengvi ir viduti
niai mainąs! vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 350 ir 410 F.

šiandie saule teka 7:01, lei
džiasi 5:07. Mėnuo leidžiasi 
10:52 vakaro?

Arabų giminių tarpu
savio skerdynėse krito 

400 žmonių
LONDONAS, vas. 3. —Pra- 

nešimais iš Jeiruzolimo, Užjor- 
dony atsinaujino arabų gimi
nių tarpusavio karas. Kruvi
nose kautynėse, įvykusiose ne
toli nuo, Ammano, krito 400 
arabų. i

Filipinų protestas 
dėl persekiojimų

Kalifornijoje
MANILA, Filipinų salos, vas. 

3. — Vakair čia įvyko tautinė 
Filipinų apgailos demonstraci
ja protestui prieš ^pastaruosius 
filipiniečių persekiojimus Kali
fornijos miestuose—San Fran- 
cisco, Watsonville, San Jose 
etc. 1

Demonstracija, kurioj daly
vavo 10 tūkstančių ar daugiau 
žmonių, praėjo iramiai ir tvar
koj. Buvo priimtos rezoliuci
jos prašyti prezidento Hoove
rto protekcijos filipiniečiams 
Jungtinėse Valstybėse, taip jau 
remti senątoriaus Kingo rezo
liuciją suteikti Filipinams ne
priklausomybę.

496 turčiai per me
tus “uždirba” mi- 

lionus
WASHINGTONAS, vas. 3.— 

Iždo departamento pranešimu, 
1929 metais 'prie grupės milio- 
ninkų, kurie per metus pelno 
po milioną ar daugiau dolerių, 
prisidėjo dar 206 nauji milio- 
ninkai.

Iš viso Jungtinėse Valstybė
se šiandie yra 496 milionais 
vertę žmonės. To skaičiaus 24 
turi per metus daugiau kaip 
po 5 milionus grynų pajamų. 
Visų 496 milioninkų metinės 
pajamos siekia daugiau kaip 
1,073 milionus dolerių.

Ispanijos studentų 
streikas baigiamas

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
3. — Nacionalinio universiteto 
studentė streikas, kuris tęsėsi 
per keletą pastarųjų savaičių 
protestui prieš diktatoriaus de 
Riveros režimą, dalbar, dikta
tūrai griuvus, tapo pabaigtas.

Barcelonos ir kitų Ispanijos 
universitetų studentai grįš į sa
vo klases rytoj [šiandie].

Francija protestuos so
vietams dėl carinin- > 

ko žuvimo
PARYŽIUS, vas. 3.—'Pusiau 

oficialus laikraštis Le Matin 
praneša, kad Francijos vyriau
sybė ketinanti padaryti forma
lų protestą sovietų Rusijos vy
riausybei dėl sensacingo pra
puolimo Pairyžiuje rusų cari
ninkų vado, gen. Kutiapovo. 
Mat spėjama., kad tas balta
gvardiečių vadas buvęs sovie
tų slaptosios žvalgybos agentų 
pagrobtas.

Oro pašto lakūnas žuvo 
nukritęs upėn

HARTFORD, Conn., vas. 3. 
— Nukritęs su savo aeroplanu 
į Connecticuto upę, prigėrė oro 
pašto lakūnas Carey Pridham, 
skridęs iš Newarko, N. J., į 
Hartfordą.

Lietuvos
Knygų leidimas Lietu

voj 1929 metais
KAUNAS. — Lietuvos Bi

bliografijos Institutas ruošia 
spaudai “Bibliografijos Žinių” 
6-ą Nr., kuriame bus paskelb
ta plačioji knygų leidimo sta
tistika 1929 metais. Tačiau jau 
ir dabar galima matyti, kad 
pernai musų krašte išleista žy
miai daugiau knygų ii* brošiū
rų, palyginus su 1928 metais. 
1928 m. buvo išleista 756 to
mai (pavadinimai), o 1929 m. 
tas skaičius pašoko iki 936— 
950 tomų (pavadinimų)!

Vienos fašistai protes
tuoja prieš didelius 
miesto mokesnius

VIENA, Austrija, vas. 3. —. 
Austrų fašistų “heimvvehras”, 
pusiau kareiviška organizacija, 
vakar surengė Vienoje demon
stracijų protestui prieš aukš
tus miesto mokesnius.

Meksika nuginkluoja 
komunistinius agrarus

MEKSIKOS MIESTAS', vas.
3. — Vyriausybes Įsakymu, Ma
la morose, Coahuilos valstijoje, 
tapo ramiai nuginkluoti agrarų 
būriai, kuriuose pasireiškė ko
munistinių tendencijų.

Hooveris padarysiąs 
vizitą Meksikai

EL PASO, Tcx., vas. 3. — 
Vietos ispanų kalba leidžiamas 
čia laikraštis EI Continental 
rašo turis žinių, kad preziden
tas Hooveris ateinantį mėne
sį padarysiąs vizitą Meksikos 
Miestui.

Indijos geležinkeliečiai 
paskelbė streiką

BOMBĖJUS, Indija, vas. 3. 
Rcikalaudanfj didesnių al

gų, trumpesnių darbo valandų 
etc., didžiojo Indijos pussalio 
geležinkelio. darbininkai pa
skelbė streiką, kuris prasidės 
rytoj.

Islandijos Bankas už
darė savo duris

REYKJAVIKAS, Islandija, 
vas. 3. — Islandijos Bankas 
šiandie nebeatsidarė, ir jo di
rektorių taryba laiko nepapra
stą posėdį padėčiai apsvar
styti.

PINIGAI 
LIETUVON

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

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

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

1739 So. Halsted St Chicago, III

Naujienos
Lenkai apie Lenkijos 

“garbingą vietą” 
Lietuvoj

Lenkij«3s prekių importas 
Lietuvon.

VARŠUVA. — Kariškas or
ganas “Polska Zbrojna”, kal
bėdamas apie Pakaitės kraštus 
ir lenkų ūkio ekspansiją, svar
biu kontragentu laiko Latvi
ją, kurios importe Lenkija už
imanti trečią vietą. Be to, Len
kijos išvežimas Į Latviją žy
miai prašoka Latvijos įveži

mą į Lenkiją. Tačiau “Polska 
Zbrojna” mano, kad visi eks
porto galimumai į latvių rin
ką dar neišnaudoti.

Minėdama Lietuvą, “Polska 
Zbrojna” pažymi, kad, nežiū
rint reguliarinių santykių sto
kos, į ją iš Lenkijos eina žy
mus kiekis anglių, cemento, 
cukraus, druskos, tekstilės ga
minių, geležies dirbinių ir naf
tos produktų. Sutvarkius Len
kuos prekybos ir kpnsuliari- 
nius santykius su Lietuva, ši 
“Polska Zbrojna” nuomone, 
“neabejotinai” užimsiant! “gai^- 
bingą vietą” (Lenkijos preky
bos apyvartose.

Geriau bernelis, nei tė
vo dvarelis

PERAZNINKAI, šakių ap.— 
Pas pil. Ž. buvęs tanias ėmė 
mylėtis su jo dukterimi E. Tė
vas tai pastebėjęs, tarną pa
varė. Jis išvyko į Vokietiją ir 
ten dirbo. Kartą E. išsirengė 
neva išpažinties ir išėjo iš na- 
mų... į Vokietiją, pas savo my
limąjį. Tėvas jos, kaip pilnai 
metės negali iš ten parkrau- 
styti. 'I'odel nusprendė savo ūkį 
apie 30 ha, aprašyti kitai savo 
vienintellcii dukteriai, ; pabėgu
siai nieko neduoti. Bet šie į- 
teikė tėvui grąsinantį laišką. 
Dabar tėvai ir likusioji duktė 
baimę kęsdami nenori nuskriau
sti pabėgusią.

Savos pramonės propa- 
gandos reikalu

KAUNAS. — Prekybos sįr 
Pramonės Bumai nutarė arti
miausiu laiku sukviesti Lietu- 
Vos pramonininkų ir spaudos 
atstovų pasitarimą Lietuvos iš
dirbinių propagandos savaitės 
klausimu. Kaip yra žinoma, 
tokios savaites savajai pramo
nei propaguoti ruošiamos viso
se jaunose valstybėse ir atne
ša didelę naudą savajai ga
mybai.



Mesiju Atsiradimas Pasauly KAS DEDASI 
LIETUVOJE

(Tęsinys) turėjo visų gerbiamą Ka-Messčj

Miamunų—Dievo sūnų. “Ra-
Messo” Didžiojo vardas reiškia: 
Dievas’ pagimdė jį. Ra-Messo 
giminės sąrašas yra surašytas 
Egipto 
dos ir 
dosinis 
rasas.
Marijeto atrastas ir Dimiteno 
1864 metais paskelbtas. Atnau
jintas prof. De Ružo (De Rou- 

j ga) veikale “Rechercheg sur les 
monuments 
dynasties”.
gas N. Morozovas patikrino ir 
išvertė į rusų kalbą.

Antras “Ra-Messo” — Dievo 
sunaus giminės sąrašas yra pri
taikintas prie kalendoriaus ap- 

vadinasi: “Saka-

Rnšo Praneši Brolis

Legendai pri'taikinti prie žydų 
tradicijų ir pranašysčių, pagal 
kurios Mesijas 'turėjo atsirasti 
iŠ Dovydą “namų”, buvo išgal
vota Jėzaus giminė,arba tikriau 
pasakius nurašyta nuo kitų iš
vestų asmenų giminių. Kad Jė
zaus gimimas įvyktų Betliejuje, 
Dovydo gimimo vietoje, sugal
vojo gyventojų sąrašą, kuris| 
privertęs Jėzaus motiną eiti j 
Betliejų, kur ji neva ir pagim
džiusi sūnų. Tačiau istorija 
nieko nežino apie tokį visuotinį 
gyventojų sąrašą, tuo tarpu in
dų legenda kalba apie dievo 
Krišnos gimimą panašiomis ap
linkybėmis.

Matas ir Lukas labai skiriasi sireiškimo ir 
kits nuo kito išvedant Jėzaus ros kalendoriaus lentelė”, kuri 

Morkus ir Jonas iš- yra senovės Egipto kronologijos 
mintingai pasiekę visai nieko pagrindas. Abidoso sąraše yra 

e Jėzaus gimi- Ra-Messo išvesti 76 protėviai ir 
norėdamas išvesti septintu baigiasi pats Ra-Mes-

Jėzų iš vyresnės karalių linijos, sa, Dievo sudus'. šakaros su
vijai pamiršo, kad tarp tų ka- rase išvesta 58" protėviai ir de-
ralių buvo keletas blogų ir ne- vintu pats Dievo sūnūs.

' i Pas Luką yra išvesta Jėzaus
Saliamono' protėvių taip pat 76 asm., o 

paskutiniu septintu baigiasi 
pats, Jėzus Dievo sūnūs. Ir pa
sirodo, kad Lukas, išvesdamas 
Jėzaus gimines, visa nurašė nuo 
Abidoso sąrašo, o Matas nuo 
Sukaro sąrašo. Kaip Abidoso su 
Sakaro nesutinka sąrašas, ly
giai Mato su Luko negali su
tikti. Be to, Abidoso sąraše 
yra Vaidas: Ra-Josis—Archi- 
kratorius, kurs' išvertus reiš
kia: Dievas Jėzus Visavaldąs. 
Antras vardas “Biju-Fex”, kurs 
dabar\ vartojamas, kaip Pijus 
rex (lotynų ištarimų). Prof. N. 
Morozovas sako: “Evangelijos 
Jėzus yra ištiktųjų vadinamas 
Egipte utaraliumi arba jo bro
lėnu.” \

Matas Įnuo Abraomo iki Kris
taus įshprtinai suskaitė 42 as-

mokslininko vardu Abi- 
del to jis vadinasi abi- 
Ba-Mes’so giminės są- 
Tas sąrašas buvo prof.

giminę.

nekalbėdami a 
mą. Matas,

dės six premiers 
žinomas egiptolo-

dorų asmenų. Dovydo susinėsi-1 
mas su Virsavija, 
motina, Mato nuomone, buvęs 
labai pravartus pasaulio išgany
mui. Lukas nurašė kitokią Jė
zaus kilmę, kuri neturėtų tokių 
skandalinių atsitikimų. Evange- 
lininkai išgalvodami nevykusią 
Jėzaus giminės liniją, atliko 
mažą nesusipratimą. Pagal Ma
tą Jėzus paeinąs iš Dovydo per 
Saliamoną ir jų dviejų karalių, 
o Juozapo tėvas buvo 
Lukas visai kitaip 
Jėzaus giminę iš 
ir antro Dovydo 
o Juozapo tėvą pavadino Eliju.

Matas sako, kad Salatielio tė
vas buvo Jakonijas, o Jakoni- 
jaus tėvu buvo Jozijas.

Lukas sako, kad Salatielio 
tėvas buvo Neris, o Nerio tėvas 
buvo Melkijas.

Kuriuo gi evangeliku reikia' menis. /Mat. 1, 17).
tikėti? Kyla klausimas, ar Lu-j Bet jeigu jus suskaičiuosite 
kas ir Matas patys sugalvojo; Mato sąraše asmenis, tai rasi- 
Jėzaus giminę, ar jie vadova- te, kad jame tik 41 asmuo, o ne 
vosi kitų asmenų nustatytomis 42, kaip pats Matas tvirtina, 
giminėmis (geneologijčmis) ? Ir Kur gi dingo vienas protėvis? 
kodėl tų dviejų evengelininkų Į Klausė viduramžių teologai ir 
išvestos Jėzaus giminės nesutin-1 atsakė: “Tai buvo pats Dievas, 

nes Jėzus buvo Dievo sūnūs”. 
Bet kokiu budu galima buvo į- 
statyti Dievą tarp Juozapo ir 
Jėzaus, nes atrodo, kad Dievas 
tėvas įkūręs pasaulį, butų buvęs 
Juozapo sunumi? “Ir štai, —sa
ko Morozovas - Lukas sugalvojo 
ir išskyrė iš čia Dievą ir pa
statė Ji sąrašo priešakyje, kai
po Adomti tėvą”. Lukas sako: 
“Jėzus buvo Adomo. Dievo”.

ir vaikų sveikais (HI, 38). “Taigi Lukas i savo 
ir linksmais, kiek- sąrašą įtraukė tiek asmenų, 
viena motina turi kiek Yra reikalaujama, — sako 
žinoti apie Phillips ’ Morozovas, — Abidoso sąraše,

Jokūbas, 
išveda 

Natano 
sunaus,

ka tarp savęs?
Kaip yra žinoma, egiptiečiai

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- 

nesia
Kadangi j is tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių

Milk of Magnesia. •’ buten't 77, bet rezultate išėjo
^^^is nekenksmingas, beveik bejy^ nesąmonė, kaip ir pas Matą, 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus ^ų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą* pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karves pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

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

Jezus pasidarė tikru Juozapo 
i sunumi.” ■ *

Čia reikia dar pridurti, kad 
ne vienas anų dokumentas — 
sako prof. M-alveris, — neužsi
mena apie Jėzų. Antrąjame am
žiuje istorikas Tacitas praneša, 
kad Prokuratorius Poncijus’ Pi
lotas buvo pasmerkęs mirti kaž 
kokį Kristų, ir kad Jo šalininkai 
vadinęsi krikščionys. Bet gi 
rimti kritikai spėja, kad toji 
vieta pas Tacitą yra vėlesnis

Filonas Aleksandrietis gyve
nęs apie 40 metų po Kristaus, 
vienas krikščioniškos metafizi
kos jkurėjų, nė vienoje eilutėje 
nepaliečia manomos Kristaus 
misijos. Viename Plinijaus laiš
ke j Trajaną kalbama apie mi
siją, bet tas laiškas, be abejo, 
yra padirbtas ir parašytas pir
mąsyk atgimimo laikmečiu.

Istorikas Juozapas pirmąsyk, 
vos paliesdamas, .užsimena apie 
Jėzų tokioje vietoje, kurią mes 
visai laikome viena dievobai
mingiausių falsifikacijų, kurios 
yra žinomos ypač istorijai. Net 
evangelijos nesutinka, nei nu
statymu Jėzaus gimimo laikų, 
nei jo gyvenimo ilgumu. Pa
sak legendos, Jėzus mirė 30 me
tų. Pagal Irinėjų jam bu-

’ Žiemos nėra
Ta musų Lietuva 'tai tikri 

visokių galimybių ir negalim; 
bių šalis. Tik pamanykite, ge 
biamieji, šiemet Lietuvoje ži 
mos nėra, štai, sakysime, šiai
dien man rašant šį rašinėlį, ti 
rime sausio 15 d., o lauke r 
kruopelės sniego, langai neaj 
šarmoję, vos kai kada 2-3 laip; 
niai pašalo, o saulei pakilus i 
šilumos ororodis pradeda rodj 
ti.

Keliai važiavimui kuogeriaus 
Autobusai su automobiliais ti 
švilpia Lietuvos plentais. Pler 
tai lygus kaip stalai. Važinė 
ir norėk važinėti. Tokia lęngv 
žiema senai jau buvo. Visi ka 
ba, kad jeigu, girdi, ligi sausi
15 dienos žiemos nebuvo, tai jo 
turbut šiemet ir nebebus!

“Liet. Aidas” pyksta
Skaičiau vakar “Lietuvos Ai 

dą”. Jis yra Lietuvos valdžio 
oficiozas (žmonės taria — pi 
ciozas). Jis tame savo No. bai 
šiai supykęs kernoja Amerika 
“Naujienas”, kam jos ne tai] 
rašo, kaip “Liet. Aido” jermul 
kininkai (studentėliai) norėtų 
Mano manymu, “Naujienoms1 
iš to jermulkinikų kernojimt 
nė šilta nė šalta. Tik stebėtini 
iš musų žurnalinių vaikėzų nai 
vumo—reikalauti, kad kiti tai] 
rašytų, kaip jie nori. Tai absur 
das. Vaikučiai (“Liet. Aid.
korespondentėliai ir redakto 
riai) amerikiečių aukomis pra 
kutote ir susikurėte, bet lyg at 
silygindami už gerą piktuoju 
amerikiečių spaudą ignoruojate 
Įsileidžiate sovietų visokias “Iz 
vestias”, o neįsileidžiaite visi 
lietuviškų amerikiečių laikraš 
čių. Nusišluostykite nosis!

Akims...
Visai netikėtai susitinku i] 

pasisveikiname viename Kauni 
name, neaukštą ,.ir nestori 
gana žvalų vyruką. Jis pasi 
sako —Aki ras—ir dar pridedi 
savo tikrą pavardę.

A, tai Tamsta tas Akiras 
kur aš skaičiau, kad amerikie 
čiai taip nemandagiai rašė...

—Taip taip, tai aš. Mat, vis 
priešų darbas. O vis už tą do 
lerj. Tai pavydas. Pavydo dar
bas...— Ir susakė pavardes, laik
raščius, ir t.t., kurie prie jo do 
portavimo prisidėjo.

—Ten, sakau, buvo pažymėta 
už nemoralybę...

—Nieko panašaus. Amerikoje 
dabar ateivis' visai be leisis. Už
tenka kad ant ateivio ką nors 
pasakyti ir jau atlikta. Teisin
kis kaip moki. Ypač, jeigu kas 
paskundžia... (Ką jis čia tauzi
ja!—Red.)

—-O dolerių, ar daug parsive
žėte ?—paklausiau.

—Ką ten velnią
Jau praėjo tie laikai, kaip ame
rikiečiai doleriais drabstėsi... 
Bet truputį parsivežiau.

—Ką dabar čia veikiate?
—O... miestų istorijas tyrinė

ju ir rašau. Radio stotyje dar
buojuosi. Mes per radio duoda
me lietuviškas vestuves. Tai 
žmonėms labai tinka. Noriu tą 
savo veikalą bent 50,000 ekz. 
išspausdinti. Uždirbčiau. Sudie. 
Skubinuosi, kitą syk pasikalbė
sime.

Jonas Jablonskis

Visai netikėtai, žioplinėdamas 
Kaune Laisvės Alėja, susitinku 
savo pažjstamą:

—Sveikas—Sveikas! Kur ei
ni?

—Einu pas Joną Jablonskį, 
aš dabar esu jo sekretorius.

—Ak pas tą Jablonskį, pas 
musų rašomosios, kalbos tėvą. 
Tai ir aš norėčiau pas jį nuei
ti. Jis mane prieš 25 metus 
liet, kalbos mokino. Nuo to lai
ko aš dar jo nemačiau.

vo apie 50 metų amžiaus, tai 
visai sutinka su Jono Evangeli
ja (8,58”).

rsiveši!

aiškino

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų maiio praktikos kaipo speci
alisto, aš išlydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi fdttpnuniu, chroniškomis ir 1 • • ' MW

nau- 
įku- 
pro- 
man

Dr. Ross 
specialistas

nervų ligomis. Mano 
•yv. 9 i* _

Chicago.—Dr. Henry J. Schi- 
reson, moterų gražumo “specia
listas”. Valstijos daktarų komi
sija rekomendavo atimti iš jo 
laisnį už prigavystes ir šarlata- 
nizmą. 
; ..........

—Gerai. Tai einam...
Nueinam. Kambarys (Kęstu

čio gatv.) didelis, šviesus. Po
niutė Jablonskienė atidarė du
ris. Sėdi senelis ant ratukų 
kėdėje, matyt, nepaeina. Ran
kų kojų nepakelia. Pasisveiki
nau. Pirštai kaip virbalai, pu
siau suakmenėję. Pradėjom 
kalbėti. Vos atsimena. Prašo 
tankiau užeiti—pasikalbėti. Vos 
pašneka. Bešnekant kepurėlė 
nukrito, ranka nusviro, tai jau 
pats nebegali kepurėlės užsidė
ti ir rankos pasitaisyti. Keikia 
kito pagelbos. Senas, tai jau se
nas. Bet ne tik senas, kiek gy
venimo ir ligos suvargintas. Ge
rai dar, kad gauna pensiją. O 
šiaip, senai kapai savo auką, būt

Kalbant paaiškėjo, kad vis 
iar susirūpinęs raštais, knygo
mis. Norėtų visų savo raštų ka- 
□italinį rinkini išleisti... Pavar
go... Atsisveikinęs' išėjau.

Dęmias Šidlauskas
—Ar tamsta žinai. Pas mane 

šiandien atvyko Visuomis —ži
lai, Domas Šidlauskas, tas 
osios tikybos visuomybės 
•ėjas, šiandien turėsime 
jos pasikalbėti
Įrangas, pas kurį apsinakvojau.

Gerai, manau sau. Jau bus 
Ividešimts metų, Kaip D. šid- 
auską Vilniuje mačiau ir paži- 
10jau. štai ir jis/PasiSVeikinO-

’^N:-, • 

... . i ■ - »■. n ■

Del tų, kurie yra 
nuolatos pavargę

Tas nuolatinis jautimams pavargusiu ir 
UHikanuivusiu. ar aboltial menkos sveika
is, paeina nuo nusilpnčjusio. pakrikusio sto- 
io. pasidariusio delei konstipacijos nuodų, 
inkitc Niura-Toue ir atsikratykit jo. pirm 
egn jis pavirs chronišku ir prives prie 
aug rimtesnės padėties. NugA-Tone išvalo 
unų nuo tų nuodu, kurie ardo sveikatų ir 
(Klaro gyvenimą skurdu, tada jūsų apeti
tą pagerėja, išnyksta virškinimo nesmagu- 
uii. jūsų miegas bus poilsingas ir atgai- 
inuntis ir jus pasijusite kokis buvote pir
itai!.

Kartais būna didelis abelnos sveikatos pa
dėjimas paėmus Ntiga-Tone tik per kelias 
ienas, taip greitai jis veikia ir jeigu jūsų 
zcikata nėra tokia, kokia ji turėtu būti, 
is turite pabandyti Nuga-Tone. Jus galite 
auti j| kur tik vaistai yra pardavinėjami. 
?igu jUBij pardavėjas neturi jų stake, pa
rašykit jj užsakyti jų dėl jus iš savo 
žiaberlo.

DRESIŲ DEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS 
Moka didelę algą. Išmo- \ .vL 
kitę dezaininti ir pasiūti , 
gražius drabužius i r ' IT 
skrybėles dėl savęs, ar JI 
dėl užsiėmimo. Musų 
meniškas lavinimas grei-< T 

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

VK šykite dėl knygutės. 
AJ MASTER COLLEGE 
\ T 190 N. State St., 

Randolph 2718
- - HiM-ri - •

išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, inkstų ir pus- 
ISs pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite 
tikėtis geriausių pa
sekmių iš mano gy- 
mo, kuris, pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nle-, 
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kurią šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

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

lupas Mouroe St.. Chicago. Crllly Bldg. 
b: kiekvieną dienų nuo 10 iki 5. Ne

teis dešimt metų šiame name. — Inj* 
ito elevatorių iki penkto auifčki. Valan- 
SŲomit* 10 iki t. PaUedCUaiį. Seredoiuiu Subatonila uuO 1O Iki 8 vai. vakare

Antradienis, vasario 4, 1930
me. O, vyruti, jau gerokai pa
gyvenęs, jau ir senstelėjęs. Be 
tarnybos, be vietos. Padirbęs 
kokios tai sugriuvusios bendro
ves (“GiilybSsT” ) apyskai'tą ii* iš 

kunigo Olšausko turis gaut už 
darbą kelis tūkstančius litų, bet 
kai tas kalėjime sėdi, tai pinigų, 
sako, kad ir turįs, bet niekam 
neduodąs. /

Keistutis
Kauno Ukmergės' plente susi

tinku Kostą Krist,utį. Simpatiš
kas žmogiukas. Jo, mačiau, 
raštų telpa ir Amerikos lietu- 
viškuosą laikraščiuose.

—Na. kas gero?— tuoj pra
dedame kalbą...

Jis skundžiasi sunkiu gyve
nimu. Gavęs žemės' parceliukę. 
Pasistatęs budelę ir taip vargs- 
tąs. Vietas ir visus literatūros 
darbus pasisavinę galingesnieji. 
Nė draugijos literatų, nė sąjun
gos, kuri literatų teises bei vei
kalus atstovautų, nėra. Litera
tai išnaudojami, išmetami ir 
niekas jais nesirūpina... Nutarė
me tuo reikalu kitą kartą pasi
kalbėti.

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus <1ieKehksmingos, skanios 
Fletcher's Castoria. šios pa
prastos /taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių — ir motinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

PAIN-FKPF1LER
Neapleiskite
Persalimo’.

ĮĮ» zžil Sustabdykite pirm negu įsi-
‘ galės — pirm negu pastos tik- 

ra* pavojingu. Atsiki atikyte 
/K x peršalimo naudodami PA1N-

į f EXPELLERĮ su jdrmė. ko- 
sulio ir čiaudėjimo apsireiski-

Z, Ifc mu. Du ar trys išsitrynimai 
su PAIN-EXPELLERIU su-

(P teiks jums neįkainuojamą pa- 
galbą.

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir
kuliaciją. Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina Je«as; J 
suteikiat jums daugiau galios pasipriesmti ligoms. Jis 
kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.

Netenka — Galios 
kuomet PAIN-EXPELLERIS Btoja pagel-
bon. Muskulų Gėlimai ir Skaudėjimai pranyksta. 
Pailsimas ir silpnumas •IĄtgalyn]‘inilt’ _
efektas su PAIN-EXPELLERIO i“itnrmmu su
tvirtina visų jūsų sistemą. Jus esate atnaujin a 
ir sutvirtintas. <

PAIN-EXPELLERIS i rodė savo 
suviri šešiasdešimt metu laikotarpiu Ddto 
yra visame pasauly naudojamas tr 
mas nuo Peršalimų, Konto, Gerklės

’ Skaudėjimų. Peršalimu Krutinėję, Gčl 
» se, Sustingusio Sprando, Neuralgijos, StrJndiegl o 
t W Dvejopo populiarių kąinų didumo bonkutėse-. 
b mažesnę 35 centai, didesne 70 centų, 
t Keikalaukite artimiausioje Vaistinėje 
ri arba rašykite i

’ bERRY ANO SOUTH FIF-TH STS 
~ brooklyn,

PAIN-EXPtLLtR«<'^»**?

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO”

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą
A n i? ir A 9 9

K°k AlHE \Uinw ’}ftur?j° tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbaciauskas, Pivosa, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas *ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litu, trims mėnesiams 9- lt. 

oO et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

 “Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

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

CHICAGO. ILL.

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-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 į Naujienas.

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

NA! M
1739 So. IIiJsted St Chicago, III
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Tarp Ghicagos
Tai dar kartų roselandiečini 

turės 
ma ir 
scenų.

progos matyti gerų <lra- 
rupesl ingai prirengtų 

, Busteris.

Cicero

Roseland
M

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Batelio susirinkimas bus šį va
karu. 7:30 valanda, Stnimilo 
svetainėje. Būtinai reikalinga 
yra visiems susirinkti, nes jau 
artinasi Ratelio parengimas, 
kuris įvyks vasario 23 diena 
Strumilo svetainėje, šiam va
karui reikalingi darbininkai, 
todėl visi ratcliečiai būtinai tu
ri dalyvauti susirinkime.

Permainos /
“Naujienose” jau buvo pa

skelbta, kad naujame p. J. J. 
Zolp veikale rolę vaidinti yra 
sutikusi p. Dundulienė. Naujo 
veikalo vardas yra “Močiutės 
suokalbis”, o p. Dundulienė bu
vo sutikusi vaidinti Eugenijos 
rolę.

Dabar tų rolę vaidins p. Bar- 
čienė arba, gal geriau žino
ma, p-lė Laurinavičių tė, kuri 
pirmiau priklausė, rodosi, jau
nimo rateliui Town of Lake 
apielinkėje.

P-ni Barčius musų parengi
mu lankytojams yra gerai ži
noma kaip vaidintoja, nes ji 
jau ne kartų ir Boselande yra 
vaidinusi J. J. Zolpo parašy
tus veikalus ir gerai pasižy
mėjo. -

Sausio 26 dienų š. m. buvo 
Vyrų ir Moterų Apšvietus Drau
gystės metinis susirinkimas.

Kalbama draugystė, nuo pat 
jos susi tvėrimo, 'buvo viena iš 
nažangiausių draugijų Cicero- 
je. Jos susirinkimai visuomet 
būdavo tvarkingi ir rimtus. 
Nariai lankydavo susirinkimus 
skaitlingai, taipjau ir parengi
mus. O apie bausmes nebūda
vo nė kalbos. Bet užėjus revo
liucinei ligai, neišliko nepalie
sta nė minėta draugija. Tuoj 
viskas virto aukštyn kojomis.

O kad taip atsitiko, rodo ir 
ivvkes sausio 26 diena meti- • v i v

nis draugystės susirinkipias, 
apie kurį trumpai ir pakalbė
siu.

Pradžioje viskas ėjo gerai. 
Bet priėjus prie nebaigtų rei
kalų, vienas “nenuorama” (ma
tomai, ne tos dvasios, kuri 
draugystėje viešpatauja) atsi
stojęs klausia finansų raštinin
kų, kuo remdamasis raštinin
kas rašo-ptTaolerį bausmės už 
praėjusius metus.

*

Nors minėtas raštininkas mė- 
gia į kiekvienų klausima atsa
kyti “trumpai ir storai”, bet i 
šį klausimų tiktai sau kažinkų 
sumunp^'jo, o nieko ■ neatsakė.

Tuomet kiti nariai (matyti, 
raštininko pritarėjai) ėmė pul
ti klausėjų, kam, girdi, šis ke
lias triukšmų bereikalingai. 
Juos palaikė ir pirmininkas.

Tada vėl minėtas “nenuora
ma”, pasiprašęs balso, sako:

Jus ka’batc, kad aš bereikalin- 
keliu triukšmų, lieknas bu- 

praėjusiame susirinkime 
buvo priešmetinis susirin

kimas) ir protokole skambėjo, 
kad buvęs pakeltus klausimas 
apie bausmę už nedalyvavimų 
vakarienėje. Tas klausimas ati
dėta pi iešmeliniam susirinki
mui. Na, o priešmetiniame su
sirinkime irgi nebuvo nieko 
tarta šiuo klausimu. Gi šios 
dienos protokole jau kalbama 
apie bausmę. Jeigu manim ne
tikite, tai aš prašysiu raštinin
kų perskaityti tų tarimų, kur 
kalbama aųie nepaprastus rei
kalus.

Šitoks paręiškimas išvedė pir
mininkų visai iš kantrybės, nes 
paraudęs, pirmininkas pradėjo 
šaukti, kad jeigu* draugai kels 
tokį triukšmų ir darys lokių 
suirutę, tai jis, pirmininkas, re-

gai
vau

migliuosius iš pirmininko vie
tos. /

Na, ir musų vadinami “pro
gresyviai”, bijodami netekti to
kio paklusnaus sau pirminin
ko, kuris visuomet pataikauja 
jų politiniams skymams pra
vesti, privertė tų “nenuorama” 
nutilti. ,

Man (rodosi, kad jeigu kas 
triukšmų ir suirutę kėlė susi
rinkime, tai pirmiausia finan
sų raštininkas. Kodėl jis ne
galėjo duoti atsakymų tokia
me svarbiame klausime, kaip 
uždėjimas bausmės? O dar di
desnė “garbė” už suirutės kė- 
Jima priklauso pirmininkui, 
kad neleido svarstyti.

Tėmijęs.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

NAUJIENAS
Pinigus gavo

25125—O. Biliautienei
25129 (). Balienei
56707 B. Gedminaitei 
56708—K. Valkūnui

56715—P. Bukai
56716—R. Sergi lienei
56717—O. slikienei >
56721—-O. čiuraitei
56723—J. Taftienei
56725—A. Mikalauskienei

frol. jos Žydėjimas nedingęs’
Cull

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

1794-1878]

56726—A. Valiulioniui
5673(1 A. Badusidenei
16136 J. Gogužinskienei
21531—A. Daukšui
25291—J. Masioniui

MARES COUGH BALSAM 
ištraukiant lauk 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš- 
mintiifgą bandy- 
m ą . laikykit 
bonką namie. Pa
imkit dožą prieš 
einant gulti. Ki- 

• tą dožą nuryki
te kai 
naktį.

Gaukite ji 
35c. ir 60c

Sustabdo kosulį 

TAKE 
MARES’ 
COUGH

BALSAM
i

1 Kalas kosulio, 
aptiekininka.

pabusite 
Tai bus 
pas savo 
bonkutė.

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per 
Radio kas Nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Kas Ketvergą nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 
Programas duodamas Jos. F. Budrik Muzi
kos Krautuvės.
Taipgi nepamirškite Įsigyti šiuos naujus 
Columbia Rekordus. Rekordų kaina 75c vie
nas. Siunčiame ir Į kitus miestus ir Kanadą

“Močiutės suokalbis” yra ke
turių veiksmų drama. Parašy
ta dar tiktai pabaigoje 1929 
metų, ir kalbamas veikalas bus 
statomas (scenoje dar įpirmą 

kartų.
J. J. Zolpo visi veikalai tu

rėjo Boselande didelio pasise
kimo. Prie to, įžanga tiktai 75 
centai ypatai, o kas pirks ti
kėtus iš anksto, tai mokės tik 
65 centus. Taigi veikalas yra 
Įdomus, aktoriai parinkti, o bi
tei ų kainos labai prieinamos. 
Biletus galima gauti pas vi
sus Batelio narius.

Ratelis žada naujai malevo- 
ti visas dekoracijas, kurios ga
lės prilygti ir didmiesčio tea
trų dekoracijoms.

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

OLYMPIA
THEATRE
4619 So. Ashland Avė.

Kur garsai geriausia perduo
dami ir kur jus galite matVti ir 
girdėti kiekvieną žodį, nežiūrint 
kur jus sedėtumėt.

Dabar jau veikia musų naujos 
hargeno dieninės kainos — su
augusiems 20c., vaikams 10c.

Būtinai pamatykite 
gražų veikalą

“Evangelinę”,
kur dalyvauja Ramona mergaitė 
— DELORES DEL RIO, didžiau
siame pasisekime, čia

Ketverge ir Pėtnyčioj 
Vasario 6 ir 7 dd., 
kalbančiam paveiksle, su 

dainavimais.
Dieninės kainos 10c ir 20c. 

Vakarais 10c ir 25c.
Igaukit jproti lankyti

OLYMPIA
Teatrą, kur jus visuomet pama
tysit vėliausius kalbančius pa
veikslus. Kam mokėti daugiau?

Susilaikydami nuo perdejimo, 
.jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos lipšniomis, vyliojančio- 
mis pilnumo linijomis—vyrai, kurie 
nori pasilaikyti dailias, tinkamas 
figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus— 
yengkite perviršių. Bukite nuosaikus 
—bukite nuosaikus visuose daly
kuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų 
akys didesnės už jūsų pilvą, vietoj to 
imkite Lucky. Ateities įvykiai meta 

• savo šešėlius priešakyj. Išvengkite 
to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanks
čią, jauną, naujovišką figūrą.
Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kurį tik kada žmogus rūkė, padirbtas 
iš puikiausio tabako — Tabako Der
liaus Smetona—“IT’S TOASTED.” 
Visi žino, jog karštis apvalo, ir todėl 
“TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumtis, bet pri
sideda prie kvapsnio ir pagerina 
skonį.

^KY

rUBBY
Geri THC PRULE OF MS op \ 
YOUVJOM BECAose THE JUDCCS 
HADNEVER SEEM A V>OG ŪKE 
You BE FORE AW DlDAd'T k 
KNkOVo VUHETHER YoO VUtO-E.

A THOROOGH BREDOR A MOMGREl 
SOTHEV GAVt SoO A PRI2E To BEOM 
THt l GOESSTHERE5,

. NO OSE OF US HANGIN' AROUMO V 
\ HERE AMY LOMGER, W MlGHT Y

VJELL BE AT IT F0R HOMERĄ
— ■— ■■ . I "'f \ j

/\V
•». I I

r
“Ateities įvykiai

meta savo
šešėlius priešakyj”

“It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimu—prieš kosulį.

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

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą,
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito. 4 . _ . _J © 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.

Hail! The Conguering Hero Comes

r Qr 
tasoc

_______________________________

lt Go HOME t*> 
JTtLL NOM S

/ BANK- I DONT VJANT NbuTo
- TRINK I bON’T APPRECIATE 

You've DOME.- SoYov 
\MAIT PlGHT HECE Tilt I COME 
BACK- lU OWLY BE A HINIT, j
\‘TREKI 
kšmr am

CHORAS
16068F Neverki Pas Kapą.

Tykus Buvo Vakarėlis.
16067F Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės. 

Vakarinė Daina.

SESERYS PAULIUKONIUTĖS
16158F Onyte.

Oi, Dainos (A. Bačiulis)
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 

su Orkestros Akompan.
16152F Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) 

Man Tik Rodosi (A. Vanagaitis)
K. MENKELIUNIUTE 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 

Baltos Rankelės
F. STANKŪNAS, Baritonas.

15146F Šalčiai ir Merginos *
Linksmas Amerikietis

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
16147F Katrutes Polka 

Klaipėdos Polka
A. VANAGAITIS SU ARMONIKA, ĮGROJO ‘AKIRAS

15148F Senelio Polka
Jaunas Senis

A. VANAGAITIS ir AKIRAS, Pasikalbėjimas su Armonika

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

LISTERINE 
. THROAT 
k TABLETS J

ANTISEP
TIKAS

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

GARSINMTeS
NAUJIENOSE
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Liudvika 
Bet iš to nieko 
atsikratyti, einu 
(Išeina į kairę).

ateina! (klausos). Tai turbut 
gryšta prašyti atleidimo.
nebus. Kad greičiau ją
apsirėdyti kapitono rūbais.

SCENA VIII.VIENO AKTO VODEVILISŠIAULIŲ SAVIVALDYBĖS 
SUKAKTUVĖS LIUDVIKA (apsirėdžiusi ponios maršalkienės 

rūbais, su juodu šydu, kalba piktai: Liudvi
ka! Tas kaimo gyvenimas man jau be mie- 
laširdystės atsibodo! Kokis nuobodumas! 
Liudvika! (Į šalį) Nematyt jo; bet kur jis 
išėjo? (Garsia)!) Liudvika!

TAMOŠIUS (įeina apsirėdęs kapitonu. J šalį): 
O dangau! tai turbut ponia maršalkienė!

LIUDVIKA (pamačiusi visa dreba): Ak, tai ma
no ponios dėdė! (Žiuri į jį).

TAMOŠIUS (į šalį) : Kaip ji žiuri į mane, (žiu
ri į ją).

LIUDVIKA 
TAMOŠIUS 
LIUDVIKA 
TAMOŠIUS 
LIUDVIKA 
TAMOŠIUS 

sako?
LIUDVIKA 

bina?
TAMOŠIUS 
LIUDVIKA 

dėsiu.
TAMOŠIUS 

aktą.
LIUDVIKA 
TAMOŠIUS

man trūksta.
LIUDVIKA (į šalį): Apalpsiu. (Palengva eina). 
TAMOŠIUS (drebėdamas): Artinasi prie manęs. 

(Eina prie jos).
LIUDVIKA 
TAMOŠIUS 
LIUDVIKA 

du nori
TAMOŠIUS: Po... po 
LIUDVIKA 

tau?
TAMOŠIUS 

esu...
LIUDVIKA 
TAMOŠIUS 

šius...
LIUDVIKA

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metrus .............. ................
Pusei metu .......................
Trims mėnesiams .... ........
Dviem mėnesiam .......... .....
Vienam mėnesiui «............

Chicagoj per išnešiotojus)
Viena kopija -----------  8c
Savaitei _______________  18c
Mėnesiui ----------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Vertė J. Grybas ir I. Vainorienė
(Tęsinys)

TAMOŠIUS: Tylėk! Kaip tai, ar tu nežinojai, 
kad jis turi proto, kad jis yra išmintingas? 
Ar gi jau iš akių negalėjau tai pažinti?

LIUDVIKA: Aš viso to nemačiau.
TAMOŠIUS: Nutylik tuojaus! Kaip tai? Jei 

nematei to jo viso apsiėjimo, tai esi akla.
LIUDVIKA: Visai ne. Aš gerai matau, bet jis 

man tokiu neišrodė.
TAMOŠIUS: Kuo tokiu jis tau išrodė? Kuo?
LIUDVIKA: Apgaviku; tikėk man, pone, kad 

tiesą kalbu.
TAMOŠIUS: Sakiau, kad tylėtum! Ar žinai, kad 

taip kalbėdama, tu jį skriaudi ir tokis tavo 
pasielgimas tau ant blogo išeis, nes jis tau 
niekad neatleis už tai. Tas vaikinas savo 
garbę brangina labiau už gyvastį. .

LIUDVIKA: Sako, kad jo garbė nėra jau tokia 
jautri.

TAMOŠIUS: O jei ir taip butų, tai vistiek tu 
neturėjai teisės' atstatyti jį be savo ponios 
žinios.

LIUDVIKA: Aš žinau, -kąd nusidėjau.
TAMOŠIUS: Kaip dėdė tavo ponios, turiu tei

sę, jtfi nesant, prižiūrėti jos namus.ir už tavo 
prasižengimą ir apgavystę tuojaus išvarau 
iš tarnybos.

LIUDVIKA: Ak, pone geradėjau!
TAMOŠIUS: Ne, nieko negelbės. Tu turi būti 

nubausta, pirmiausia už tai, kad mano at
siųsią Tamošių norėjai išvaryti ir tuo mane 
nuskriausti; antra, kad išdrysai pamėgdžio
ti savo ponios ranką; trečia, nėra tau jokio 
pasigailėjimo.
LIUDVIKA: Susimilk, pone geradėjau...

TAMOŠIUS:
LIUDVIKA:
TAMOŠIUS:

kraičiu.
LIUDVIKA: Meldžiu pono geradėjo ant kelių 

(Klaupiasi).
TAMOŠIUS: Nedovanosiu.
LIUDVIKA: Išklausyk manęs, pone...
TAMOŠIUS: Kurčias esu.
LIUDVIKA: štai prie tavo kojų šliaužioju.
TAMOŠIUS:
LIUDVIKA (greit atsikelia): To jau perdaug.
TAMOŠIUS: Tai tu dar neišėjai^ ’ '
LIUDVIKA: Aš išeisiu, bet prisiekiu, kad ir Ta

mošius bus išvarytas.
TAMOŠIUS: Dar murmi?
LIUDVIKA: Dangų ir peklą sujudinsiu! (Išeina 

po dešinei).
TAMOŠIUS: Susirink savo skudurus ir greit iš

sinešdink.

Subscription Ra tęs j 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

Bet ką tos kuopelės gali pagel- 
■ bėti ? Apie žemės dirbimą ir 

ūkio vedimą jų nariai juk nu
simano mažiau, negu ūkininkai. 

Kompartijai ir komjaunimu 
sodžiuje, matyt, yra skiriama 

i uždavinys šnipinėt tarpe, ūki
ninkų ir pranešinėt valdžiai, ku-

šiaulių miesto administracija rie “buožės” šiaušiasi prieš dik- 
išsiskiria iš visų Lietuvos sa-jtatorių patvarkymus, kad val- 
vivaldybių tuo, kad ji yra sočia- džia žinotų, kur siųsti savo ka- 
listinė. riuomenę ir policiją “leninizmo”

Sausio mėnesy prieš penketą įkrėsti.
metų, renkant vietines savival- Bet kai sodžius prieš tą bol- 
dybes visoje Lietuvoje, sočiai-1 ševikų smurtą sukils, tai kom- 
demokratai gavo netoli pusės 
vietų Šiaulių miesto taryboje. 
Su parama kai kurių nepartinių 
atstovų socialdemokratai išrin
ko burmistru jauną inteligentą 
(baigusį užsieniuose, aukštą mo
kslą) socialdemokratą Sondecką 
ir pastatė J visas' atsakomingas 

Chicagos politikieriai, yra pagarsėję visam pašau-1 vietas miesto administracijoje 
lyje ir tolyn jie darosi vis garsesni. Po jų maloninga taip pat socialdemokratus, 
globa susidarė ir išbujojo gengsteiųų gaujos, tarp ku- administracija išgyvavo 
rių nesiliauja ėjęs karas, ir žinios apie šito karo žygius penkerius metus ir taip sekmin- 
pasiekia ne tik Europos didmiesčius, bet ir puslaukinius gai vedė Šiaulių miesto reika- 
Afrikos gyventojus. Sako, Amerikos keliauninkams ne pus> ^afl net ir pikčiausieji so- 
kartą pasitaikę susitikti žmonių Afrikoje, kurie nežino, clallstų Pries.al n^alėjo jai me- 
kad yra pasaulyje Jungtinės Valstijos, bet kurie yra giau]iai didžiojo' karo metu 
girdėję apie Chicagą! buvo nukentėję gal būt daugiau,

Pastaruoju laiku Chicaga dar labiau pasižymėjo. aegu J<aris kltas Lietuvos mies- 
Jos administracija taip subankrotavo, kad nebera is ko L buvo paversti griuvgsiais I 
mokėti algas miesto tarnautojams, užlaikyti mokyklas šiaulius- paskui dar skaudžiai 
ir parkus. Tai yra juk nepaprastas dalykas. Vienas di- teriojo bermontninkai. Tečiaus 
džiausiu ir turtingiausių pasaulyje miestų, kurio gyven-| socialistinė savivaldybė sugebė-| 
tojai apkrauti sunkiais mokesčiais — o tuo tarpu mies- 
(as neturi pinigų net butiniausiems savo reikalams ap
rūpinti ! K

Tečiaus — koki šeimininkai, toks ir šeimininkavi
mas. Iš tų politikierių, kurie valdė ir tebevaldo Chilagą^ 
negalima nė tikėtis, kad jie teisingiau ir sumaniau ves
tų šio miesto reikalus. Bet kam žmonės duoda jiems 
galią?

Atsakomybė už valdžios darbus puola galų gale ant 
piliečių, kurie ją išrenka

Kodėl nėra subankrotavęs Milwaukee? Kodėl 
netarpsta plėšikų amatas ir nebūna mūšių tarp 
duotų “gengsterių” bei profesionalių žmogžudžių 
jų?

Miiwaukee miesto administrasijos priešakyje 
socialistas Hoan. O Chicagą valdo pasikeisdami tai de
mokratai, tai republikonai. Toks yra tarp šitų dviejų 
miestų skirtumas. Bet tai ne visas skirtumas. Mil- 
waukee’s gyventojai yra susipratę žmonės, o Chicagos 
— ne. Chicagos gyventojai nepaiso, kas jų mieste šei
mininkauja, kas jų policiją prižiūri, jų mokyklas tvar
ko ir jų mokesčius sudoroja. Todėl jie ir susilaukė to, 
ką dabar turi. Jie patys yra kalti.
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$8.00
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KUR EMIGRUOJA .LIETUVOS 
GYVENTOJAI

KIENO ATSAKOMYBĖ?

tenai 
gink- 
gau-

stovi

DIKTATORIŲ SUTEMOS

Jau pernai metais mums teko atkartotinai pastebė
ti, kad geri laikai diktatoriškoms Europos valdžioms 
baigiasi. Šie metai teikia toliaus vis daugiaus patvirti
nimu tai musu nuomonei.

De Riveros puolimas Ispanijoje parodė, kad dikta
tūra tai netvirčiausia valdžios forma, kokią tik galima 
įsivaizduoti. Šiandie diktatorius galingas ir visi jam 
lenkiasi, o rytoj, žiūrėk, jau jisai išdrėbtas iš valdžios 
ir fiė viena ranka nepakyla jo ginti.

Valdžia, kuri neturi atramos plačiuose visuomenės 
sluoksniuose, yra kaip tas milžinas molinėms kojoms. 
Kiekvienam Europos diktatoriui gali bile valandą at
sitikti tas pat, kas atsitiko de Riverai, ir kad gyveni
mas eina prie to, tai liudija ir Amerikos korespondentų 
pranešimai, pasirodę paskutinėmis dienomis spaudoje.

Pavyzdžiui, vienoje telegramoje iš Paryžiaus sako
ma, kad diktatorių sostai svyruoja ne tik Ispanijoje, 
bet ir Lenkijoje ir Jugoslavijoje. Ir kur diktatūros buvo 
įsteigtos su karalių pagelba, tenai ir monarchijoms gre
sia pavojus.

Ispanijoje, de Riverai nuvirtus, smarkiai ėmė plisti 
respublikinis judėjimas, kurio priešakyje atsistojo or
ganizuoti darbininkai ir socialistų partija. Jugoslavijo
je, augant žmonių nepasitenkinimui gen. Živkovičo dik
tatūra, aštrėja žmonių nusistatymas ir prieš karalių. 
Priešinga monarchijai agitacija ėmė skleistis, pagaliau, 
ir Rumanijoje, kuriai buvusis jos diktatorius Bratianu 
užkorė kaipo karalių penkerių metų vaikištį.

Ir jeigu kur su diktatūromis buvo susijungusios 
kurios kitos jėgos — kaip antai, Vatikanas Italijoje, 
klerikalai Lietuvoje — tai ir jos -susilauks smūgio, ko
kio visai nesitikėjo. Pragaištingą klaidą todėl daro tie, 
kurie stengiasi surišti diktatūrą su darbininkų klasės 
vardu.

Visos diktatūros yra išdygusios iš vienos šaknies, 
ir visos jos veikiausia sugrius tuo pačiu laiku arba vie
na po kitos. 1930 metais gal bus diktatūrų laidojimo

Pernai metais iš Lietuvos 
emigravo (iškeliavo) 16,437 
žmonės, arba 8 iš kiekvieno tū
kstančio Lietuvos’ gyventojų.

Daugiausia tų emigrantų iš
keliavo į Argentiną ir Brazili
ją. Į Argentiną 6,304 žmonės, 
o į Braziliją 4,521. Trečią vietą 
užima irgi Pietinės Am. respub
lika, Uragvajus. Ten iškeliavo 
1,365 žmonės (daugiausia žy
dai).

Ketvirtoje vietoje stovi Ame
rikos Jungtinės Valstijos' (1,355 
emigrantai), penktoj — Pietų 
Afrika (1283 em., beveik išim
tinai žydai). Paskui eina Ka
nada (1,279 em.), Palestina 
(178). Kuba (82), Meksika (48) 
ir t.t.

Kada per metus išvažiuoja iš 
Lietuvos beveik vienas nuošim
tis jos gyventojų, tai jau blo
gas dalykas. Lietuva turi bū
tinai kelti savo ekonominę būk
lę—taisyt žemės ūkį, stiprini 
pramonę—o kad ne, tai jos emi
gracija nesumažės. Bet kad 
ekonominės krašto sąlygos tai
sytųsi, tai jam reikia laisvės 
viduje ir gerų santykių su ki
toms šalims. Tautininkų dikta-

jo taip sutvarkyt miestą, kad 
šiandie jisai Didžioje, Lietuvoje 
gali būt visiems miestams už 
pavyzdį. Drg. Sondecko vado
vaujama administracija rūpino
si ne tik ekonominiu miesto at
gaivinimu, bet ir pastatė aukš
toji vieton liaudies švietimą, so- 
cialę apsaugą ir biednuomenės 
šelpimą.

žymiam laipsnyje tas įšiaulių 
savivaldybės darbas ėjo sėkmin
gai dėl to. kad burmistrui Son- 
deckui padėjo ir jį rėmė gerais Lura ,t0 negali jam duoti, 
patarimais toki skambus Lietu- \
voje visuomenės veikėjai, kaip 
advokatas Venslauskas ir inži
nierius Bielskis, kurie gyvena 
Šiauliuose ir turi nepaprastai 
didelę įtaką žmonėse. Juodu yra 
seni socialdemokratų darbuoto
jai. Šiauliuose taip pat, kaip 
žinoma, yra centias Kultūros i Muzikos uoliausias vertinto- 
bendioves, kuri leidžia teisėjo jas Lietuvos spaudoje neiškentė 
Lugailiškio (taipgi seno sočiai- devynių operos metų proga at- 
demokrato) redaguojamą popu- sįiįeptį Lietuvos spaudoje, 
liarų mokslo žurnalą Kultūrą . 1920 metų gruodžio 31 dieną

Šiauliai yia antras po Kauno Valstybės Teatre pirmu kart 
miestas Lietuvoje sulig savo gy- Į fouvo statoma pirmoji lietuvių 

kalba opera—Verdi’o “Travia
ta”, r 1920 metais, Kipro Pet
rausko vadovaujamas ir drąsi
namas pasiryžėlių būrelis pra-

T . __ , v, ..dėjo šį darbo barą.Jau ir Maskvos uzla.konu DaĮ>ar (ir viso t 
aikrascuu pripažįsta, kad sovie- adrajnfetracijos funkcijas a,tlie. 

tų Rusija šiandie pergyvena ka 8 žmon& dainininkų.solistų 
sunkius laikus Ypatingai ■ orkestrantų -50 (jųjų 

sunkią našta ji sau užsidėjo, . r .v_. , , , ,tarpe 5 išėję mokslą valst. pradėjus vykinti fantastišką TZ .; i *1 i • \* .. u • v • • „ , Kauno muzikos mokykloje).Stalino sociahzacijos planą , . . .o . . , , , .... . TT1 . . . . , .1 1 choristų—43, baleto dalyvių —sodžiuje, ūkininkai, kurie yra -,o ,T ... . ........ ,, 18. Meniniai operos kolektyvovaru varomi i kolchozus (ko- , . n ,. . . . ,. .. . ,.’ ,,v. . . vadai yrą: 2 dirigentai, 1 repe-lektyvius ukius), valdžiai prie- ... . - , . . . . .v. . , , . ._ . J tifonus, 1 chormeisteris ir 1
sn.asi, vartodami J e g,, pneS režisierius su padcJ6ju. Nerei.
valdžios komisarus arba nai- . . ...... . . . . kia pamiršti ir kuklių, bet svar-kindami savo inventorių pirma, . . 1 , . , . .y .. _. . ,v. , bių, nematotoms scenos darbi-negu jį spėja valdžia sukonfis- . . . . , . .ninku: dekoratoriaus, suflerio

,, .... ,. ir akompanijatoriaus.Baltgudijoje gyvenantiems _ ,.. . . ... . ,v ., Operos repertuare yra 26lietuviams skinamas bolševikų 1 . , . /. J, . A . operos ir baletai,organas, “Raudonasis Arto- * 
jas”, šitaip nusiskundžia: , P!rm0J0 , op,eros paS'tatymo

UTZ . i - j • • atminimui kiekvienų metų gruo-Kaimo bieanuomenei ir ' . ± ^rr, .vidutiniems' / valstiečiams H™ 81 Tea\re
(ypač lietuvių kaime) tenka «tatoma T^av‘ata J.r SllJ.metų 
susidurt su įvairiausiais ka- lrav;utoje 4b,uv? .pl™„J9s 
pitalistinių (! “N.” Red.) ele- Htatyn\° ^a yviai: ? ?llat’ 
mentų trukdymais; buožės ?epsa’T Galaumcne, A. So- 
veda agitacijų už gyvulių aik-Heika’. J',®tarka; 1Nebu1V0 °Peros 
vojimų, prieš laukų sėjimų, lkureJ0 K1Pro..? elya“sko-, 
prieš stojimų j kolektyvus. I -Arėjas Vitkauskas. 
Kad visa tai nugalėti ir sėk
mingai vesti 
lektyvizacijos 
sustiprinti
kuopelių veikimą. Reikia su
stiprinti komjaunimo organi
zacijos veikimą.”

r Tie “kapitalistiniai elemeič 
tai” kaime, kurie trukdo “ko
lektyvizacijos” darbą, tai—ūki
ninkai, turintys po dvi arba tris 
karves. Kovai su jais organi
zuojama sodžiuje komunistų 
partijos ir komunistinio jauni
mo (“komjaunimo”) kuopelės.

Lietuvos Operai 
devyni metai

. (Laiškas' iš Kauno)

ventoj ų skaičium.

SOVIETAI PERGYVENA 
“SUNKIUS LAIKUS”

visuotinos ko- 
darbą-, reikia 

kaimo partinių

Padarė “hargeną”
—Tas spiderių teisėjas pasi

darė labai populiarus tarp mo
terų.

—Taip, jis sumažino bausmes 
už spidinimą moterims iki $9.98 

—i,------
Kokietė yra tokia mergina, 

kuri sužadina tavy norą ją pa
bučiuoti, — ir tada pabučiuoti

Žmogus retai būna susivylę 
meilėje — iki jis neapsiveda.

Jokio susimylėjimo.
Ką aš dabar darysiu?..
Kuogreičiausiai išsinešdink su savo

Neatleisiu.

SCENA V.

TAMOŠIUS (vienas): Ha!., ha!.. a!.. Atitiko 
kirvis kotą. Ji mane norėjo išvaryti ir iš
stumti iš šių namų! Išsirėdyk dabar Tamo
šiau iš savo pono rūbų, nes ji tuoj įeis ir 
supras, kad ponas kapitonas jos vietą už
leido man. Gudrumas prieš gudrumą! štai 
ir ji. (Meta drabužius į šalį ir eina prie vi
durinių durų).

SCENA VI.

(Tamošius. Liudvika įeina. Tamošius kal
ba neva į poną): Ačiū ponui geradėjui už 
jūsų gerumą! Ką ponas' sakai? Ją išva
ryti? Gerai, gerai. Pasitikėkit, kad aš ją 
tuojau iškraustysiu.

LIUDVIKA: Tu niekše!
TAMOŠIUS: Ak, nabage, tą tu padarei? Delko 
;u man pirmiau nepasakei apie tai?

LIUDVIKA: Niekdarį! Tai čia tavo 
Tai tu prikalbinai savo poną.

TAMOŠIUS: Ar tu gali taip manyti?
LIUDVIKA: O ar jau išėjo tas kankintojas?
TAMOŠIUS: Išėjo.
LIUDVIKA: Nebesugryš?
TAMOŠIUS? Nebesugryš.
LIUDVIKA: Tai tu čia pasiliksi?
TAMOŠIUS (pajuokiančiai): Taip, su jūsų leidi- 

mu.
LIUDVIKA: Linkiu tau laimės! O, nepažysti tu 

mano ponios.
TAMOŠIUS. Tai nieko nereiškia, neužilgo su ja 

susipažinsiu.
LIUDVIKA: O, ji yra griežta ir pikta, kas va

landą. barasi ir mušasi.
TAMOŠIUS: Lai tau galva apie tai neskauda. 
LIUDVIKA: Palauk, neužilgo ateis ir tavo eilę. 
TAMOŠIUS: Deja, toks jau visų yra likimas: kas 

yra augštybėse, tas rytoj bus že- 
uiiMuvj. 1 1 I i 1 Į*i e i;

LIUDVIKA (į šalį): Ak, kokia puiki mintis atėjo į 
Palūkėk, nesitiki kas tau atsitiks!

šiandie 
mumoj.

galvą. 
(Išeina).

darbas.

SCENA VII.
TAMOŠIUS (vienas): Nabagėle, tikrai man gai

la jos, bet ta lekcija buvo jai reikalinga, ži
noma, kada aš išguitąją vėl pašauksiu tar
nybon, tai tada ji supras, kad aš esu biskį 
augštesnis už ją ir mokės mane gerbti; bet 
busiu toks kaip visados buvau: — šposinin
kas. (Pauža). Bet atsargiai! Rodos, kad

(į šalį): Kaip mane akimis varsto!
(į šalį): Jau galas man.
(i šalį): Prapuoliau.
(i šalį): Jau pažino mane.
(j šalį): Jis mane užkankins!
(į šalį): Bet kodėl ji man nieko ne-

(i šalį): Kodėl jis manęs neužkal-

(į šalį): Laukia mano išpažinties.
(i šalį): Turbut laukia, kada aš pra-

(į šalį): Reikia pradėti metavonės

(į šalį): Pulkim į pakarą. (Artinasi), 
(artindamasis, į šalį): Kantrybės

(į šalį): Jau eina.
(į šalį): Prisipažinsiu jai.
(į šalį): Pradėkim išpažintį. (Abu- 
klauptis).

poni...
(susilaikydama, į šalį): Ką aš

(nusiimdamas kepurę): Aš...

(stebėdamosi): Tamošius?
(ungždamas): Ta... ta.... ta

ma

us..

mo-

•norėjau užtikrinti sau tarnybą.
(aštriai): Kelkis, niekše!
(keldamasis): Ar atleisi man, po-

(į šalį): O tai apgavikas! Užmo
kėsiu jam už viską.

TAMOŠIUS: Nelaimingas Tamošėlis...
LIUDVIKA (į šalį): Nežinau kaip pradėt.
TAMOŠIUS: Jūsų mylista, poni, aš persirėdžiau 

dėlto, kad Tamstos tarnaitė, ta šposininke 
Liudvika, prievarta norėjo mane išvaryti.

LIUDVIKA (į šalį): Tai šuns pusė, kaip mane 
apgavo!

TAMOŠIUS: Dovanok man, poni, už tą klaidą, 
nes tuo

LIUDVIKA
TAMOŠIUS

niute ?
LIUDVIKA: Tylėk! Eik šalyn! Palūkėk! Bėgk, 

pašauk Liudviką!
TAMOŠIUS: Aš, poni... Liudviką... (j šalį): Ką 

jai jasakyti?
LIUDVIKA: Eik, sakiau, pašauk man Liudviką. 
TAMOŠIUS: Ak poni, turiu prisipažinti tiesą. Aš 

ją...
LIUDVIKA: Ką? Kur yra Liudvika?
TAMOŠIUS: Aš ją išvariau...
LIUDVIKA: Kaip tai? Tu drysai išvaryti Liud

viką, mano mieliausią ir teisingiausią Liudu- 
tę, kur ne tarnate, bet mano drauge buvo?

TAMOŠIUS: Poni, aš to visai nežinojau.
LIUDVIKA: Kaip tai? Ar tu visko nematei ?
TAMOŠIUS: Aš jos tų gerumų ir teisingumų 

visai nepastebėjau.
LIUDVIKA: Kaip tai, niekše? Tai tu manai, 

kad aš nemoku spręsti apie žmones?
TAMOŠIUS: Dieve sergėk! Aš tik kuonuolan- 

kiausia norėjau pasakyti, kad toji šposininke 
moka taip gražiai prisiglostyti, kaip katuke.

LIUDVIKA: Ką? Tu, niekše, mano akyvaizdoj 
drysti niekinti mano geriausią, draugę?

TAMOŠIUS (prisigerindamas): Poniute, aš ap
sirikau, panelė Liudvika yra visokių padoru
mų pilna.

LIUDVIKA: Taip tai gerai. Dabar eik ir nusi
vilk tuos drabužius, kurie tavo stoviui taip 
nepritinka.

TAMOŠIUS: Kuogreičiausia, poniutė. (Išeina po 
kairei).

LIUDVIKA (viena): Sugavau tave, apgavike. 
Palauk, atgrasysiu tave nuo šios tarnybos, 
iš kurios mane norėjai išvaryti. Dabar tu 
pats išbėgsi.

TAMOŠIUS (gryšta paprastais drabužiais apsi
rengęs) : Jau esu, poniute.

LIUDVIKA: Tai tave, prašant mano dėdei, tu- 
/ riu priimti už tarną? Ar yra tau žinomos 

visos šios tarnybos sąlygos?
TAMOŠIUS: Nieko, o nieko, poni.
LIUDVIKA: Pas mane tarnyba yra labai gera.
TAMOŠIUS: Tuo geriau dėl manęs...
LIUDVIKA: Klausyk. Tu turi būti sargus, die

ną ir naktį turi sėdėti prieškambary; turi 
atbėgti pas mane, kad ir vidurnakty, kada 
tik paskambinsiu; turi išnešiot dvidešimtį 
kortelių į vieną valandą; bėgti į miestą nors 
lietus kuolais h tų ir perkūnas trankytus.

(Bus daugiau)
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CH^CIGOS
znsos

Namų savininkų dė
mesiui

Vidurmiesčio taksų 
peržiūrėjimas

Ketvirtadienį prasidės per
žiūrėjimas įkainavimo vidur
miesčio sųvasties taksoms. 
Mat, įkainuotojai kaltina tuo, 
kad jie per pigiai įkainavo tų 
sųvastį taksoms. Tai dabar eis 
patikrinimas.

Teatruose

\Vesl Chicago parkų komi- 
sioneriai praneša, kad vasario 
ir kovo mėnesius Garfield 
parko salėje bus duodama eile 
paskaitų ir pamokų kaip pri
žiūrėti ir auginti medelius, 
kvierktrs—ir krūmelius aplink 
namus. Paskaitų ir pamokų 
klausytis kviečiama visi ir vi
sos. Įžanga visiems veltui.

Pirmoji paskaita bus trečia
dienį, vasario 5 dienų, tema 
“Propagating Shrubs by Cut- 
tings, Layering, Division, and 
Seed”. Pradžia 10 vai. ryte.

Antroji paskaita bus duoda
ma vasario 6. Skaitys p. Frank 
K. Baltins tema “Beautifying 
the Homegrounds”. Paskaitos 
pradžia 2 valandų po pietų.

Susirupynę dėl holdapų
Valstijos gynėjas S\vanson 

tarėsi su policijos viršininku 
\Vm. F. Russell dėl paskuti
niųjų keleto dienų bombų ir 
galvažudysčių. Dalykas toks, 
kad praėjusių savaitę išsprog
dinta keletas bombų, nudaigo
ta keletas ypatų ir padaryta 
visa eilė holdapų.

Gaisre žuvo

Dailės institute

Čikagos Dailės Institute at
sidarė 35-1 a metinė paroda pa
veikslų. Parodoje išstatyta pa
veikslai artistų gyvenančių Či
kagoje ir jos apielinkėje.

Parodoje yra. ir vieno lietu
vio paveikslas, būtent p. Al
girdo (iraičuno.

Patartina atlankyti šia pa
roda. »

Tomasz Wiecigroch užsiga
vo ir apalpo skubėdamas išbėg
ti iš užsidegusio trobesio. Ji
sai užtroško. Kitas iššoko iš 
antro aukšto. Ugnėgesiai išgel
bėjo tris. kūdikius. Gaisras ki
lo namuose 200 East 24 st., 
Chicago Heights. Žalos pada
rė turtui $4,000.

Explozija sunaikino 
namą

Eksplozija sunaikino tris 
krautuves ir apardė trobesį ad
resu 522 So. K i Įdare avė. Ža
los turtui padaryta apie $100,- 
000.

Auto nelaimėj žuvo 
mergaitė

Charles Johnson, jo žmona 
ir jųdviejų duktė, 8 metų mer
gaitė važiavo automobiliu. Kad 
išvengti susikulimo su kitu au
tu, Johnson pasuko savo ma
šina i šalį. Susidūrė mašina su 
gatvėkariu. Nelaimėje užmušta 
mergaitė, o molina sužeista. 
Nelaimė atsitiko prie Elston ir 
Drake avės.

Banditai veikia
Kichard Anderson, 18 metų 

(3521 Reta avė.), palydėjo p-lę 
Mitriam Crowe į automobilį. 
Kada jis atidarė automobilio 
duris, pasislėpę viduje banditai 
įtraukė ji automdbilin, paskui 
nusivežė iki 31 gatves ir Oak 
l’arK a ve., atėmė iš jo auto- 

mobilį ir $19. Automobilis sto
vėjo lies namais Timothy 
Ci’owc, buvusio Sanitary dis- 
trikto prezidento, 5916 \Vash- 
ington blvd.

Muzikantas rasta 
negyvas

Rasta negyvas Xohn Jensen, 
60 melų muzikantas, 1209 Di- 
versey si. Jisai rasta besėdįs 

(prie pečiaus, kur degė . gazo 
liepsna. Policijos manymu, 
liepsna degusi per dvi dienas, 
sunaikinusi visų oksigenų kam
bary, ir Jensen užtroškęs.

THEATRE
3110 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Vasario 4 ir 5

Visas kalbantis didysis paveikslas

“The Shannons of 
Broadway”

' linksmiausias veikalas

dalyvaujant 
JamesAr Lucille GLEASONS

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Toot Sweet” ir “Shirt ShZ' 
Kalbančio* žinios.

Orienlal teatre — pradedant 
penkiadieniu, vasario 7, bus ro
doma paveikslais “Second Choi- 
ce”; lai yra labai juokinga ko
medija; scenos produkcijų pa
ruoš Lou Kozloff.

United Artists teatre—pra
dėti ,nt vasario 7, bus rodoma 
paveikslas “Sho\v of Shows”; 
kitokie numeriai.

Boosevelt teatre — prade
dant penktadieniu, vasario 7, 
bus rodoma paveikslas “Show- 
boat”, kuris buvo padarytas 
pastangomis Florence Ziegfield; 
tai vienas žymiausių paveikslų, 
turėjusių pasisekimo visame 
pasaulyje; kitokie numeriai.

Chicągo teatre — pradedant 
pęnktadieniu, vasario 7, bus 
rėdoma paveikslas “Not So 
Dumi)”; svarbiausia jų rolę vai
dina Marion Davies; scenos 
produkcija pavadinta “Mareli 
Grass”; kitokie numeriai.

McVickers teatre — vis dar 
teherodoma paveikslas “S'unny 
Side Up”; kitokie numeriai;

šds paveikslas rodoma jau ke
lintų savaitę, nes turi nepa
kasto pasisekimo.

Balaban & Katz atidaro dar 
vieną teatrą penktadienį, vasa
rio 7 dieną. Atidaroma teatras, 
kuris vadinsis Century Theater. 
Pastangos bus dedama-, kad 
duoti čia geriausius kalbančius 
paveikslus. Ruošiama nepapras
tai įdomus programas teatro 
atidarymui. 

%
________ Graboriai_______

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161 
-------o----- r *

----- o---
J. Lulevičius
GRABORIUS IR

BALSAM UOTOJAS 
Patarnauju laidčtu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELlA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwite 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

- ■ ■ -o--------

S. D. LACHAVICH

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
—>—o-------

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Vlrglnla 0030 

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedčbais ir Ketvergais 
8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dar pasikėsinimas prieš 
detektyvo gyvastį 

----Vos keletas dienų atgal pik
tadariai mėgino padėti pekliš
ka mašinų i automobilį Pat- 
ricko Boche, valstybės gynėjo 
policininkų viršilos. Vakar ra
sta dinamito sename automo
bilyje, paliktame prie sąlygą t- 
vio. Boche’ui duota žinia per 
telefonų apie automobilį. Boche 
ir jo padėjėjai surado nurody
ta automobilį. Bet jie buvo 
pakankamai atsargus ir užti
ko dinamitą. Jei butų paju
dinę' autų be atodairos,, tai di
namitas galėjo eksploduoti, na, 
ir dėl to butų nukentėję bu
vusieji prie auto policininkai, 
jų tarpe Roche.

Fieldo muzejus gamtos I
istorijas

Ką lik išėjo iš spaudos bro
šiūra antrašte “Tobacco and 
Ils Ūse i n Africa”. Brošiūrų 
išleido Fieldo muzejus gamtos 
istorijos.

Tabaka Afrikon įvedė ba.lt- 
veidžiai. Afrikos žmonės pa
mėgo tabaką. Ir šiandie kai 
kurios gentys skaito tabaką to
kiu luksu, kad už tabako kie
kį, kuriuo pakanka prikimšti 
vienų pypkę, galima pelnyti 
moters meilę.

Afrikoje tabakas rūkoma gal 
kitokiu tikslu nei Europoje ar
ba Amerikoje. Afrikoje taba
kas rūkoma greičiau susilauk
ti tokio jausmo, kokį sukelia 
narkotikai.

Afrikiečiai maišo prie’ taba
ko sviesta, kad padaryti du-' 
mus kaip ir taukuotus. Afri
kiečiai maišo su tabaku vop- 
nų, pelenus ir kai kada net 
skunkių žarnas!

Nors nekurtos afrikiečių 
genies mėgina drausti tabaką 
rūkyti, vienok draudimas ne
duoda pageidaujamų pasekmių.

“Ethnology of Africa”—to
kia antrašte muzejus išleido 
kita knyga šiomis dienomis. 
Knyga labai įdomi. Vertėtų per
skaityti.

Phone
Hemlock 9252

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

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 praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr, A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
, Rezidencija:
4193 Archer* Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

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.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir 
byalfis.

OFISAS: 
468 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

>238 8. Halsted St 
Tel. Victory 4018

ANASTAZIJA 
VARANAVIČIUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
netikėta mirčia, tapo užmušta 
automobilio vasario 1 diena, 
7:30 valanda vakare, 1930 m., 
sulaukus 12 metu amžiaus, gi
mus Chicago, III. Paliko dide
liame nubudime motina Mari
jona, tėvą Steponą, tris sese
ris — Adelę*, Teofilija ir Jo
haną, broli Steponą ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas ran-J 
dasi Masalskio koplyčioj 330)r 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
vasario 5 diena, 10 vai. iš ry
to iš koplyčios bus nulydėta i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Anastazijos Va- 
ranavičiutės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar
navimu ir atsisveikinimu-

Nubudę liekame.
Motina, Tėvas, Seserys, 
Brolis ir Gimines.

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Bankd

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 11d Ik

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted Stw Chicago 
arti 31 st Street

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakarą. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 dieną

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
_ _ z • 
Grabonus ir

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

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

Tel. Drexel 6323

Dr. F. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte

CHICAGO, ILL.

Advokatai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

CICERO. ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame tain ar- 
kti, kaip Tamstos 
f Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė.

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 8794 
SKYRIUS

3201/ Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 /

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

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

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

Tel. Brunswidk 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine ‘šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 131t
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Kenwood 5117 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North feidėj 
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 17D1 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rcz. 3201 South Wallace Street

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

, (Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

John Kuchinskas
Lietuvis 7Vdvok<i.t<i.»

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt S t.

Telefonas Canal 2552

Rcz. 6600 South Artesi&n Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

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

% 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.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 _______ _______________ ___ /

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus ęy^ytcijai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL

A. A.SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 ' 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West lyashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. Iii.

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl, nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 1G iki 12 diena, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai, Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Kez. Telephone Flaza 3202

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 8697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 v&l.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

bėjo. Gražiai išėjo ir kili 
mūriai.

Orkos tu a, vadovaujama 
zavito, iš tikrųjų galima 
vo gere lis.

nu-1 dydą sumoj $7,000.
Bardauski

Pereitą sekmadieni 
Vilniaus Vadavimo 
susirinkimas.

Susirinkimas buvo visai 
skaitlingas, Le to nebuvo ir 
kurių svarbesnių valdybos 
rių. O kad rejkalų yra 
ir tai neatidėtinų, taipjau 
reikalinga išrinkti naują 
(lybi), ar dapiklyti senąją 
po ilgoko pasitarimo tapo

T?igi sakau: tegyvuoja I 
tuviai dainiui ikai ir daininin
kės, tegyvuoja radio valanda, 
tegyvuoja p. Budrikas.

Joniškietis.

Doniicele
Jo- j Vincentas Bardauski, bylos No. 
bu- Bl‘hr)105, Circuit crt., divorsas.

Gci trude Jasinski prieš Lou- 
lie-Įis Jasinski, bylos No. B195152, 

('iicuit crt., divorsas.

Dr. Capeland paskaitos 
apie sveikatą per Radio

Keis tūlo Loan and Building 
Assn. No. 1 prieš Bessie Zar 
charewiez tr., George Lobikis 
etc., Petronėlė Kasparas, 
los No. B195208, Circuit 
byla dėl $2,500.

MARY KUČINSKIENĖ 
yra Naujienose siuntinys iš 
tu vos. Ateikite atsiimta

crt

Lie-

CLASSIFIED ADS.
Business Chances

_______Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI groseme, gerai 

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

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

BI^ACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Iziomis. Užsisakydami saa 
anglis šaukite Boulevard 1329.

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.CLASSIFIED ADSDr. Royal S. Copeland, Jungt. Val

stijų senatorius ir buvęs New Yorko 
miesto sveikatos komisionierius, pa- 

j sakys 25 prakalbas apie sveikatą 
1 per Radio — visą National Broad- 
' casting Co. radio tinklą, kuris ap
ima visft Ameriką.

Dr. Copeland paskaitos bus laiko
mos kiekvieną šeštadieni, 10 vai. ry
te Eastern Standard Time, arba 9 
vai. ryte Central Standard Time, 

gi nuo trečiadienio, va- 
Dr. Copeland prakalbos 

trečiadienių rytais.

-------O------
PARDAVIMUI geras Papso Rou- 

tas. Gerai išdirbtas biznis su 2 tonų 
troku. Žema kaina. Kreipkitės 
Bon-Ton Goodvvine Co., 1527 West 
Flournoy St.

Bridgeportas

kus ir didelis veikalas. Reikia 
žinoti, kad tame veikale daly
vauja nc'L 1000 aktorių, šį vei
kalą paruošė Klorenz Ziegt'ield, 
žinomas Amerikoje veikalų su- 
rengejas.

Kas mėgsta matyti geresnius
Tv Mr*i • \r ■ • ['teatrinius veikalus, tas būtinaiIs Vilniaus Vadavi- turėtų per šias dienas atlankyti 
mo K-to susirinkimo' Į:(a'"ovl

I St.) ir pamatyti RIO RllA. 
įvyko Ramova teatro veidėjai dėjo

Komiteto, pastangas, kad gauti “Rio Rita”
i parodyti savo teatre. Jiems t ii 
pavyko, ir jie maloniai kviečia 
jus atsilankyti ir pamatyti šį 
tikrai puikų veikalą.

Ir materialiu atžvilgiu ' verta 
atlankyti Ramovos teatrą. Jei 

į jus važiuosit į vidurmiestį pa- 
: matyti šį veikalą, tai mokėsite 
80c. įžangos, o Ramovoj jus 
galit pamatyti už 30c. O kaip 
žinoma, Raniova yra gražus ir 
moderniškas teatras.—A. :

nu
li ie- 
na- 

daug 
yra

Automobilis užmušė lietuvaitę

lai 
nu

tarta šaukti kitą susirinkimą, 
kuriame turės būti išrinkta 
nauja, valdyba ir nustatyta vi
sų motų Komiteto darbuotė. 
Susirinkimas veikiausia įvyks 
ateinantį pirmadienį, vasario 
10 d., 'Liet. Auditorijoj.

šiame gi susirinkime diiti- 
giausia buvo kalbėtasi dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės dienos 
apvaikščiojimo, bet kad mažai 
narių susirinkime buvo, tai jo
kio nutarimo tuo klausimu ne
padaryta. — T.

Bridgeportas
115

Marųuette Park
Pavogė lietuvio automobili

Pp. Alšauskai — tėvas ir su
nūs — užsiima perkėlimo biz
niu (moving). Gyvena jie prie 
Kockwell ir 71 gatvių. Linko 
t rokus ir padeda reikalau jan
tiems persikeltu

Sekmadienį gatvėje prie 
mų, kuriuose gyvena; buvo 
statytas jaunojo Alšausko 
tomobilis. Kada, po kurio 
ko, pažiūrėta jo, tai autas 
buvo dingęs.

Žmonėms padaryta
skriauda, nes automobilis bd- 
vo geras. Vietinis. /

na-
pa-
au-

jau

sunki

Bridgeport

Keistučio spulkos nauja 
serija atsidaro vasario 6 dieną. 
Spulkos ofisas randasi adresu 
840 Wešt 33 St., Chicago, III.

Brangus broliai ir sesutes, tai 
yra įstaiga sutaupyti savo už
dirbtus centus. Keistučio spul- 
ka yra viena iš tų vietų, kur 
šutau pi na te savo turtą ir už tą 
■turtą gaunate dar aštuntą nuo
šimtį.

Kodėl nepasinaudoti šia pro
ga? Brangus broliai, kur tams
tos rasite geresnį savo draugą, 
kaip dolerį? Nes jeigu neturit 
pinigų, tai neturite ne draugų, 
nė giminių, nė pažįstamų; nie
kas tamstų nežino, niekas neat
lanko nei ligoje, nei senatvėje; 
niekas’ ir neatsimena.

Dabar dar turite progos ge
resnį nuošimtį gauti už savo- pi
nigus ir būti visų draugu. To
dėl dabar laikas aiteiti ir pra
dėti įmokėti j spulką. Mokėti 
galite pradėti 
iki 5 dolerių 
daugiau.

Atsiveskite
juos prirašykite. Mokinkite 
juos talpinti iš mažens, o kai 
užaugs, tai jie bus dėkingi.

Jeigu kas norėtų geriau su
žinoti apie Keistučio spulką, tai 
galite klausti s'pulkos darbuoto
jų. o jie išaiškins.K

Nepamirškite, kad nauja se
rija prasideda ketverge, vasario 
6 dieną. Ateikite ir persitikrin
kite.—T. S. Janulis.

nuo 25 centų 
savaitei arba

savo vaikučius

ir 
ir

ir
Ramova teatre rodoma didelis 

veikalas—“RIO RITA”;—da
lyvauja 1000 aktorių; tai Flo- 
renz Ziegfield produkcija.

Tūkstančiai, o ir dešimtys tū
kstančių Chicagos lietuvių lanko 
teatrus. Kiekvienas važiuoja 
ten, kur jam geriausiai patinka. 
Bet jei kuris' važiuoja į teatrą 
visai nežiūrėjęs' programo, o 
tik eina, kad liuosą laiką pra
leisti, tas 'tankiai padaro klaidą, 
—pamato menką veikalą —• net 
savo skonį sugadina.

Yra daug visokių veikalų, bet 
ne visi teatraliniai veikalai yra 
geri.

Ramova teatras visuomet 
stengiasi teikti šavo lankyto
jams gerus veikalus. Ir kiek 
man teko girdėti, Ramovos te
atro lankytojai visuomet yra 
užganėdinti.—jie pasidarė nuo
latiniais Ramovos teatro lanky
tojais.

Bet šiandie, ryt ir poryt Ra
movos teatre rodoma tikrai pui- liauskaitės lal>ai gražiai skam-

Lietuvių valanda 
per radio

Praėjusį sekmadienį p. Bud
rikas ir vėl davė puikų lietu
višką programą per radio iš 
stoties W. C. F. L.

Programo pildy tojai buvo: 
p. Sauiris, p-lės Ančių te ir Mi
liauskaite, o taipgi iš Budriko 
štabo du dainininkai, 'barito
nas ir dramatiškas soprano.

Labiausia patiko man duetas 
“Aš įsivilkčiau čigono ndbus”. 
Duetas p-lės Ančiutčs *ir Mi-

“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 kiekvieną “Naujienų” Bendroves dali
ninkų, kuris paskutiniu laiku persikėlė gyvent Anau j on vieton 
arba kuris pirmiaus buvo pamiršęs priduoti Bendrovei savo 
keistą adresą, tuojaus savo adresą man pranešti.

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

Chicago, III.

pa-

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

Vasario 1 dieną automobi
lis užmušė Anastaziją Varna- 
vičiutę, 12 melų mergaitę. Ne
laimė atsiliko 7:30 vai. vaka
re.
x Tėvai, gyvenantys adresu 

3116 So. VVallaee st., pasiun
tė mergaitę i krautuvę c i ga
rėtų parnešti. Mergaitei reikė-

mergaitė pasiekė vidurį gat
vės, tai smarkiai važiavęs au
tomobilis užvažiavo ant jos ir 
vietoj užmušė. O automobilis 
pabėgo, niekas dagi nespėjo 
automobilio numerį paimti.

Koronerio tyrinėjimas buvo 
pirmadienį, vasario 3 dieną.

Laidotuvės bus trečiadienį, 
vasario 5-tą, iš Masalskio kop
lyčios į Lietuvių 'tautiškas ka
pines.

a. Anastazija paliko moli- 
levą, tris seseris ir brolį.

Rep.

Pradedant 
sario 12 d. 
bus ir trečiadienių rytais. Dr. 
Copeland yra pripažintas visoj šaly 
kaipo autoritetas sveikatos ir dietos 
klausimais. Kalbės iis iš Washing- 
tono, kur jo kalba 
i W.1Z stoti, Nevv 
bus paskleista per 
lą.

Be Dr. Copeland 
muzikaliai programai, 
gramus rengia Northvvesįern Con
solidated Milling Company iš Min- 
neapolis, gamintojai žinomų Cere- 
sota nebaltintų miltų. šie progra
mai bus girdimi Chicae'oje iš vieti
nių stočių, priklausančių Nationa 
Broadcasting Co. stočių retežiui.

bus perduodama 
Yorke, o iš ten 
visą radio tink-

paskaitų bus dar 
' šiuos pro-

PRANEŠIMAI
SLA. 226 kuopa laikys savo susi

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

na,

Lietuvių bylos 
teismuose

7 vai. vakare, 
Milvvaukee ir 

Visi nariai prašo- 
— Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės
Amerikoj susirinkimas įvyks 
rio 4 d., 8 vai. vak., Mark 
Sųuare Parko svet., ant 29 
Halsted St. Malonėkite visi būti 
laiku ir nauji} narių atsiveskite dėl 
prisirašymo. \

A. Zalangėnas, prot. rašt.

Kliubo 
vasa- 

White 
ir So.

Business Seryice
_____ Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyriphtti —- išradimai vi
sokios nižies.B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswk‘k 7187

PARSIDUODA du dideli gražus 
žali “rubberplants” — medžiai, tin
kami didelio-biznio langams papuoš
ti. 2919 So. Emerald Avė., 2 lubos.

PLUMBINGAS. ^Geriausia darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN 
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

Miscellaneous
Įvairus_________ ___

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

----- o-----
PARDAVIMUI lunchruimis arti 

dirbtuvių. Parduosiu už $350.00. 
Tel. Vincennes 0895.

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant nedidelio namo bucernė, gro- 
sernė ir delicatessen, vieta gera, 
biznis geras, nes prie daug šapų, 
fixtures nauji. Pašaukit Roosevelt 
4738.

RENDON kambarys vaikinui, ar
ti karų, pusė bloko. 3818 So. Sacra- 
mento Avė., 2 lubos.

Ėxchange—Mainai
10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 

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

Furniture & Pianos
Dykai ap-

Mes atliekame ge- 
Kedzie 8463.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

' A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

DIDŽIAUSI BApOENAI UZ CASH
2 Šmotų kantrių neliečiamas seklyčios 

setas $55,00.
7 Šmotą rieSuto valgomojo kambaria se

tas $57.00.
5 žinotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 žmotų miegamojo kambario antfitas— 

lova, drcHeriH, skrynia, springsai, matra- 
sas — $60.00.

Kaurai 0x12 $23.50.
Atsižaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOK STORAOE VVAREHOUSE 
4811 Wcst Lake St.

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

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

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

C. P. SU ROM SKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Yards 0751

Petcr Yocis, ad-ni.
Georgei Bose ir Kazimer Kren- 
cius, bylos No. 511836, Supe- 
rior crt., byla dėl $1,521.

Adam Vidzes prieš Kathc- 
rine Vidzes, bylos No. B1D5- 
005, Circuit etre., divorsas.

Ethvard C. Kaspar prieš Jo- 
han ir Alzbūta Banovic, People 
et ak, bylos No. BĮ 95067, Cir
cuit crt., byla uždaryti trust

prieš
EXTRA

Pirmyn choro repeticijos ivyks 
utarninke, vasario 4 d., naujoj mie
sto svetainėj, 1642 N. Hancock St., 
% bloko i šiaurę nuo North Avė. 
Važiuoti reikia iki 3534 W. North 
Avė. Visi choristai-ės susirinkite 
laiku, 7:30 vai. vak.

— Valdyba.
Susivienijimo Namų Savininkų 

ant Bridgeportb mėnesinis susirinki
mas ivyks vasario 5 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 7:30 vai. vak. Nepra
leiskite šio susirinkimo, nebus ra
portas knygų peržiūrėtojų, taipgi 
senasis raštininkas perduos knygas 
naujam raštininkui, — Valdyba.

Bridgeport. — Draugystės Sal
džiausios Širdies Viešpaties Jėzaus 
susirinkimas ivyks antradieny, vasa
rio 4 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. 
Malonėkit visi nariai laiku susi
rinkti, yra svarbių reikalų aptari
mui. J, Aleliunas, rašt.

A.B.C. UPHOLSTERING
3500 N. Clark St.

Sewing Machines
SIUVAMOS MAŠINOS

SKALBIAMOS MAŠINOS 
10% nuolaidos už cash

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Vėliausio išradimo niekad nesu- 
puolantis diržai padaro rakandų ap
mušimą geriau išrodančiu negu nau
ją. Mes sudedam naujus diržus ir 
surišam sprendžinas. Mieste, prie
miesčiuose, arba šapoj. Visas dar
bas garantuotas.

Tel. Buckdngham 3770

Financial
Finansai-Paskolos

MADOS

Specialistai rydyme chroniškų ir nauju 11- 
8U. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsilak- 
kyklt pas mane. Mano pilnai lierzamlnavl- 
mai atidengs jūsų tikrą ligą Ir ai apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iiegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo II ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 ryto H 1 no Dietų.

3298. Naujoviška namie dėvėti 
arba svečiuosna eiti suknelė. Galima 
siūdinti iš bile kokios lengvos šil
kinės materijos.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
Į739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...................
VIieros ....................... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-Čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Išdirbčjų sausio išvalymo iš
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.

Atsineškit su savim šį apgar
sinimą.

Dykai demonstravimas ir ap
tarnavimas.

NATIONAL SE#ING ' 
MACHINE CO.,

308 W. Randolph St., 6 augštas

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgičiaus $35,000. 
Namas geroj vietoj. 160% išrenduo- 
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina- turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

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

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta i du štorus (vienas išrenduo- 
tas dėl grosemes 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

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

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso. 
S. OSGOOD 
West Division St.

Telephone Arinitage 1199

2231

24

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Didžiausias kalbantis paveiks

las ant Magna-Screen

Paskolos suteikiama 
į vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes ^perkame real estate 

Kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

SIUVAMOS
MAŠINOS

visokių išdirbysčių taiso
mos; visas darbas garan
tuotas. Šaukite Wabash 
9800 dėl apskaitliavimo.

THE DAVIS CO.,
State-Jackson-Van 

Buren-Wabash

Personai
Asmenų Ieško

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, j 
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. Lafavette 0455

Automobiles

“RIO RITA99

gražiomis dainomis irsu
kiais. Didelė dalis naturalese 

spalvose

ŠO-

dalyvaujant
BEBE DANIELS, JOHN 

BOLES ir 1,000 kitų artistų

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

- -. - -- ■

GARANTUOTI VAR
TOTI FORDAI

$275.00 
325.00 
335.00 
375.00

PAIEŠKAU savo tėvų Antano Bu
drio ir Barboros Budrienės, prieš 
karą 1912 metais išvažiavo i Ame
riką, o mane paliko mažiuką Lietu
voj. Dabar norėčiau susirašyti su 
savo tėvais, bet nežinau, kuriam 
krašte Amerikos jie gyvena. Pra
šau jų pačių ar kas žino apie juos 
pranešti man, o aš busiu labai di
dingas. Aleksandras Budris. Rašy
kite Elizabetai Adomaitis, Walne- 
wa ieįa 43, Liepojus, Latvija.

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

FRECH. tel. Central 4804

Tudor
Fordor

29 Phaeton ......
29 Sport Coupe
29
29
Taipgi 30 modelio T Fordai nuo 
$25.00 ir augs.

EVANS-SCHUSTER 
COMPANY

3704 S. Westem Avė.
PRIVERSTAS parduoti “4 door” 

Braugham Studebaker, veliausis mo
delis. '4 ratu brėkiai, Commander. 

| Man reikia pinigų. paaukausiu už 
Z $275.00. 6750 So. Campbell Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

Help Wanted—Female
Darbininkių ReikU

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti prie namų darbo. Guo
lis ir valgis. Geri namai. $12.00 sa
vaitei. Tel. Willow Springs 62.

$5,250
Nauja 5 kambarių murinę 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.

PARDAVIMUI už skolas 2 pagy
venimų mūrinis po 5 kambarius 
namas, randasi Ciceroje. Taipgi 
farma 50 akerių, 200 mylių nuo Chi
cagos, Illinois valstijoj. 4354 So. 
Maplewood Avė., Store.

~ Furnished Rooms
KAMBARYS išsinuomuoja, šiltu 

vandeniu apšildomas, dėl vieno ar
ba dėl dviejų. 5316 S. Turncr Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
antoWobiiio. 266x120 : klvną žemės 
su mišku, nrie Lake Michigan, arti 
Michigan Citv. Gera vieta dėl re- 
zorto. Joe Normant, 2642 W. 23 St,


