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Sovietai rengias lik- Ragina sustiprint 
vidnot paskutinius prohibicijos istaty- 

Nep’o likučius mo vykdymą
Naujos ekonominės politikos Prezidentas Hcoveris prašo

l Atlantic and Pacific Photo J 

Chicago. — Ilunt Wentworth, milionierius, kuris, kaip spėja
ma, dėl nesveikatos nusižudė. Jis buvo 34 metų amžiaus.

vietoj busiąs įvesta reviduo
ta ekonominė pclitika

Ncw York Times korespon
dentas Maskvoj, Walter l)u- 
ranty, praneša, kad rusti ko
munistų partijos vykdomasis 
komitetas priėmė rezoliucijų, 
Kuria reikalaujama, kad sovie
tų valdžia baigtų likviduoti pa
skutinius privatinės prekybos 
likučius. Rezoliucijoj sakoma, 
kad dabar Rusijoj nebeturį 
būt vietos nė tam trupučiui 
privatinės prekybos, kurios šen 
ir ten dar užtinkama.

šita rezoliucija, sako kores
pondentas, geriausiai parodo, 
kad sovietų valdžia yra nuta
rus visai likviduoti NEPa — 
naujų ekonominės politikų, ku
ri buvo Lenino įvesta 1921 me
tais, po to kaip šimtaproccn- 
tis komunizmas buvo privedęs 
Rusija prie visiško suirimo. 
NE Po vietoj busiąs įvestas 
REPas, vadinas, reviduota eko
nominė politika.

Belgijos geležinkelių 
darbininkų streikas

BRIUSELIS, Belgija, sausio 
13. — Reikalaudami daugiau 
algos, šiandie sustreikavo ke
li tūkstančiai Belgijos geležin
kelių dirbtuvių darbininkų.

Girdėt, kad tai esąs pirmas 
žingsnis į projektuojamą vi
suotinį geležinkeliečių streiką, 
kuris busiąs paskelbtas prieš 
pat pasaulinės parodos Ant- 
verpe ir Lježe atidarymų.

Nušovė savo dukterį ir 
pats nusižudė

HOUSTON, Tex., sausio 13.
Glen Turner, 10 metų am

žiaus, darbininkas, nušovė sa
vo 12 metų amžiaus dukterį, 
Ednų, pavojingai pašovė sūnų 
ir, pagaliau, pats nusišovė. Ma
noma, kad jis tai padarė ga
vęs proto pamišimų, besikrims- 
damas dėl žmonos pametimo.

Margajame asauly
I

Komunistai renka pinigus šelpti, veikiausia susišelps pa- 
stieikui, kurio nėra tys komisarai.

“Daily Worker” ir visi kili 
komunistų laikraščiai, tarp jų 
ir lietuviškieji, nepaliauja skel
bę, kad Illinois anglies kasyk
lose streikas tebesitęsiųs, kad 
angliakasiai vedų “smarkią ko
vų“ su kapitalistais ir kad “tūk
stančiai streikininkų yra rei
kalingi ūmios pinigištkos pa
galbos.”

Ir pinigai renkami. Praeitų 
sekmadienį komunistai dagi 
(’hieagos gatvėse rinko pini
gus “streikuojantiems anglia
kasiams“ remti.

Iš tikrųjų, jokio angliakasių 
streiko Illinoise nėra. Komuni
stinės National Miners unijos 
prieš keletu savaičių paskelb
tas streikas tuojau susmuko, 
kadangi organizuoti angliaka
siai, priklausą United Mine 
\Vorkors of America unijai, 
atsisakė streikuoti.

Komunistų komisarai, tokiu 
budu, per akis prigaudineja 
žmones, dagi savo sekėjus. Ko
munistų kolektorių surinktais 
pinigais neva streikininkams

kongresų daugiau įstatymų 
kovai dėl “kilnaus eksperi
mento”

i ■ i

VVASHINGTONAS, sausio 13 
— Prezidentas Hooveris šian
die pasiuntė kongresui tam tik
ros Įstatymų vykdomos komi
sijos raportų prohibicijos Įsta
tymo vykdymo klausimu.

Lydimame laiške prezidentas 
sake, kad fiors dalis žmonių 
ir galinti nesutikti su kuriuo 
nors įstatymų, tačiau kiekvie
nas atsakingas pilietis remias 
pamatinį principą, kad kiek
vienas krašto įstatymas turi 
būt vykdomas.

Sdkmiingesniam prohibicijos 
įstatymo vykdymui, Jlooveris 
prašo kongresų išleisti šitokių 
įstatymų:

1. Federalinių teismų struk
tūrai reorganizuoti, padidinant 
federalinių komisionierių galių 
taip, kad jie galėtų spręsti ma
žesnes prohibicijos įstatymo 
laužymo bylas be paprastų in
kriminavimo metodų ir prisai- 
kintųjų posėdininkų.

2. Pareigas prohibicijos lau
žytojams sekioti ir nusikaltė
liams šaukti teismo atsakomy
bėn perkelti iš iždo departa
mento i teisingumo departa-
meni a.

3. Konsoliduoti įvairias agen- 
tijas kovai su svaigiųjų gėri
mų, narkotikų, kitokių prekių 
ir imigrantų šmugeliu per sie
ną Į Jungtines Valstybes.

4. Padidinti ir sustiprinti tei
smų ir prokuratūros personalų.

5. Praplėsiti federalinius ka
lėjimus ir reorganizuoti paro
jęs ir kitokias praktikas.
. 6. Išleisti specifinius įstaty
mus Colum'bijos Distriktui.

Uosto darbininkų 48 va
landų streikas

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 13. — Argentinos uo
stų darbininkai paskelbė visuo
tinį 48 valandų streikų protes
tui dėl nukovimo vieno unijos 
nario, kuris, sako, buvęs ne- 
unijistų nušautas.

Be pasipelnymo, yra dar ir 
kita priežastis, dėl kurios ko
munistų spauda nepaliauja 

barškinus apie komunistinės 
National Miners unijos vedamą 
neva “smarkių kovą” Illinois 
kasyklose.

Buvo jau pranešta, kad Mas
kva yra įsakius Amerikos ko
munistams pradėti energingų 
“revoliucijos“ darbą: kelti 
streikus; griauti senas darbi
ninkų organizacijas, unijas; 
organizuoti revoliucijai negrus, 
ir taip toliau.

Maskvos įsakymas yra įsa
kymas. Turi taip daryti. Bent 
turi pasirodyti Maskvai, kad 
jos įsakymai pildomi.

Komisarai tad ir rūpinasi pa
sirodyti. Kad angliakasiai ir j 
a'tsisakė streikuoti, tai niekis. 
Reikia tik triukšmingai savo 
spaudoj rašyti, kad “streikas” 
eina “visit, smarkumu” ir kad 
tam “streikui“ vadovauja ko
munistai: Maskva matys, kad 
je.s tarnai “stengiasi“, kaip įsa-i 
kyli, revoliuciją kelti, ir ne 
dj Lai jos malonėmis naudo
jasi. |

Smarkios sniego au
dros vakaruose

Per pūgas šeši, ar daugiau, 
žmonės žuvo; daugelio kitų 
pasigendama

SAN FBANCISCO, Gal., sau
sio 13. — Pacifiko pajūrio val
stijas aplankė stiprios sniego 
audros, per kurias, kiek žino
ma, šeši asmens žuvo, keletas 
juvo sužaloti, keliolikos kilų 
pasigendama.

Šiltoj Kalifornijoj, dagi da- 
yse, kur sniegas retai mato
mas, dabar įsniego prigriuvo 
tiek, kad keliai automobiliams 
pasidaro neišvažiuojami. Sier- 
ros pakalnėj, kely tarp San 
Andreas ir Angelą, buvo pa
mesti apie 300 automobilių, o 
apie 1,300 važiavusių jais žmo
nių buvo priversti ieškoti prie
glaudos artimiausiose fanuose 
ir stovyklose.

Didelės .sniego audros siau
bė taipjau Wasbingtono vaisi i- 

j oj, Ne vado j, Arizonoj etc.

Potvyniai vidurinių va
karų valstijose

Del lietų ir sniego tirpimo 
vidurinių vakarų valstijose — 
Indianoj, Illinois, Kenlucky, 
Tennessee, Arkansas ir Missis- 
sippi — kilo stiprus potvyniai. 
Paupių slėnesnių vietų gyven
tojai buvo priversti apleisti sa
vo namus ir ieškoti prieglau
dos kitur.

Protestuoja prieš Fran- 
iijos muitus Amerikos 

automobiliams
PARYŽIUS, sausio 13.—Tam 

tikras komitetas, atstovaująs 
Amerikos automobilių pramo
nei Frakcijoje,' šiandie lankė
si pas ambasadorių Edge pro
testuoti prieš Franci jos suma
nymų padidinti muitus užsie
nių automobiliams ir automo
biliu dalims, v

Rykliai suėdė 5 žmones

PORT LOUIS, Mauricijaus 
sala, sausio 13. — Praneša, kad 
Tamoringo įlankoj, smarkiam 
vėjui užėjus, apvirto viena val
tis, kurioj buvo šeši žmonės. 
Sukritę i vandenį žmonės ban
dė išplaukti krantan, bet tik 
vienam jų pasisekė krantas pa
siekti. Kiti penki buvo ryklių 
(•ckinų) užpulti ir suėsti.

MEKSIKOS MIESTAS, sau 
šio 13. —- Respublikos prezi
dento Porte,s Gilio įsakymu 
šiandie 'tapo iš Meksikos de
portuoti keturi .komunistai, jų 
tarpe viena moteris.

35 žmonės žuvo per 
audras Anglijoje

Juroj paskendo su 23 įgulos 
žmonių plaukęs j Gibraltarą 
britų laivas

*• /

LONDONAS, sausio 13. — 
Praeitą naktį Anglijoje siautė 
smarkios audros, per kurias 
žuvo trisdešimt penki žmonės.

Dvidešimt trys žuvusių bu
vo nedidelio, 425 tonų, laivo 
si. Genny Įgulos žmonės. St. 
Genny, plaukęs į Gibraltarą, 
per audra paskendo juroj apie 
trisdešimt mylių į žiemius nuo 
Usha.nl švyturio. Buvusių ja
me 25 Įgulos žmonių tik du 
buvo išgelbėti.

Dvylika žmonių buvo užmu
šti ant sausumos, kur vėjo 
smarkumas vietomis siekė dau
giau kaip 100 mylių per va
landų. Audra padarė daug ma
terialinės žalos.

Šeši asmens žuvo 
farmos gaisre

FINDLAY, Ohio, sausio 13. 
— Praeitą naktį gaisras su
naikino apielinkės farmerio 
Wilsono Longo gyvenamus na
mus, kurių liepsnose žuvo pats 
farmerys, jo motina, jo sesuo 
ir trys jo vaikai.

Nukovė svaigiėjų gėri
mų šmugeliuotoją

BROWN$VILLE, Tex., sau
sio 13. — Kautynėse tarp fe
deralinių prohibicijos agentų ir 
svaigiųjų gėrimų šmugeliuoto- 
jų, vienas pastarųjų, Juan Go- 
mez vardu, buvo nukautas. 
Kautynės įvyko netoli nuo Los 
Imlios, Tex.

FREEiPORT, III, sausio 13. 
— Vietos gyventojo Burdge 1 1 
metų sūnūs, Ernestas, išėjęs 
kiškių medžioti, netyčia nušo
vė savo jaunesnį broliuką 
Johna, 9 metų amžiaus.

KORHSd
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai .pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali bul 
/miego; i^ilčTu; vidutiniai i” 
stipresni žiemių rylų ir žiemių! 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo t, 
tarp 340 ir 350 I<

Šiandie saulė teka 7:16, lei
džiasi 4:42. Mėnuo leidžiasi 
7:26 ryto.

Estijos spauda apie 
Pabaltijo ekonomi

nius reikalus
TALINAS. — “Paehwable't”, 

komentuodamas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ekonominę kon
ferencijų, pažymi, kad svar

biausias Pakaitės valstybių už
sienių politikos pagrindas esąs 
prekybos santykių išplėtimas, 

ai vienas svarbiausių • klausi
mų, kurio jokie “didžiosios po
litikos’’ sumetimai neturi nu
stumti į šalį. Tačiau reikalin
ga, kad tos ūkio organizaci
jos, kurios stovi arti vyriau- 
»ybčs, ar duoda jos politikai 
kryptį, suderintų savo tikslus 
ir uždavinius. Deja, to iki šio
lei nebuvo. Prekybininkai, esą, 
muilų priešininkai, pramonin
kai apsaugos muilų šalininkai. 
Svarbiausieji ekonominės kon
ferencijos uždaviniai — duoti 
impulsą priešingoms pažiū
roms plėsti savo valstybėse tą 
uždavinių ir tikslų derinimų. 
Tas metodas esąs praktiškiau
sias ekonominiam kontaktui 
Pakaltoj nustatyti.

Ciniška kominterno 
avantiūra Austrijoj
Vokiečių komunistai apie Mas

kvos komunistus

Vokietijos dešiniųjų komu
nistų organas “Prieš Srovę” 
praneša įdomių žinių apie ko
miu temo ruošiamąją avantiū
rų Austrijoje.

“Kiekvienas komunistas tu
ri žinoti” rašo laikraštis, “kad 
Kominternas ruošia ciniškų 
avantiūrą Austrijoje. Jis agi
tuoja už ginkluotą sukilimų kai
po už dienos uždavinį.

“Tuo itarpu nėra gal ne vie
nos komunistinės partijos, ku
ri taip butų izoliuota nuo dar
bininkų masių, kaip kad yra 
Austrijos kompartija, ši par
tija visuomet mosikuodavo ran
komis beorėje erdvėje. Oficia
liais daviniais kompartija tu
ri 2,500 narių. Prieš dvejus 
melus ji turėjo 5,000 narių. 
Nė vienoje stambioje įmonėje 
jie neturi šiek liek žymesnės 
•įtakos. Kiekviena diena neša 
partijai eilių suirimų. Nese
niai Austrijoje įvyko visų pro
fesinių sąjungų konferencija. 
Niekur nebuvo pasirodęs joks 
komunistas. Kuomet komunistų 
partija sušaukė Vienoje susi
rinkimus, tai viename susirin
ko tik 21 žmogus. O tuo tar
pu Vienoje kiekvieną vakarą 
Įvyksta tūkstantiniai nirtingai,
daromi socialistų. Antrame ko
munistų susirinkime buvo lik 
50 žmonių.

“ir štai, šiai “galingai” par
tijai Kominternas pavedė or
ganizuoti visuotinąjį ginkluo
tąjį sukilimų!

“Austrijos komunistų parti
ja jungia tik 1 /3 nuoš. visų 
organizuotų darbininkų, šilai 
partijai, turinčiai 600 100
narių, pavedama “paimti val
džių i savo rankas”, t. y. pa
daryti kruvinąjį putčą.

“Kominternui nėra ko pra
rasti Austrijoje, nes jis nieko 
neturi ir todėl jis ir sugalvo
jo cinišką avantiurą, išnaudo
damas rimtų Austrijos politi
ne atmosfera.“ L V

Trys uft-iens užmušti
automobiliu; susikūlus
OSSEO, Minn., sausio 13.

Vieškely, netoli nuo čia, auto
mobiliui paslydus ir susikalus, 
užsimušė trys juo važiavę as
mens.

Lietuvos Naujienos
Išteisintas dainavęs 
“Bože Caria Chrani”
KAUNAS. šiomis dieno

mis 1-sios nuovados laikos tei
sėjas nagrinėjo labai charak
teringų musų laikams bylą.

Prieš melus restorane “Vil
nis” buvo toks Įvykis. Laike 
artisto Bravino dainavimo prie 
vieno stalo sėdintieji studen
tai užtraukė “Bože caria chra
ni’'. Neklausydami “Vilnies“ 
administracijos perspėjimų stu
dentai dainavo carišką himnų 
kol nebuvo pašaukta policija. 
Vienas dainavusių caro himnų 
svetimšalis .lak o v Lunev-Mi- 
chailov buvo patrauktas teis
mo atsakomybėn. Paikos teisė
jas išteisino kaltinamąjį.

Nušautas prie adminis
tracinės linijos

KAUNAS. — Gruodžio 19 
dienų prie administracinės li
nijos Skirmantiškių km. rastas 
nušautas nežnomas asmuo. Spė
jama, kad jį peršovė lenkai 
einant į musų pusę.

Panelės dalino darbi
ninkams proklamacijas

KAUNAS. — Šančiuose, 
gruodžio 23 d. 14 v, vienas 
kariškis pastebėjo kad 2 kaž 
kokios panelės dalina “Drobės“ 
darbininkams, namo beeinan
tiems, proklamacijas. Kariškis 
paneles sulaikė. Jos pasirodė 
Aleksandravičiūtė ir Bordonai- 
tė. 'Proklamacijos buvo komu
nistinio turinio. ALi atiduotos 
kriminalinei policijai.

Didelis gaisras She- 
nandoah, Penna

SHENiANDOAH, Pa., sausio 
13. — Vakar čia siautė dide
lis gaisras, kuris sunaikino 
Spoent Manufacturing kompa
nijos marškinių fabrikų ir pen
kiolika kitų namų. Vienas gais
rininkas buvo užmuštas, o pen
kiolika kilų sužaloti. Materia
liniai nuostoliai siekia per 
$300,000.

Lakūnas ir ją pasažie- 
rius gaisre

AiMARlLLO, Texas, sausio 
13. — Jų aeroplanui nukritus, 
šiandie čia užsimušė pilotas 
Myers ir jo pasažierius, aero
planų pardavinėtojas, L. Whee- 
ler.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Sako, Vilniaus krašte 
gresiąs badas

Lenkų “Slowo” praneša, kad 
i Vilnių plaukia aliarmuojan
čios žinios apie gresiantį kai 
kurioms Vilniaus krašto aps
kritims badų. Pasak tų prane
šimų, bado šmėkla šiais me
lais esanti pavojingesnė, kaip 
pernai. Jau sausio mėn. turės 
Luti pradėta maitinimo akcija 
7,000 vaikų Dysnos apskr., 4,- 
000 Švenčionių, 1,000—Posta- 
vo, 2,900—Molodečno ir 2,500 
vaikų, 3,100 vyresniųjų ir 6,- 
000 suaugusių — Braslavos ap
skr. Pagelbai skubiai reikalin
ga 2,000,000 zlotų.

Šoferių ir konduktorių 
streikas Vilniuje

VILNIUS. — Kelias dienas 
Vilniuj streikavo autobusų ir 
taksių šoferiai ir konduktoriai. 
ISąryšy su tuo, kaip pastebi 
“Slowo”, miestas atrodo visai 
negyvas. Streiklaužių atžvilgiu 
streikuojantieji pradėjo varto
ti terorų. Kai kuriems, dar kur
suojantiems autobusams išdau
žyti langai, o taip pat šaudy
ta iš revolverių ir mėtyta ak
menys. Keli keleiviai buvo su
žeisti. Del to padaryta suėmi
mų streikuojančių tarpe. Strei
ką auto savininkams pavyko 
likviduoti.

Mėnesinės žinios apie 
gaisrus Kauno mieste
KAUNAS. — Lapkričio me

nesį Kauno mieste ir priemies
čiuose gaisrų buvo 8, jų tar
pe žymesnių buvo 2. Gaisrai 
buvo kilę: dėl nešvaraus duma- 
traukių išlaikymo — 4, dėl ne
atsargumo — 2, dėl elektros 
—1 ir dėl nežinomos priežas
ties — 1. Nuostolių padaryta 
33,800 litu sumai.

Atvažiavo i Kauną žydų 
veikėjas

Kaunan atvyko Oksfordo 
universiteto profesorius Bro- 

decky, sionistų egzekutyvos na
rys, kuris tvarko egzekutyvos 
užsienio politiką. Profesorius 
praklauso darbiečių (MacDo- 
naldo) partijai.

KAUNAS. — Kalėdų prmą 
dienų lenkų linijos adm. lini
jos sargyba Trakų rajone at
gabeno musų pusėn savo lai
ku lenkų buvusį sulaikytų mu
sų policininką' Stasį Kralskį.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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KORESPONDENCIJOS
Custęj?Hnich.

Sudegė p. J. Jotkos namai

Neseniai gavau laišką iš p. 
Jono Jotkos—Custerio lietuvių 
ūkininko—kuriame jis rašo, kad 
nesenai, t. y. prieš pat Padėka- 
vonės Dieną, apie 3 vai. po 
pietų sudegė namai. Gaisro prie
žastis: ugnis išsiplėtė iš kamino. 
Sudegė stuba. visi rakandai ir 
kitos trobos. Nuostolio padary
ta virš 3,000 dolerių.

Praeitą vasarą mums teko 
pas pp. Jotkus apsistoti, kuo
met tenai pas lietuvius ūkinin
kus lankėmės. Pp. Jotkų na
muose apielinkės ūkininkų jau
nimas laikydavo repeticijas, kur 
mokydavosi dainavimo, lošimo 
ir lietuvių kalbos. Pas juos bu
vo ir didelis pianas.

Pp. Jotkai yra labai malonus 
įmonės ir atsilankiusiems pas 
juos i svečius ar atostogauti, 
gražiai priima ir pavaišina.

Skundžiasi žmogus, kad su 
mažais vaikais, likęs be pasto
gės, o prie to ir finansiniai ne
kaip žmogus stovėjęs, nežinąs 
ko griebtis. Prašo gerų žmonių 
paramos. Jisai prašo mane pa
skelbti i “Naujienas”, gal atsi
ras gerų žmonių ir pasiųs kas 
kiek išgali sušelpti nelaimingą 
ukininkij. Jisai dar neseniai uki- 
ninkauja, todėl, iki šiol ir taip 

sunkiai tegalėjo išsiversti.
Jo antrašas yra toks: Jonas 

Jotka, R. F. D. 2, Custer, Mich.
. —M. J. Šileikis.

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai-' 
kas, kada Phillips Milk of Mag*J 
nesia atlieka daugiausia gerp 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų j 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; ifagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re-! 
guliarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia; 
yra geresnis už kalkių vande-i 
n į (lime water) neutralizavimui < 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis! 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir I 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J.
V. registruotas prekybos ženk-' 

* las Chas. II. Phillips Chemical: 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. i 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms! 
ir laukiančioms motinoms;! 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti-: 
nų ii- kūdikių sveikatą. Rašyki-! 
te Phillips Co., 117 Iludson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

VYRAI!
Laike daugiau kaip tris dešimt 

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

Dr. B. M. ROSS, 
35 So. Dcarborn (St. 

kampas Monruc* Si., Cialcutro. Crilly Dhlsr. 
<Ioh: kiekvienų dienų nuo 10 iki 5. Ne- 
-— tris dešimt melų iiauio name. — lin
kite elevatorių iki penkto ausėtu. Valau- 
dėliotnin lo iki 1. Pamdėliuis, Scrodomia 
ir Subatoinls nuo 10 iki 8 vai. vakaru

Kanada
“Laisvė” apie “Kanados Lietu

vį” arba komplimentas To
ronto Cerum-Vilnim Fakt’ui.

Tūlas Maskvos tarnpalaikis, 
sukoncentravęs savo išminties 
liekanas, Brooklyno “Laisvės”, 
305 Nr. iš 24 d. gruodžio rašo 
korespondenciją, kurioje išlieja 
visą savo neapykantą, —pavy
do išauktą ir ne vyrišku budu 
šmeižia “Kanados Lietuvį” ir 
jo Įkūrimo iniciatorius.

Cerum-Virum ir Fakt’as ko
respondencijos įžangoje, pasako 
trumpą “pamokslą” savo drau
gui Pruseikai, dėl jo išsireiški
mo “Krisluose” apie vedimą ko
vos su “Kanados Lietuviu”.

L Toliau, klausia jo (Prusei- 
ikos), ką jisai mano daryti su 
“K. L.”: “Ar jį pasmaugti, ar 

j gydyti?” Įdomu, nuo kurio lai- 
j ko Pruseika įgyjo tokią stebuk- 
' lingą galybę?

Vėliau pridūrė: “K. L.” netu- 
i rėdamas jokios vertės negali 
rasti sau pritarimo Kanados lie
tuvių tarpe”.

Ką jisai nori tuom pasakyti? 
Tikrenybėje “Kanados Lietu
vis” randa didelio pritarimo 
čioniykščių lietuvių tarpe (ne 
komunistų), o jeigu Maskvos 
“ro.ja.ust” sr«rfc>intoji*i jam nepri
taria, tai dai’ nereiškia, kad jisai 

bevertis. Vi&i sveiko proto lie
tuviai remia ir rems “K. L.”, o 
fanatikų parama nepageidauja
ma.

Patsai faktas, kad “šviesos” 
draugija sparčiai auga narių 

| skaičiumi, ganėtinai/ įrodo, kad 
i “K. L.“ turi ir turės rėmėjų ir 
pasekėjų.

Pagaliaus “Laisvės” “išmin
čius” bemokindamas ‘K. L.” lo
gikos, patsai jos nesuprasda
mas, pradeda drabstyti purvais 
“Kanados Lietuvį” ir jo inicia
torius. Tai bene nebus pripras
ta komunistų “mokslinčių” me
tode, kuomet jiems pritrūksta 
rimtų ir sveikų argumentų.

Benagrinėdamas' “K. L.” ini
ciatorių politines pažiūras Ci- 
rum-Virum ir Fakt’as priėjo 
prie galutinos išvados, kad jų 
esama tokių: —J. KuršinaRis 
(tokio visai nėra) yra katali
kiškas fašistas, V. Dagilis — 
tautiškas fašistas, J. Jokuby- 
nas—soc ialdemok ratas (abe j o- 
tinas), o M. Jokubynienė, tik 
ieškanti tuščios garbės.

Del šio nesąmoningo “anali
ze” tik tiek galima pasakyti, 
kad jisai visiškai klaidingas, 
nes minėtų asmenų tarpe nėra 
nei vieno fašisto nei tuščioš 
garbės ieškančio, —visi darbo 
žmonės, lietuviai, demokratiš
kos pasaulėžiūros, pasiryžę dirb
ti lietuvių darbininkų naudai, 
neperžengiant valstybinių įsta
tymų ir nefl'tsiliekant nuo bend
ro ekonominio bei kultūrinio 
progreso naujoje šalyj, kurioje 
ir lietuviai darbininkai ateityje 
galėtų sulaukti užtarnauto ger
būvio, o ne Maskvos diktato
riams ir jų pilvų auginimui bei 
haremų užlaikymui. Del tuš
čios garbės troškėjų ir “mar
gų” politikierių, tai Toronto ko
munistėliai lai pakrato savuo
sius “bučius”, ten jų ras j- 
vairiausių spalvų, tarp jų ir 
juodų “bambatierių”.

• Prie progos painformuosiu 
“Laisvės” Toronto koresponden
tus, kad “Kanados Lietuvį” lei
džia ne keturi asmenys, beit 
“Šviesos ” dr-ja, kurios narių 

. skaičius nemažas, o dėl J. K. V. 
D-lio ir J. J-no ir jo žmonos 
moksliškumo, tai pakanka, kad 
jie turi gerą norą dirbti ir dir
ba, ir savo mokslu nesigiria.

Keista ir kartu juokinga, kad 
minėtoje korespondencijoje “K. 
L-viui” prikišama trukumas 
minties nuoseklumo ir logikos 
visai nepamatuotai, o tuo tarpu 
pati korespondencija yra tik 
supainiotų, nesveikų minčių 
chaosas, kįir logikos bei nuosek
lume trukumas ištisinis.

Patartina Cirum-Virum Fak
t’ui nemėginti sveikam ligą į- 
kalbėti, bet truputį nuodugniau 
panagrinėti save, savo “Lais
vę” ir “Vilnį” ir vietoje varto
jamo dabar žargonų išmokti 
lietuviškai. Del logikos, tai 
nepatariama—jau vėlu. Kitą 
kartą mėginant skaityti patariu 
užsidegti 500 žvakių lemputę ir 
pavartoti padidinamąjį stiklą, 
bet grįžti neatidėliojant prie I 
dalies, nes jeigu mokytojas per 
klaidą pagyrė lll-čio skyriaus 
neužbaigus, tai dar nereiškia, 
kad visą moki ir nereikėjo taip 
greitai iš Lietuvos važiuoti. Tuo 
reikalu galima prirašyti begalę, 
bet argi “mačys”.

Rin-tin-tin.

The English Column j
Why not revive

Students’ Corner?
By VLADAS JURGELONIS
With the diss’olving of the 

Lithuanian Students’ Associa- 
tion of America goes an ideal 
which has been fostered for a 
score of years by the young 
and old Lithuanian inteligentsia 
of Chicago. It has been the 
hope 'that thiš young generą- 
tion, the future Lithuania con- 
tingent i n Chicago, of vvhich 
the Students’ Association is re- 

presentative would deveiop in 
a body instead of in a scattered 
fashion to form a strong and 
independet Lithuanian group... 
a group which would displace 
the petty frietions so obvious 
at the present time with smooth 
cooperation. This condition 
vvould undoubtedly give vent 
to faster progress as a whole 
among the peoples of America.

Naturally it is necessary for 
this embryonic group to have 
the power to vVork in the face 
of discouraging obstacles. These 
young people mušt have the 
will power to plunge into dif- 
ficult situations and continue 
plugging in spite of repeated 
failures.

If the organization falls be- 
fore failure, it displays weak- 
ness, an undesired condition. 
This was evidenCed in the back- 
vvard action of the late Stu- 
dent’ Club. In the lašt issue 
of their organ, The Students’ 
Corner, which was publishea 
semi-monthly in this paper, the 
organization gavę a reason for 
its dissolution. The artiele in es- 
sence stated that the Tigors of 
life prevented the members 
from paiticipating in furthering 
the interests of the organiza
tion. This confession barės the 
inabilit.y of the members to 
maintain 'their position in an 
organization vvhile under the 
pressure of every day work.

This is exactly the statė of 
mind against which the Lith
uanian youth, and in fact every 
other youth, mušt fight. To 
voice resignation is the beginn- 
ing- of- the end. Every person 
has his bread to earn, būt in 
doing only this the individual 
is a mere drop in the proverbial 
bucket. He is a laggard who 
is content with letting the other 
fellow step up and do the work 
of driving society ahead.

Looking at the situation from 
another angle, it may be that 
the people involved were not 
able to be present at the or- 
ganization’s funetions in body 
būt were sympathizers spirit- 
ually. This may serve as a 
partial excuse under ordinary 
conditions, however, there is no 
pardon for them when their 
delinųuency approaches the 
seriousness of breaking up an 
organization as important as 
the Student’s Association and 
especially the Student’s Corner. 
With a little gumption these 
people -could have saved at 
least their ne\vspaper \vhich l 
consider an important binding 

feature in the life of the Lith
uanian Youth.

During its life, the SĮudųpts’ 
Corner has commanded a lar<ė 
interest among Lithuaniąns, the 
old generation as well ąs the 
young. ' It was the voice of 
the new age. No one can deny 
that it was the pioneer English 
section in a Lithuanian paper. 
The importance of the latter 
fact is that since no more Eith- 
uanians are immigrating into 
America and since the group 
already here is becomįng Ame- 
rieanized, there will be a need 
for an' English paper to re- 
place the Lithuanian for the 
coming generation who will 
very likely not know the Lith
uanian language, būt in their 
custom ant spirit will be Lith- 
uanians.

For the purpose of developing 
such a newspaper, the Studente’ 
Corner should be revived.

To do this it will not be tfeces- 
sary to re-establish the Stu
dent’s Associa'tion.

Since Naujienos has for the 
past two years so generously 
contributed two pages each 
month for the Student publica- 
tion, i't is probable that they 
may agree to assign space for 
a renewed Corner.

For the first step in re-or- 
ganizing the paper all the 
young and old interested in- 
telligentsia, including those 
who have graduated and are in 
college at the present time, 
should convene to select a. misę- 
ed c°mmittee vvhich will choose 
an editor and will control the 
policy and working of >the 
paper. The editor should be 
compensated for his servicės 
the money for vvhich can be 
contributed by those loyal Lith- 
uanians who are not afrąid to 
sacrifice for their own vvelfare. 
The paper can be published ąt 
regulai’ intervals—-possibly onoe 
each month—and should cen
tai n Ii ve news concernįpg the 
movements of the Lithuanian 
youth elswhere in America as 
welLas i n Chicago.

The success of such ąn en- 
deavor will show the young 
Lithuanians to be capable and 
will also draw them together 
under a common feeling — a 
feeling of unity and power. It 
will also serve to more firmly 
bind together the young and 
old generation.

Marųuette Murmurs - ■
Marųuette Club, juniors of 

Gr. 260, have eiijoyed them- 
selves this past year. They have 
won battles in sports, and lošt 
battles too. The thrill of the 
battle enjoyed vvhether they 
won or lošt. They have gone 
on camera hikes in the yellow 
sand dunes; and on Hot-dog 
parties to Maple-ląke. They 
have sung old and new songs, 
beneath a sky painted from the 
palette of the setting sun, on 
a jolly boa t from St. Joes. They 
have enjoyed a colorful Hollo- 
ween. They have planned 
itheatre parties, skaĮįng parties, 
and many unique affdirs, from 
which they have deri ved great 
fun. To be one of them is to 
be in for a good time all the 
year ‘round!

»;< s;«

The recreation ■ program of 
1930 promises *an evep more 
varied year of sporte and fun. 
lt hints of sūrprises and ad- 
ventures from January to 
December! lt will strive to meet 
the needs and interests of the 
memebers of the group; and to 
meet the best standards of good 
taste, and ideals of the club.

* # ♦

The first party on the pro-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

T«l. K«<izle 8902 v.

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. L o ui s Avė. 

CHICAGO, 1LL.

grąm wąs, o.f coyrse, the New 
Yeąr pąr.ty, whfch was held 
ąt Florenęp Bjelskys home. It

bettęr tfreji any New Years 
party in ages! If you doubt 
me just aąk, Johnny Maęas, or 
Joseph Wenskas; or Kjtty Shad- 
bar- * * *

(Lašt Sųnday vvas sėt aside 
by the fun-loving Marųuetteers 
for a swim at the Olympian 
natatorium.

1 * ♦ ♦
Hotęl Hayes wįll be the site 

for the much aniticipated Valenr 
įine dance. Everybody is inr 
vited! So, don’t swallow your 
hearts as you may want to 
exchange them with your Valen
tine at the Marquette Valen
tine Dance. More Information 
about this interesting subject 
very soon!

* * *
Our much postponed eleetion1 

will take place next meeting, 
Jan. 16th, Everybody come 'to 
cąst your vote.

Bi|lee.
GAB SEZ—

Tony Schnukas and William 
Rpsgis are looking for some- 
thing?

Where is Polly Andrews and 
her Pals lately? Al Bagdon will 
soon surpass Tony as “Don 
Juan.” And he is the man- 
haters cousin, too! Somebody 
thinks Bernice Tomilis is an 
awfully nice giri!

Betty Shadbar has found her 
fate! Who is the kieky boy?

(jab.

JUOKAI
JUL BOKSO MINTYS

“Kurš senai jau turi 
klizmą— žino daug ir afo
rizmų.”

Persų išminčius.
Moteris—ištirpęs vaškas, 
moteris—medus ant lupų... 
Taip galvoja šv. Raštas, 
ir garsusis Romas Striupas— 
Moteris nepastovi, kaip mė

nulis. i Kiekv^ną dieną ji kei
čią savo išvaizdą. Ir tik vieną 
kartą į mėnesį būna pilnatimi. 
O mes—poetai tuos momentus 
vadiname mėnesienomis.

Moteris—moteris, vyras—vy
ras. Dievę, kaip aš į Tave ne
tikėsiu, l|ąd tu visa tai taip ste
buklingai- sutvarkei.

žmogų palyginti su Dievu, 
tai. 'tiek pat ką Dievą su žmo
gumi.

Blaivas žmogus yra panąšus 
į sveiką ąžuolą, o alkholįkas į 
puvėsį. Puvėsis niekuomet ne
bus sveiku, o sveikas tikrai pa
virs puvėsiu.

Ne tas yra didelis, kurs di
delis, o tas, kuris mažas, bet 
didelis.

O moterys, moterys! Kas bu
tų pasaulyje, jei jus būtumėt 
ne moterys’?

Del išblyškusių, liesiu, 
silpnų žmonių

Išblyškę. HiulžiaUę. Hilpni žinoi.ičs tlžiuinr- 
sis sužinoję upių^Nuifu-Toiie —\vuistus, ku
riu pHiraniina užtektinai riebaus, sveikatų 
teikiančio krutijo. Ms puikus preparatas 
pašalina iš kūno nuodingas atmatas, puaidu- 
ritįsias dūlei lobustipaeijos ir kurios yra kal
tos už daugeli ligij ir nesinagiunų. Nuga-Tone 
atgaivinu ir sustiprina organus, pridttodu 
jums geresni apetitų, nugali nevirškinimų, 
gasus, išpustus vidurius, palengvina inkstų ar 
puslčs įdegimų, ar panašias ligas, paeinan
čias nuo netinkamo viduriu vallmosi.

Po to kaip jus priimsite Nuga-Tonc tik 
kelius dienus, jus pust jusite K<-rlau. jusli mi<- 
KHH pasidarys poilHipK-esniH ir utimi viliantis, 
utsikAlęs ryte jausitės stipresnis ir energlš- 
kesnis. Jus gulite pirkti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų par- 
duvčjaa neturi jų Htake paprašykite ji užsa
kyti jums is savo džiaberio.

DKKSIŲ DEZAININIMAS
IK SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didelę algą. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti 
gražius drabužius ir 
skrybėles dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musų as-( 

. meniškas lavinimas grei-
tai nriruošia jus tai vie- 

\ tai i trumpa laika: Ra- 
■\ šykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St., 

Randolph 271B

Atdara nuo 8 ryto iki 8 vakare, nedė
liojus nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

GARSINK1TĘS “NAUJIENOSE”
J / •

kuliaciją. J *3 
suteikiat jums 
kelia jumyse i

galės — pirm negu pąsms 
rai pavojingu. ĄtsikiMjtc 
peršalimo naudodami PA1N- 
EXPELLERl su pirW’ .k°.’ 
sulio ir čiaudėjimo apstreiskt-

Imu Du ar trys išsitrynimai 
SU PAIN-EXPELLERIU su
teiks jums neįkainuojamą pa-

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina CĮ£
'• pralinksmins jus. Jis sustiprina jėga.. J - 

, daugiau galios pasipriešinti ligoms. Jis su 
impulsą kovai su paprastais susirgtais.

Netenka — Galios

tvirtina visa jūsų sibicmi. j v

" PAIN-EXPELLERIS įrodė savo
suvirs naudojama” T^rėkomenduoL-
yra visame pasauly namiopma p Gerklės
mas nuo rcL\JįXnu Krutinėję, Gėlimų l’ečiuo-

Sustingdo Sprando. Neuralgijos, Strtodicglio

i"
Reikalaukite artimiausioje Vaistinėje

► arba rašykite į

Antradienis, sausio 14, 1930

Slimulant Diuretic to the Kidneys

Ar Ju.su Poilsis Sutrukdomas? 
Greitai pasalinki! inkstų nereguliarumus. 
gVEIKATA nukenčia kada miegas būna sutrukdomas inkstu 

nereguliarumų. Ir tankiai tai būna įspėjimas, kad tai ne
turi būti ignoruojama. Jeigu kenčiate nuo menko ar deginančio 
s apimosi ir kėlimosi naktimis; jeigu jus turite nuolatinį strėnų 
skaudėjimą ir jaučiatės sustyrę, skaudantys ir pavargę, susido
mėkite. Pagelbckite savo inkstams pirm negu inkstų pakrikimas stipriai įsigalės. ’
. Kad Paakstinti normali inkstų veikimą ir pagelbėti jūsų 
Dom\tTpilhVa yp krau.Ją nuo nuodingų atmatų, vartokite 
Uoan s 1 įlįs. Patariamos visame pasaulyje.

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
ir rluuiUanii. ir" turėjau iilu'ų ilh-Kiim/”i i'Uvau Kiiriyrę.

__ i 2 'i * i ■__ j ____ ■.‘z tĮ? <• v

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirma kartą įsigijom tikrai kultūrišką 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro “NAUJO ŽODŽIO” 
žurnalą

KOltSAitena ž1unĮ:llal ™lul15io bendradarbiu sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J He baciauskas, PivoSa, Jul-Bdks, J. Kulakauskas. A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERAIA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Automobilių Laisniai
Išpildomo aplikacijas dėl automobiliu 

laisnių, kaip valstijos, taip ir miesto.

NAUJ8E
1739 So. Halsted St.

Chicago

Ju.su


NAUJIENOS, ChicaRO, Jll.

Bombarduoja savo 
viršininkus

Eksplodavo dinamito bomba, 
padėta namams Guy C. G ne
ri ne, Melrose Parko advokato. 
Manoma, kad bomba Guerinc 
namams padėta, idant atker
šyti už pastarųjų laikų krątas, ■ 
kuriomis ieškota naminės bra
vorų.

Eiksplodavo taipjau 
padėta namams \Villiam 
miestelio Broadvietw 
denio.

bom ba 
Evans.
prezi

Užrakino, o visgi pa
bėgo

1 • • * • IĮ busianti pakviesta O’Brieno pa-j sm 
iii, kuri yra j 
kaip Dorro 

! Kaip dėl tokios
! moteriškės lindynių pasiklau-
| šyli susirinko 
niu

’do, kad nemažai yra mėgėjų j Joseph Scuturo (923 Milton 
i kruvinų pasakų. Teismo kam
barin pateko tik maža dalelė 
susirinkusių. O ir tie neraga
vo “laimės”, ba moters teisman 
, nea įgabenta.

ivo laimei ar nelai
di augus”, 
linksmas”

Įvelia šion bylon, linci Kokas sutiko 
» suokalbininke, i kurių nepažino. Bei 

lai: būdamas bet kuris gero budo 
žmogus greitai susidraugauja.

apie 600 žmo-! Rokas sutiko .Henry Ansel- 
- moterų ir vyrų. Atro-; mo (92.2 Campbell avenue) ir

Gal uždaryti viešąsias 
mokyklas

II. VVallace Caldsvell, Čika
gos mokyklų tarybos preziden- 

1 tas, piane 
: vilties
i Čikagos mokyklos bus atdaros 
; vasario

avė.). Savo kebo neturėdamas, 
Rokas įsėdo į “draugų” kebą.

Pavažiavo kiek visi trys. 
Staiga, prie Chestnul ir Frank- 
lin galvių du policininkai pa
matė, kad Koko “draugai” kir
to jam per galvą ir griebė už 
laikrodžio ir už žiedo, 
yra verias $500.

Policininkai pradėjo 
piktadarius ir išgelbėjo

dinėjo, kad paskutiniuoju lak- 
savirnu Cicero mažų savasčių 
valdytojai tapę nuskriausi). 
1927 m. taksavimu Cicero mies
telis turėjęs mokėti taksų $17,- 
469,474, o dabar ant jų už
krauta $46,000,000 taksų.

Taksams peržiūrėti taryba 
davė savaitę laiko skundams 
paduoti.

Planas perorganizuoti 
Čikagos policijos 

departamentą
laikas atgal buvo
keletas pasižymėjusių

policijos departamentų
įvairiuose miestuose,

pa-

mažai
esama, jogei viešosios

mėnesiui užstojus. Ko- 
atsakymas: stoka

vytis 
Roką 

patį, jo laikrodį ir jo brangų
jį žiedą. Ir Kokas jaučiasi, 
kad viskas laimingai užsibai- 

gal-

pinigų, jtojoj.

gė (nors ir skauda jam 
va), ba piktadariai sėdi

Žalos dėl gaisro 
$150,000 -

Harvvey miestely, biznio cent
re, prie 144 ir Center St., gais
ras sunaikino dviejų aukštų 
trobesį, žalos turtui padaryta 
$110,000. Penki ugniagesiai su
žeisti.

Teisėjo pusbrolis kalti
nama ffalvažudyste

Rokas šį kartą išgel
bėtas Ciceriečiai protestuoja

William Klarkovvski, Lake 
pavieto šerifo padėjėjas ir tei
sėjo Klarko\vski pusbrolis yra 
kaltinamas tuo, kad nušovęs 
Douglasą Stuber’į, Waukegano 
gyventoją. Sakoma, kad Wil- 
liam Klarko w»ski buvęs girtas.

Tūlas 
kviesta 
žinovu 
tvarkos
idant jie patiektų planą, kaip 
tinkamiau sutvarkyti Čikagos 
policiiosj drpartameato reikalus

Dabar ta komisija paskelbė sa- i 
vo planą. Pasak žinovų, jei či- 
kagos policijos departamentas' 
taptų perorganizuotas sulig kal
bamu planu, tai departamento 
užlaikymas kaštuotų miestui pi
giau, o policijos darbas butų 
našesnis. Bet kad vykinti planą 
gyvenimai!, tai reikia, idant jį 
priimtų miesto taryba ir pasi-

screen
Walter karę jisai jautėsi ytin

$25.00

g,r-

Šiuo laiku nagrinėjama by
la S. H. Dorr, kuris kaltina
ma Inišovimu O’Brieno. Paskly- 
dęs buvo gandas, kad liudyti

su- 
pa-

Joseph Kokas yra taksike- 
draiveris. Sekmadienio va

liok-

(šimtas ar daugiau Cicero 
piliečių, po vadovyste Frankio 
Houseko, atlankė taksų peržiū
rėtojų tarybos ofisą. .Jie įro-

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St. 

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL..

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

Vakar policija ieškojo jy-nios 
Johnke, 18 metų moters, gy
venusios adresu 3349 North 
Troy st. .Jos vyras, 
.Johnke užrakino ją namie, kad
neišleisti į balių, kur eiti jau
na moteris rengėsi kartu su 
savo sesere. Bet raktai moters 
nesulaikė ir ji išėjo ir namo 
nebegrįžo.

U Day

FO^T/Mas? Satf-CA^T XX)<06 6DCKS

Rasta negyva steno- 
grafė

Policija rado gatvėje p-lę 
Marie Cummings prie North ir 
Kenton avės. Iš karto atrodė, 
kad merginą užmušė automo
bilius ir pabėgo. Vėliau betgi 
nužiūrėta, kad merginą kas nu
žudęs ir r.uvilkęs į gatvę, idant 
išrodytų, jogei autas ją už
mušęs.

Mėgia kruvinas pa
sakas

Vericose Gyslos 
Išgydomos

Gydimas išputusių Vericoe 
Veins Ryšių pagelba jčirškimų yra 
praktikuojamas chirurgų daugely
je civilizuotų šalių. Aš suradau 
ši metodų 1918 m. ir jis tapo 
rastas Francijoje beveik tuo 
čiu laiku.

Nuo to laiko aš sėkmingai 
džiau šimtus žmonių. šis meto
das yra saugus, tikras, be skaus
mo ir išpurtusios gyslos išnyksta, 
kad niekad daugiau nebegr^yšti. 
Atviros žaizdos, skausmai ir nuo
vargis praeina su išnykimu išpur
tusių gyslų. Palieka kojos švel
nios ir lygios kaip vaiko.
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

Aš taipgi gydau rupturų be pei
lio, skausmo, ar išlikimo iš dar
bo.

$35.00

fJJFM AT*

NAUJIENŲ METINIS

KONCERTAS
Sausio 19,1930
Lietuviu Auditorijoj

3133 South Halsted Street

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy

ti per W. L. S. Stotį.

Visa scena bus prirengta kaip ir 
Radio Studio.

Šiame Koncerte ne tik girdėsite, bet 
ir matysite visus artistus daly

vavusius

Naujienų Rengtuose 
Radio Programuose

t n AJdioe scoce oot 
-KX)l6Kr.--fTM FOMDS KIMCA (jOq!

Į Tket&s Tickets, FiooeRs, tmucnss* 
m Meeo šone cooeų’.

BOSCH 
RADI O

1 tw H 
Imsi jH 
r ,n i i 
RAhlol

BOSCH
RADIO

Pamatę naujuosius Bosch Radio jus suprasite ir 
įvertinsite gražumą jų kabinetų, bet tik išklausę 
naująjį Screen-Grid Bosch Receiverį jus galėsite 
suprasti jo didelę spėką, jo tono tikrumą, jo tech
ninę viršenybę ir tobulybę. Bosch rūpestingas ir 
tikrai geras darbas yra išraiška didžiausios vertės. 
Pamatykit ir pasiklausykit De Luxe Kabinetus 
Bosch Radio. Kaina, be tūbų, $240. Kiti modeliai 
nuo $119.50 ir augs., be tūbų.

Lietuvių Valanda Per Radio
» Kas Nedėldienį iš

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

Jos. F. Budriki
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

THEM OATS ARE 
GONE FOREVER!

Omu

Mokyklos Nurse, Sako, 
Kad . Visos Merginos 

Turėtų žinoti šita

KALBĖDAMA aukštesnės 
mokyklos merginoms apie 
asmenine higiena, patyru
si distrikto nursė pasakė: 

“Viena pagrindinių tai
syklių dėl merginų svei
katos, reikia užlaikyti si
stema normaliame stovy,]’. 
Normalis mankštinimas ir 
dieta turi būt vartojama. 
Esant reikalui yra nau
dinga vartot Nujol. Ypa
tingai merginoms yra 
momentų, kuomet Nujol 
turėtų būti vartojamas. 
Paimk šaukštą kiekvienų 
vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.”

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

Feen-amint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

, i Soknis Tik 
Mėtos .

fDelicious

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

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHEN1X

CHEESE COMPANY

LI5TERINE 
. TNROAT 
LTABLETS

(Made by
Lambert Phamvacal Co., SainC Luois, U. S. A.

GARSINKITE
NAUJIENOSE
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tie, kuriems trūksta paprasčiausio padorumo. Ar komu
nistai elgiasi šitaip su savo draugais, kuriems pavyksta 
teismo keliu atsiginti nuo valdžios?.. Negražu!

---- 1 L-!1 jlį J- " 1..-1 —,i. i............................ ....... ........... ...

spausdinami dar ir todėl, kad 
demokratiškose šalyse spaudos 
laisves yra užtikrinta. Laikraš
tis pasidarė visuomeninio gyve
nimo atvaizdu.

TARPTAUTINIŲ KONFERENCIJŲ MĖNUO

Šį mėnesį įvyksta kelios labai svarbios pasaulio val
stybių konferencijos. Viena jau yra susirinkusi Haago- 
je, tai — vadinamojo Youngo plano priėmimo konferen
cija, kurioje yra svarstoma “galutino” Vokietijos karo 
reparacijų likvidavimo klausimas ir gvildenama banki
ninkų pagamintas Tarptautinio Banko projektas. Joje 
dalyvauja 16 valstybių delegatai.

Antra konferencija tai — Tautų Sąjungos tarybos 
suvažiavimas Genevoje, kuris jau prasidėjo vakar. Tre
čia labai svarbi konferencija prasidės šio mėnesio 21 d. 
Londone. Joje dalyvaus penkios valstybės, turinčios di
džiausius pasaulyje karo laivynus. Jos svarstys karo lai
vynų sumažinimo, kitaip sakant, nusiginklavimo jurose 
klausimą.

Tos konferencijos rodo du dalyku: viena, kad tarp 
pasaulio tautų šiandie atsiranda vis daugiau ir daugiau 
ryšių, taip kad vienos tautos likimas darosi vis labiau 
ir labiau priklausomas nuo kitų tautų likimo; atskira 
tauta šiandie jau nebegali gyventi, apsitverusi “Kinų 
siena” nuo pasaulio. Antra, tos konferencijos liudija, 
kad vis didesnės svarbos tarptautiniuose valstybių san
tykiuose įgįja derybos ir susitarimai, o ne grūmojimai 
ginklu, kaip būdavo seniaus.

Iš tų konferencijų, laikui bėgant, gal išsivystys nuo
latinis viso pasaulio parlamentas, kuris darys įstatymus 
visoms šalims panašiai, kaip kad daro atskiros šalies 
parlamentas vienai šaliai. Bet tai nereikš tautų išnyki
mą. Jos tik ims kooperuoti viena su kita, užuot viena 
prieš kitą kovojusios.

LENKŲ PARODA NEPASISEKĖ

Kaip Vokietijos laikraščiai praneša, visuotina Len
kijos paroda Poznanėje pasibaigė su milžinišku deficitu 
penkių milionų zlotų. Pridėjus Poznanės miesto duotą 
parodai paramą, paliko dar du milionu zlotų nepritek
liaus. Manoma, kad šitą sumą padengs centralinė Len
kijos valdžia.
t Jei paroda davė tokį didelį nuostolį, tai reikia ma
nyti, kad jos rengėjai buvo perplačiai užsimoję. Jie tur
būt norėjo nustebinti pasaulį parodos turtingumu (ji 
buvo, beje, ir labai plačiai reklamuojama) ir padare di
desnių išlaidų, negu buvo galima jas padengti pajamo
mis iš publikos.

ŽIOPLAS PRIEKAIŠTAS

Sako, kas nori mušt, tas ir lazdą susiranda.
Musų bolševikeliai labai nori įkąsti Lietuvos social

demokratams, todėl be visų nesąmonių, kurias jie iki 
šiol skelbė apie tą partiją, jie dabar ėmė daryti jai prie
kaištus dėl to, kad ji laimėjo bylą Kauno Apygardos 
teisme ir atgavo teisę legaliai gyvuoti. Tas legalizavi
mo faktas, girdi, rodo, kad socialdemokratai esą “nau
dingi” dabartiniems Lietuvos valdovams.

Gerai, pažiūrėsime, kas iš šitokios komunistų “logi
kos” išeina. Ameriką šiandie valdo, be abejonės, kapita
listinė valdžia. Tečiaus ta valdžia vis tik leidžia legališ- 
kai gyvuoti komunistų partijai ir komunistų laikraš
čiams. Vadinasi, komunistų partijos ir jų laikraščių gy
vavimas yra “naudingas” kapitalistinei valdžiai!

Amerikos kapitalistinė valdžia netrukdo Pruseikai, 
Senam Vincui ir kitiems panašiems “orateliams” važi
nėt po lietuvių kolionijas ir laikyt “prakalbas”. Vadina
si, tų bolševikiškų kalbėtojų važinėjimas ir “spyčiai” 
yra “naudingi” kapitalistinei valdžiai!

Taigi matote, kad tas komunistų priekaištas Lietu
vos socialdemokratams yra be galo žioplas. Ir ne tik 
žioplas, bet stačiai nesvarus.

Tik pagalvokite. Jeigu reakcinė valdžia, persekio
dama savo politinius priešus, atima jiems laisvę ar šiaip 
kuriuo nors budu susiaurina arba panaikina jų teises, 
tai koks yra kelias prieš tokią priespaudą kovoti? Pa
prasčiausias ir visų pripažintas, kaipo garbingas kelias; 
yra — ieškoti tiesos per teismą, — jei tik yra bent ma
žiausios progos tuo keliu einant laimėti. Na, ir Lietu
vos socialdemokratai tą kelią pasirinko. Jie nenusilenkė 
Voldemaro sauvaliavimui, bet apskundė valdžios pa
tvarkymą teismui. Ir jie bylą laimėjo.

Del šito laimėjimo drapstyti juos purvais gali tiktai

Laikraščio role
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Laikraščiai

Svarbi konferencija

Genevoj, rašo vienas laikraš
tis, prasidėjo konferencija; jos 
tikslas,—pagerinimas ir nupigi- 
nimas laikraščių siuntinėjimo. 
Tautų Sąjunga pakvietė visų 
valstybių atstovus. Tai rimta 
konferencija ,kuri turės iš
spręsti visų eilę itin svarbių 
klausimų.

Pirmininko pranešimas
Prieš tris šimtus metų Teof- 

rastas Renodo rašė apie savo 
“Laikrašti”, kreipdamasis į pa
saulio valdovus: “Aš pavelysiu 
sau atsikreipti į kunigaikščius 
ir valstybes su prašymu— ne- 
aikvoti laiko pageidavimui ne
įsileisti mano laikraščių”, ka
dangi laikraštis —“ tai prekė, 
kurios pardavinėjimą negalima 
uždrausti, nes jos prigimtis 
yra panaši į srovę, kuri didėja 
nuo pasipriešinimo.” Dabar Ge
nevoj konferencijos' pirminin
kas, atidarydamas susirinkimą, 
pranešė, kad Anglijoj yra 2400 
laikraščių, tarp kurių daugelis 
turi po milioną ir daugiau skai
tytojų; Jungtinėse Valstijose 
1920 m. buvo 2400 laikraščių 
ir 14,800 savaitraščių. Vien tik 
dienraščių išeidavo 27,700,000 
egzempliorių; 1923 m. tas skai
čius pasiekė 35,700,000. Reiš
kia, per tris metus' skaitytojų 
prisidėjo septyni milionai su
virsimi... Tais pat metais dar
bininkų skaičius, dirbančių prie 
laikraščių, pašoko iki .238,550. 
Vokietijoj, imant 1926 m. sta
tistiką, dienraščių buvo 3812 ir 
4309 savaitraščiai. Tokiais žo
džiais pirmininkas atidarė kon
ferenciją.
Rotacioninės mašinos išradimas

Tie skaičiai parodo, kad laik
raščių skaičius neįmanomai 
sparčiai auga ir jie vaidina la
bai svarbią rolę žmonių gyve
nime. Laikraštis augo ir tvir
tėjo kartu su žmonijos progre
su. 'Iš pradžių laikraštis buvo 
labai mažiukas ir mažai kam 
prieinamas dėl savo brangumo. 
Bet technikos' išsivystymas da
vė galimybės padidinti laikraš
čius ir nupiginti jų kainą. Apie 
devyniolikto šimtmečio vidurį 
Marinoni išrado spausdinamą 
mašiną su keturiais cilinderiais. 
Su tos mašinos pagalba buvo 
galima per minutę atspausdinti 
100 egzempliorių laikraščio. De
šimčiai metų praslinkus rota- 
cioninė šešių cilinderių mašina 
jau per minutę atspausdina 600 
laikraščio kopijų. Juo žmonės 
darosi labiau apšviesti, tuo dau
giau jie skaito laikraščius. Pa
vyzdžiui, Franci joj per keletą 
metų raštingumas 'tarp žmonių 
žymiai padidėjo. Metai po me
tų nemokšų skaičius vis mažė
ja ir mažėja.

Laikraščiai, kuriuos milionai 
žmonių skaito

Dabar Genevoj skelbiama to
kie laikraščiai, kurie turi po 
milioną ir daugiau skaitytojų. 
Vadinasi, kas dieną išleidžiama 
tikri laikraščių kalnai. Tas 
faktas turi didelės socialūs rei
kšmės; jis liudija, kad tarp 
žmonių auga apšvieta, raštingu
mas.

žmonių raštingumas ir 
diktatūra

Vienas franeuzų laikraštis 
neseniai padarė labai įdomų pa
lyginimą. Palygino raštingumo 
nuošimtį tose šalyse, kur yra 
susikurusios diktatūros, su de-

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

mokratiškų šalių gyventojų raš
tingumu. Šveicarijoj tik vie
nas nuošimtis gyventojų nemo
ka nei skaityti nei rašyti; Da
nijoj dešimčiai tūkstančių gy
ventojų tenka vienas nemokša. 
Visai kita dedasi šalyse, kurios 
serga diktatūrų liga. Ten gy
ventojų dauguma nemoka nei 
rašyti nei skaityti. Italijoj be
raščių yra 52%, Portugalijoj— 
67%, Ispanijoj 80%. Rusijoje 
nemokšų skaičius yra irgi pusė
tinai aukštas. Tą faktą buvo 
priverstas pripažinti naujasis 
švietimo komisaras, Bubnovas. 
Taigi matome, kad tos šalyš, 
kur gyventojai nemoka skaity
ti, yra tinkamiausi dirva dik
tatūrai. Ten, kur pilietis ne
moka skaityti, t. y. esti aklas, 
ten, žinoma, diktatūra turi ne
palyginamai daugiau šansų įsi
galėti, negu kultūringose šaly
se, kur pilietis gali kritiškai pa
tikrinti tuos ar kitus politiškus 
obalsius, 'kadangi jis skaito 
laikraščius ir daro savo palygini
mus. Elementarine išvada, iš
vada statistikos, virsta politiš
ka išvada.

Spaudos laisvė
Milionai laikraščių, kurie kas 

dieną yra išleidžiami Paryžiuj, 
Londone, New Yorke ir Berlyne, 
atsirado ne tik dėl to. kad Ma
rinom išrado rotacioninę maši
ną ir kad raštingumas tarp 
žmonių pasiplatino. Tie milio
nai laikraščių kas dieną yra

Musų laikais laikraštis tam 
tikrame laipsnyje sudaro psi
chologiją tiesioginio žmonių at
stovavimo. Jis supažindina pi
lietį su tuo, ką veikia žmonių 
išrinkti atstovai. Parlamentas 
prieinamumas tėra tik nedau
geliui, bet laikraštis nušviečia 
visus politiškus klausimus kiek
vienam piliečiui, kuris tik są
moningai seka savo ir kitų ša
lių gyvenimą. Ačiū tam Mari
nom su savo išradimu gal daug 
daugiau prisidėjo prie demokra
tijos įsigalėjimo, negu daugelis 
teoretikų ir politikų.

Laikraščiai diktatūros šalyse
Civilizuotose šalyse spaudos 

laisvė yra užtikrinta piliečiams. 
Ten niekas rimtai nekalba apie 
tai, ar spaudos laisvė yra reika
linga, ar ne. Tatai butų toly
gu ginčui apie oro ir maisto 
reikalingumą. Kiekvienas lais
vos šalies pilietis žino, kad be 
žodžio ir s'paudos laisvės vals
tybė negali 
Ir kad tik 
pradedama 
vesti dčliai

viskas aišku iš tų kelių žodžių. 
Būtent,' aišku, kad tos šalys 
yra po diktatorių letena.

Austrijos spaudos įstatymo 
projektas ,

Charakteringa pastebėti, kad 
Austrijoj, kur pastaruoju laiku 
susidarė diktatūros pavojus, 
valdžia iškepė spaudos' įstatymo 
projektą. Einant tuo įstaty
mu laikraščius, prieš jų išpla
tinimą, turi peržiūrėti prokuro
ras ir policijos atstovas. Tokiu 
budu administracija gali sulai
kyti bile vieną “neištikimą” 
laikraštį, neįvedant formalūs 
cenzūros. Įvedimas tokio įsta
tymo pasidarė galimas tik ry- 
šyj su fašistišku judėjimu. Dar 
prieš metus laiko valdžia nebū
tų drįsusi patiekti tokį įstaty
mo projektą.

Civilizuotų šalių spauda yra 
laisva. Palyginus' su ja labai 
mizernai atrodo kazioni fašistų 
ir bolševikų laikraščiai. Tai tik 
laikraščių parodija.

MARES COUGH BALSAM 
Sustabdo kosulį

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
galas kosulio, 
aptiekininką.

ištraukiant lauk 
jdegima, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintinga bandy
tu ą. Laikykit
bonką namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki
ta doza nuryki
te kai pabusite 
naktj. Tai bus

Gaukite Vii pas savo 
35c. ir 60c bonkutė.

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MILriA
ILGAS MIEGAS PADARĖ 

VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

THEATRE
3140 S. Halsted St.

tinkamai tvarkytis, 
kurioj nors šalyj 

kalbėti ir ginčus 
laisvos spaudos, —

tai galima drąsiai tvirtinti, jog 
j ten kas nors yra negerai, kad 
valstybė pradeda sirgti. Kada 
fašizmo vadai sako, jog'“italų 
spauda yra laisviausi visame 
pasauly”, kadangi ta spauda 
“tarnauja vienam reikalui, vie
nam režimui”, kada Leninas sa
kydavo, jog spaudos laisvė yra 
viliojanti etiketė “tik dėl kvai
lių”.—tai jau nėra jokio reika
lo žinoti įstatymus ir dekretus:

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
chor’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

Utarninke ir Seredoj
Sausio 14 ir 15

Visas kalbantis paveikslas

“Painted Faces”
Gražus veikalas iš gyvenimo 

cirke

dalyvaujant
JOE E. BR0WN

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

It’štoastecI

meta savo 
šešėlius priešakyj

•V-

Susilaikydanii nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Vengkite išsipūtimo, eikit sveiko 
spręndimo taku į riebumą ir išvaizdą. 
Nepasiduokite virš - sau valy stei ga
dinti save moderniškos figūros kan
kinančia kontūrą. Bukite nuosaikus 
—bukit nuosaikus visais atžvilgiais, 
net ir rūkyme. Valgykite sveikai bet 

. ne be nuosaikos—kada jūsų akys yra 
didesnes už skilvį siekitės Lucky o 
ne valgio. Ateinanti nuotikiai meta 
savo šešėlius priešakin. Vengkite to# 
ateities šešėlio, vengdami virš-sau- 
valystčs, tek jus išlaikysite tą patogią 
modernišką figūrą su jos patraukian
čiais prielankumais.
Lucky Strike, puikiausias Cigaretes, 
kuri jus kada rukete, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST- 
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį. )

. . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis
“prieš-riebumą”,

jaunystės gyvumas

IŠVENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

to ateities

*

M

♦Bukite nuosaikus! .
į juostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėm!

merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviška
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Luckv 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujoviš 

/
NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarę, 

per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

veržiančiomis 
kuriuos pas* 

išmintingi! 
s riebuma.

Be 
figūras arba sumažin

Lucky”, tai tuo budu jus 
ailų pavidalą.

icar



J
I

I
)

Antradienis, sausio 14, 1930

Tarp Chicagos
Lietuvių

Diena teisme

vęs areštuotas. Išvaizda švari. 
Sakosi norėjęs “’pabliofintj”.

pasa- 
teisė- 
skai-

NAUJIENOS, CMčSgū, tll '
—

i r

Grand Crossing- muuicipalis 
teismas, prie 75-los ir Cottagu 
G rovė. Jei neklystu, tai muni- 
cipaliai teismai pradeda bizni 
10 valandą ryto. O štai jau 
vienuolikta ir po vienuoliktos, 
gi teisėjo dar nėra.

Publika dvejopa. Viena da
lis susirūpinusi, matyli, nepra
tusi čia lankytis. Tai asme
nys, kurie 'turi “nesusiprati
mų” su įstatymais. Gal jie ir 
nekalti, gal tikros pagelbos su
teiks jiems ši įstaiga. Bet jie 
nepratę lankytis čia ir neri
mauja. Tai matyti iš visos jų 
išvaizdos.

Kita grupė skirtinga. Matai, 
kad ji jaučiasi, kaip žuvis van
denyje. Ji jaučiasi namie. Tai 
visokie advokatai, fikseriai, pa
tarnautojai. Jie dažnai mato 
gerų “šov”, o kas svarbiau, 
gali ^pasirodytų”, kaip akto
riai scenoje.

Teismas
Pasirodo teisėjas. Visi susto

jame. Susėdam vėl. Vienran
kis teismo policininkas padaro 
tvarką.

Štai pirma byla. Senyvas vy
ras. Truputį šlubuoja. Pagy
venęs — kokių 50 metų. Teis
man pasiuntė jį jo moteris. 
Už ką?

Geras vyras. Tykus. Nieko 
ypatingo nebūtų, jei negertų. 
Gėlimas — štai visa nelaimė!

— Nori, kad pasiųsčiau ka
lėti jį? — klausia teisėjas mo
ters. Moteris nežino ką saky
ti. Tyli ir jos vyras.

— Ar priklausai parapijai? 
— klausia teisėjas pamąstęs 
valandėlę. Klausia vyro, šis pa
tvirtinančiai palenkia galvą.

— Atsilankyk pas kunigą— 
liepįa teisėjas ir prisiek, kad 
daugiau nebcgersi. Po šešių 
mėnesių busi vėl čia, teisme. 
Tada pamatysime. Ir atmink— 
negerk! Ba teismo darbininkas 
lemys tavo elgėsį.

Skaidai detektyvų 
kas? — klausia vaikiną 
jas. Vaikinas pripažįsta 
tas.

Matote, )kai kada valikezai 
prisiskaito pasakų apie detek
tyvus, tai ir pamėgdžioja juos. 
“iDischarged”, pareiškia 'teisė
jas.

Revolverio nešiotis negalima
O ve jaunas vyrukas, Yellovv 

Cab draiveris. Jisai pasilenkė 
ko tai pažiūrėti prie savo ke
bo. Iš kelnių kišeniaus iškri
to revolveris — didelis. Juo ne 
tik kad nušauti žmo^ų galė
tumei, bet ir užmušti. Polici
ninkas pamatė ir areštavo.

Aiškinasi vaikinas, kad jau 
turėjęs keletą holdapų, tad ir 
įsigijęs revolverį kitam kartui, 
idant pasipriešinti piktadflr 
riams. Dirbi, girdi, dirbi, o čia 
pora pašlemėkų atima iš ta
vęs visą uždarbį.

Už vaikiną liudija kompa
nijos perdėtinis. Jis aiškina, 
kad vaikinas esąs gero budo, 
pastovus, sąžiningas darbinin
kas, bet išsisėmusi 
bė, nes holdaperiai 
tinka.

jam nepa

•teisėjas 
sulig įstatymais revolveris 
leidimo nešioti negalima, ir 
<tel $25 pabaudos ir teis
mo lėšos. O kad lengviau baus
mę pakelti, tai sumokėti 
dviejų savaičių bėgiu.

Daktaro reikia

Bet sako

to-

ją

Senyvas negras. Vardas — 
William. Nigeris išdžiuvęs; 
plaukai, kaip gėriuko kailelis.

— Kaip čia patekai, Wil- 
liam? — klausia teisėjas.

— Ieškojau.
— Ko ieškojai?
— Well, šitaip buvo: 

jau baksus.
— Kokius baksus?
— Ot, paprastus baksus.
Teisėjas: Ar daug tų baksų 

buvo, VVilliam?
Negras: Dešimtis

KaipTeiflėjas: 
nešti?

nešio-

mai priruošti mirusią pasku-i 
■tiiiiai kelionei.

Graboriui lėčiau pareikšta, 
kad jis nesibaderiotų. Laidotu
vėmis, girdi, rūpinasi moters 
apiekunai.

Apie kūnai? Iš kur jie atsi
rado? To nežiną ik Bet spren
džiu, kad jie buvo žmonės, ku
rie įvertino velionę.

Graboriui — kits? Jis par
važiuoja namo ir praneša gi
minėmis, kad kūno jam, gra
boriui, neišduoda.

III
Tuomet giminės kreipiasi 

pas advokatą, klausdami pata
rimo. Šis atsilanko į Circuit 
teismą ir gauna indžionkšeną. 
O indžionkšenas įsako atiduo
ti moters Ikuną giminėms pa
laidoti.

Indžionkšenu apsišarvojęs, 
giminių kviestas graboriųs nu
važiuoja pas kitą graborių, ku
riam kūną suspėjo jau paves
ti apiekunai. Paima kūną gra
boriui ir jau vež kiton vieton.

TiuTharpu pasirodo grabo- 
rius, pas kurį buvo kūnas. Prie 
jo dar keletas vyrų. Kįla ar
gumentai. Pakviečiama polici
ja.

Nabašininkė ima nerimauti. 
Keletą kartų apsiverčia bakse 
ir užprotestuoja. Ji pareiškia, 
kad ramiai gyvenusi ir ramiai 
mirusi, ir todėl norinti ramy
bės. Bet jos argumentų niekas 
negirdi, ba bakse uždaryta, o 
kas svarbiau — tai kad gy
vieji savo reikalų dar nesu
vedė dėl jos mirties.

Paseka, galų gale, tokia, kad 
apiekunų grab’orius nuvežama 
į polisteišiną, o mirusios kū
nas pas giminių paimtą gra
borių. Gi apiekunų graboriui 
tenka stoti prieš šviesų teisėjo 
veidą: jį, mat, policija apkal
tino biilvarkės kėlimu.

Teisme ir giminės, ir apie- 
ktinai turi po advokatą... Bent 
viena pusė turėjo advokatą. 

! Bylos vakar nepajėgia išsprę- 
! sti. Ji atidėta trečiadieniui.

IMI
Ši byla man pasirodė. įdo-

tūkstančių) rnesnė iš visų, kurias girdėjau 
galėjai

legras.: Vilkau 
kokių pusantro
Dabar negaliu

virtinę 
mylios 
baksų

Pa~ perkratiliėjant pirmadienį. Ma
tote, šioje byloje žmonės at
sidūrė teisine ne dėl kokio pik-JM

d- to, bet deliai to, kad norėjo 
su

Graboriai^ 

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadlev Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161

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. Lulevičius
GRABORIŲS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

---------

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graboriųs ir 

Balsamuotojas
2814 W. 23rd PI. 

Chicago, UI.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P.'Mažeika 
Graboriųs ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis 
Grahorius Chicagoj

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

♦ Lietuviai Gydytojai___
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, Ilk

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512Ralph C. Cupier,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

DR.
LIETUVIS

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

ir Akinių DirbtuvėOfisas
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

ŽMOGAUS 
AKIS 

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

Jei

Dr.

jog 
jos

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Cąlumet 3294
Nuo 9 iki 12 "vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakarė

Ofiso Telefonas Visginio 0030 
* Rcb. Tol. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 

iki d vakaro. Nedėliotu tino 10 iki 12 die
ną. Namų ofisas North Sido

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

G
ir

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL

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 Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stale Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 11

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

ii

Kitos bylos
Trys negrai ir meksikonas. 

Kokiu tai bud u visi jie įsisma
gino ir pradėjo peštynes. Iš
daužė savo si ūbos langus. Įsi
maišė į jų reikalus policinin
kas, ir štai jie stovi, kaip sa
koma, prieš šviesų teisėjo vei
dą.

Jie jau susitaikę. Išdaužti 
langai buvo jų pačių, ir jie ne
gali suprasti, kodėl teismas pa
skiria jiems penkius dolerius 
pabaudos ir teismo lėšas pa
dengti. Paaiškinama, kad drum
stų ramybę. Kaltinamieji užsi
moka bausmę ir eina laukan. 
Išrdflo, kad vis dar nesupran
ta, kodėl bausmė uždėta.

Teisėjas: Ar turi 
liam?

Negras: Jau šimtas metų kaip 
mirusi.

Teisėjas: Suprantu, William. 
Žinai ka William, aš atidėsiu 
tavo bylų. O tuo tarpu jus nu- 
veskile Williamą pas daktarą.
Lietuvių byla — nepasidalina 

numirėliu

ir vieni ir kiti mirusiai patar
nauti. Iš tkrųjų, retai pas i ta i- 

pačią, Wil- kad jr vieni ir kili norėtų

t ori j a
neklystu, šios bylos iš
buvo daug maž toki:

■atlikti gerą dalbą ir negalėtų 
savo gerų norų suderinti. Bet 
šį kartą taip pasitaikė. »

Labai gali būti, kad miru
sios moters turtais vaidina čia 
vaidmenį.. Aš to nežinau. Jei
gu lėčiau vaidintų, tai jau aš 
pats pasistengsiu, kadimah nui

rus, nepaliktų nė cento. Tuomet, 
esu tikras, jokių varžytinių ne
bus, kad mane tinkamai pa
laidoti. Reporteris.

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų 
ir nakti

KOPLYČIA

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. Brunsvvidk 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tol. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Residence Phone Hemlock

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Avė
vakaro.
7691

Mėgino detektyvu būti, 
pateko bėdon

štai jaunas vaikinas. Kuo 
jis kaltinama? VVell, elapčiojc 
apie namus. Policininkas nu
žiūrėjo, sustabdė, rado ant 
švarko pamušalo detektyvo 
žvaigždės imitavimą.

Vaikinas niekuomet nėra bu-

Gyveno Čikagoje lietuvė mo
teris. Didžiausia jos kalte bu
vo tur būt 'ta, kad . ji 'turėjo 
nelaimės gimti. Na, o gimus, 
pasitaiko jau visokių trobelių, 
jei ir nepageidautumei jų.

Bet didelių •trobelių, matyli, 
ji ir gyvendama neturėjo. ()t, 
gyveno sau, mažai kas apie ją 
žinojo. Ir kiti ja nesiklapali- 
jo. Rodosi ko, — bet jau ra
mybės 
rusi.

užsitarnavo... bent mi-

Spulka
Naujienų spulkos nauja se

rija prasidėjo sausio 2 dieną 
1930. Dabar laikas įstoti į Nau
jienų spulką ir pradėti taupy
ti pinigus.

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

Lietuves Akušerės

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto  jai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

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. 

Telefonus Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Tek Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj ' 
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
- Cicero

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avc.

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spinduliai ir t.

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

_____ ___ ,_____
Įvairus Gydytojai

t. 
vak. 
dienos

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Egzaminacija $5
Kam rūpintis dėlei savo 

ligos?
Jus galite pasitarti su vienu tų, 

kurių s pečiai iškurnąs ir pasiseki 
mas visose kraujo ligose yra ne
ginčijamas. Šios ligos, yra tie
sioginiai ar netiesioginai atsako
mi ligos už dauguma žmonijos sir
gimų. Per daugeli metų aš se
kiau šia profesionalio darbo eiga 
ir apsiginklavęs patyrimu įgytu 
dauKelio ligoniniu klinikų, turiu 
galimybes greitai ir pilnai išgydyt. 
Kodėl neleisti specialistui išklau
syti jūsų nesmagumus, surasti 
priežasti ir juos pašalinti ?

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 VV. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

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

, Nedėlioj nuo 10 v. ryto iki
1 vai. po piet.

........................... ■< ■■■ ■ ■ ..........................
(

ii
kaip esti dažnai, žmo- 
nuopelnai pripažįstama 
mirties. Tur bul taip at- 
ir su

tik po 
si'tiko

Moteriškė 
rojo ir porą 
ir išmokėtų 
nuodėmė.

Giminės
moteriškę, kaip pridera, 
samdė graborių. Graboriųs nu
važiavo paimti kūną ir tinka-

šia moterimi.
turėjo giminių. Tu- 
namų... spėju, kad 
jau. Tai juk ne

nusitarė palaidoti
Nu-

Phone
Hemlock 9252

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIŲS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi 
5iau, negu kiti to 

ei, kad priklausau 
Srie grabu išdir- 

ystės.
OFISAS:

•68 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

>238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4018

KIRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avė.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGČ TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Lafayette 0098

T

LOVE.in.I3
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Simpatiškas 
Mandagus 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tu patarnavi
mas.

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

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 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800 i

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Laiayette 0727 

/ SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

Auburn Avė. Tel. Blvd.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SI’ECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligųOFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. diena)

Phone Midway 2880

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3097 \

3315 So. Halsted Street

3201

l’elephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Rez*116641 ^ Albany Avė* TeUPros-1 Nilo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po niet, Loi.il Office: 1900 So. l’idon Ava— --   • . .. . r, .-i.: r, — i xr_.i = l   i n :1,: i o , rpgĮ, ]<oOSevelt 81IO

Rcz. Telephone Plaza 3202 Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Bėlskio-RakšČio aptie
kęs) po nr. 2423 West Marųuettc Rd. Telefonas Yards 0994 

SSir.s • “ • 7DR. MAURICE KAHN 
Senas ofisas toj pačioj vietoj:

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 4631 South Ashland Avenue 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820! Ofiso valandos:

pect 1930. Nedaliomis tik pagal su-į 7 iki 8 vai. Nedėk-nuo 10 iki 12, j 
3201 tarti. 'Telephone Plaza 3202

/
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Burnside

Juodas brolis užpuolė baltą 
merfntę

17 me-

svečia-
8250

Charlotte Vanderhak, 
tų mergina, gyvenanti 
5458 įlydė Park blvd., 
vosi pas draugę adresu 
Kenvvood avenue.

Jau buvo tamsoka, kada ją 
palydėjo draugė, su savo tėvu 
iki Illinois Suburbah stotelės. 
Bet mergina per klaidų pačmo 
traukinį į pietus. Paklaususi į 
kur traukinys eina, .ji gavo at
sakymą, kad į pietus. O jai rei
kėjo važiuoti į žiemius.

Konduktorius patarė mergi
nai išlipti prie 87 gatvės plat
formos ir laukti kolei ateis ki
tas traukinys, bėgąs į žiemius.

Nutarė surėngti du išvažia
vimu. Vienų — su dovanomis, 
o antra 

1 > i • ‘ darbui
Jų nuožiūrai pavesta visas dar
bas.

Ant vietos, laimėjimui paau
kavo A. Klauda laikrodį, K. Pa- 

Įšakarnis laikrodėlį. Butų gerai, 
i kad kas ir daugiau paaukautų 
ir praneštų komisijai. Susivie- 

l nijimas paskyrė iš iždo $10 
auksu laimėjimui. Laimėjimui 
bilietai bus spausdinama kny
gutes formoje; kiekviena kny
gutė veita 
rys turės 
knygutę.

Įplaukė
$389.30.

Susirinkimams vieta patogi. 
Joje pasiliko ir šiemet laikyti 
susirinkimus. Susirinkimai ra
mus, gal būt garbė priklauso 
pirmininkui, kad jis taip moka 
gerai tvarkyti susirinkimus.

— šiaip biznišką. Tam 
išrinkta dvi komisijos.

$1. Kiekvienas na- 
nusipirkti po vieną

visokių mokesčių

Dalyvaus “Naujie 
nu” Koncerte

vienaA. Salaveičikiutė, 
miausių tarp Amerikos lietu
viu dainininkė, kuri dalyvaus 
“Naujienų” koncerte sausio 19 
d. Lietuvių Auditorijoj.

mirusi moteris nuo nežinomos 
ligos. Jų radęs 'ten jau negy
vą pašauktas l)r. Slrikolis.

’MiiŲta moteris tfirgo sun- 
|kia širdies liga. Atvažiavo ji 
iš toli. Kelionėje, o orąs buvo 
biaurtis — sniego pūga, — ji 
labai pavargo, širdis neatlaikė 
ir atėjusi į daktaro ofisų tuoj 
sukniubo. Pašaukti D r. Stri
ko! ir, rodos, I)r. Lorraine, ra
do ją jau nualpusią ir mirš
tančią. .Ii jau senai sirgo šir
dies liga ir dėlei lo kiek laiko 
atgal buvo paliuosuola iš dar
bo.

Širdie^ 
gydoma 
d a 
ar 
ar

liga yra veik neiš- 
ir niekas nežino ka- 

turinlis širdies ligų mirs 
tai gatvėje, ar kur kitur, 
net ir daktaro ofise...

— Bk.

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Bizniu Patarnavimas
Furniture & Pianos For Kent

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAI RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
—o-------

DIDŽIAUSI BARGENAI L’ž CASH

Kada mergaitė išlipo, tai kur 
buvęs nebuvęs pasirodė musų 
bolševikų juodas brolis ir už
puolė mergaitę. Nutempė ją 
nuo platformos ir pradėjo vilk
ti į tamsius Illinois gelžkelio 
kiemus, ba juose niekas nedir
ba, tai nė žmonių nėra.

Tuo laiku pasitaikė ateiti į 
platformę vienam žmogui. Jisai, 
išgirdęs mergaitės riksmą, šau
kiantį pagelbos, davė žinoti po
licijai, ir prasidėjo medžioklė. 
Valandai laiko praslinkus, poli
cija sugavo besislapstantį jar
duose bolševikų juodų brolį.

Jis padavė savo vardą kaip 
Alex Ganės, 28 metų. Policija 
rado jo kišenėse porą britvų ir 
didelį peilį. Policija kaltina šį 
negrą dar galvažudyste — už
mušimu Lauros Buchgolz sau
sio 23 dieną 1923 metų, Bhie 
Island, III. Sakoma, jisai prisi
pažinęs, kad tenai dažnai aitsi- 
lankydavęs.

Well, musų bolševikai dabar 
turės progos tverti dar vieną 
fondų — būtent gelbėti vienam 
juodųjų brolių, kuriuos jie per
ša bridgeportiečiams į kaimy
nus. —K. S.

Buvo išsireiškimų, kad pei 
pirmininko pasidarbavimų kliu- 
bai susivienijo, o susivieniję jie 
daugiausiai ir dirbo, kad susi
vienijimas pakiltų finansais. 
Kad dauginus butų tokių narių, 
tai musų susivienijimas pra
lenktų šioje apylinkėje visas 
pašalpines draugijas.

Kviečiu visus, kurie čia apsi
gyvenote, įsirašyti į Susivieni
jimų. Priimama visi, be skirtu
mo pažiūrų, vyrai, moterys ir 
merginos nuo 16 iki 45 metų 
amžiaus. Susirinkimai įvyksta 
kiekvieną menesį antrą potnyčią 
kiekvieno mėnesio svetainėje 
341 Kensington avė.

Korespondentas.

Grand Crossing
Dirbtuvę iškelia kitur

darbininkus paleido iš

Kensington
(iedi-Draugystė L. IK 

mino laikė priešmetinį susirin
kimą gruodžio 27 d. Shedvilos 
svetainėje. Susirinkime dalyva
vo daug narių, bet lik anaip
tol nevisi nariai. Apsvarsčius 
draugijos reikalus, eita prie rin
kimu valdybos 1930 metams.

Pirmininku išrinktas F. Jan
kauskas, seniau buvęs per ke
letą metų pirmininku. Pirmi
ninko pagelbininku išrinktas J. 
Jokubauskas. Nutarimų rašti
ninku būti apsiėmė senasis — 
P. Grigula. Finansų raštinin
kas pasiliko senasai V. Dargis. 
Kasierius taipgi pasiliko sena
sai — J. Gumuliauskas.

Susirinkimas buvo ramus ir 
visi reikalai buvo svarstomi 
rimtai ir draugiškai.

Cicęro Lietuvių Kooperacijos val
gomų daiktų krautuvės metinis šė- 
rininkų susirinkimas bus sausio 14 
d., 7:30 vai. vakare, IJetuvių Liuo- 
sybės svet., 1401 S. 49 Ct., Cicero, 
iii. Visi ščrininkai malonėkite bū
tinai atsilankyti j susirinkimą, nes 
bus labai daug svarbių dalykų, ku
riuos turėsite apsvarstyti.

J. Tarvidas, nut. rašt.

-----O------
RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

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

THE LITERATY W0RKSH0P, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

ir

Kensington
Kliubų ir Draugijų Susivieniji

mo metinis susirinkimas

Sausio 10 d. įvyko Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo metinis 
susirinkimas. Narių buvo daug. 
Paduosiu ištraukas iš raportų: 

Prisirašė P. Tarvidienė. Ser
ga nariai: J. Karečka; serga 
šeštas mėnuo. Jis buvo pas dau
gelį daktarų, bet nieko negelbė
jo. Ligoniui daug kainuoja dak
tarai, žmogus gali prarasti ir 
namą. A. Andrijauskas sirgo 
šešias savaites. Jis buvo susi
žeidęs pirštą dirbtuvėje. Užsi- 
maldavo A. Nainys. Jis. gyvena 
Chicago Heights.

Bendrovė likviduojama. Jos 
lotai bus parduoti, kai pakils 
vertė. Kaip prieiti prie likvi
davimo, pavesta direktoriams ir 
draugijų atstovams susižinoti, 
o paskui sušaukti šerininkų su
sirinkimą ir jam pranešti.

Įplaukų buvo $1,721.79. Išlai
dų $1,181.28. Liko $540.51. Su
sivienijimas turėjo daug išlai
dų pereitais metais: mirė du 
nariai, atspausdinta konstituci
ja, mokesčių knygelės ir šiaip 
visokios knygos pirkta. Nežiū
rint ir į tai, Susivienijimui dar 
atliko per metus $540.51. Gar
bė priklauso nariams, bet dau
giausia pirmininkui. Jeigu dar 
solidariškiau dirbsime šiemet, 
tai dar geriau seksis.

Narių prisirašė per metus 32. 
Dabar narių yra 170. Pirmame 
skyriuje — 143, antrame — 20, 
trečiame — 7.

Nauja valdyba, užimdama 
vietas, tarė žodį, kad ji darbuo
sis pagal išgalę Susivienijimo 
labui.

Įnešimas buvo surengti balių. 
Apkalbant įnešimų, pasirodė^ 
kad su baliumi yra daug iškaš- 
čių, bet mažai naudos. Įnešimas 
nupuolė.

Nieman Table Co., prie 77- 
tos ir Dauphin avenue, kuri 
išdirbdavo krėslus, bufetus ir 
kitokius daiktus, paprastai dirb
davo apie 200 darbininkų.

Bet prieš Kalėdas dirbtuvė 
visus
darbo. Kada, po 'švenčių, dar
bininkai norėjo sužinoti, kaip 
ilgai si dirbtuvė busianti už
daryta, tai keletas jų nuvyko 
pasiteirauti.

Jie užtiko keistą reginį. Vi
sos mašinos pakuojama. Krau
stoma ir kitokie daiktai. Dar
bininkams buvo pranešta, kad 
dirbtuvė kraustantis į Indiana 
valstiją. Esą, kompanija tiki
si turėti ten pigesnius darbi
ninkus ir kitokias išlaidas ma
žesnes. Z.

Padėka
ge- 

ma- 
su-

vie

Noriu padėkoti visiems 
ros širdies žmonėms, kurie 
ne vargšų luošį (koliekų) 
šelpė pinigais.

Aš, Jonas Rusteika, esu
nas tų, kuriems teko gyventi 
Oak įForest prieglaudoje. Tenai 
išbuvau ketverius metus. Te
nai gavęs medžio koją, nega
lėjau gerai paeiti. liabar tė
čiai!, ačiū geriems žmonėms — 
pp. Jonui ir Petronėlei Mo
liams, kurie gyvena 1971 Canal
port avenue — iš prieglaudos 
tapau palmosuotas. Jie mane 
ir užlaiko gražiai.

Ir šiomis dienomis pp. Mo
liai sumanė parinkti man au
kų iš geraširdžių žmonių — 
naujai kojai nusipirkti. Auka
vo šie lietuviai: Jonas ir Pet
ronėlė Moliai — $25; W. Stum- 
brauskis, P. Montvidas ir P. 
Pagojus — po $16; J. Pakal
niškis, A. Anužis, J. Poplė- 
sis, P. Warpiotas, J. 
skis, S. Tcnikis, W. 
kis, L. Antanavič, R. 
kis, K. Kalvaitis —
Agota Astrauskienė, K. Mar
tinai/! is, J. Bružas — po $3; 
J. Jucius — $l;x Giliene — 
50 centų.

Aukos yra jau surinktos ir 
jau turiu naujų kojų ir galiu 
gerai vaikščioti. Tariu širdin
giausių ačiū geraširdžiams lie
tuviams, 
sušelpė.

Paserp- 
Baraus- 

Mažei- 
po $5;

(kurie mane biethią

1971
Jonas Rusteika,

Canalport avenue, 
Chicago, III.

to, turiu pasakyti, kad 
iL. D. K. Gedimino yra 
seniausių draugijų Rose- 
apielinkėj ir yra laimin-

Be 
Dr-tė 
viena 
lando
giauisia, kad joje komunistų 

mažai tėra. O ir tie patys, nė
ra kraštutiniai, bet yra sukal
bami žmonės. Todėl nereikia 
bereikalingai ginčytis ir neiš
kyla jokių nesusipratimų.

Draugystės visi reikalai ei
na tvarkiai. Tai geras pavyz- 
dis kitoms draugystėms. Jei 
norima draugystėj ramumo, ne
leiskite šeimininkaut komunis- 

kaip Maskvos agentam.
Narys.

tam,

Paaiškinimas
Naujienose buvo raišy ta, 

vieno chiroprakto ofise pasi- 
.........—............ .. ...... ..........

kad

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Ą f 
Utarninke, Seredoj ir 

Ketverge, Sausio 
14,15 ir 16

Visas kalbantysis garsusis 
paveikslas

“The Isle of Lošt 
Ships”

dalyvaujant
Virginia Valli, Noah Beery, 

Jason Robards
Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
. Kalbančios žinios

tylite
DEL ISTPIOVIMU IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Chcagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, sausio 14 d., Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt St. 
7:30 vai. vakare. Nariai malonėki
te susirinkti laiku, taipgi kurie per- 
sikėlėte į kitas vietas būtinai priduo- 
kite savo antrašus.

X. šaikus, sekret.,
1521 N. Irving Avė.

-------- o ■
MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS

Namų savininkai, 
prie rendavimo sezono 
rykit savo apartmentą 
pigiai; apskaitliavimas 
alybė — apartmentiniai

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

prisirengkite 
dabar; pada- 
patraukiantj; 
dykai; speci- 
namai.

Financial
Finansai-Paskolos

Bridgeport Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks utarninko vakare, sausio 14, 
1930 , apie 8 vai. vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijos svet., 3133 South 
Halsted St. Gerb. malonėkit visi 
atsilankyti, kadangi metinis susirin
kimas , turime kelis svarbius daly
kus aptarti. Raštininkas.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

Pirmyn Mišrus Choras rengia vaka
rienę šeštadieny, sausio 18 d., Liberty 
Club svet., 1042 N. Damen Avė. (Ro- 
bey St.) Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus skani vakarienė, programas ir 
šokiai. Kviečiame skaitlingai atsi
lankyt, kur linksmai laiką praleisim 
ir sykiu paremsim Pirmyn Chorą, 
Jeigu kas tikietų dar neturit nusi
pirkę, bet manytumėt dalyvauti, tai 
praneškit per telefoną. Brunswick 
5396. Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
metinis šėrininkų susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, 7:30, sausio 15 
d., F. Chedvill svet., 431 Kensington 
Avė. Nariai malonėkit visi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti, kas link likvidavimo bendro
vės. Direkcija.

Lietuvos Vyčių (S’pulka) Building 
& Loan Ass’n., direktorių susirinkime 
laikytam sausio 9 d., 1930 m., tame 
suvirinkime buvo nutarta, kad antra
dienio vakarais yra paskirtas dėl pri
ėmimo mokesčių ant knygučių ir pra
nešti bus galima kas link išmokėji
mo arba kitu dalykų, bet išmokėji
mai ir kiti dalykai bus atliekami 
pėtnyčios vakarais nuo 7 iki 8 vai., 
jos ištaigoj 3255 S. Halsted St.

Raštininkas.

Specialistai gydyme phronilką ir nauirj U* 
ffU. Jei kiti negalfijo jumis ligydytl. atallan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifterzaminavl- mas atidengs jūsų tikra Ilgą Ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugrye. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino llegzaminavimo—kas jums

Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

lioj nuo 10 rvtn H 1 no olėtų.

pas tikrą specialistą, 
ir kas jums skauda, 

ralutlno ilegzaminavii

Dr

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

na.

St.

po

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Parrrting 

& Hąrdware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

PATENTAI, copyriffhtH — išradimai 
sokios rųSies.

B. PELECHOVVICZ
2300 W. Chicago Avė.

Brunswick 7187

vi-

už
PLUMBINGAS. Geriausis darbas 

; žemiausią kainą.
JOHN P. DEGNAN

6807 So. Ashland Avė.
Tel. Repulilic 0061

.............  i ■ ■ ■■ m——

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th .St 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT, 
CORPORATION

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

SKOLINAM PINIGUS 
$200 iki $30,000 

ant 1-mu, 2-rų ir 3-čių morgičių 6%. 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marąuette Rd. 

arti Westem Avė. 
Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be' jokio komiso.

r S.z OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

i 24

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale 
Įvairūs Pardarimaj 

UŽSISAKYKIT DABAR 
Garsus radiuni mine run anglys; 

akmenų; kaina $6.50 su pristatymu.
GOVALIS,

Boulevard 1035<*

Automobiles

nCra

Buick 5 pas. Sedan ------ -------------
Palgo Sodan 6 ratai ..........................
Essex Sedan .........   _..... ....
Nash Coach spėriai .. _____ ___ _
Ford Coupe —------ ------------------
Chrysler Sedan ................ ...................
— "400” Nash Sedan ................... ..
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St., Triangle 9330

’28 
■20 
’20 
’27 
'29 
’28
'20

$800
$275
$500
$250
$400
$475
$005

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BR/GHTON PARK
ant rendos flatas kur per 5 metus 
gyveno ir turėjo ofisą dentistas, 
priešais lietuvių bažnyčią, karštu 
vandeniu apšildomas,

4358 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0331

2 Šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

5 šmotų 
litas — lova, 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9yl2 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, j dusi 

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 4053 So. Artesian 
augš. Tarp jų yra Rimbai!, Schultz, Savininkas: 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 4421 So. Wood
šiame stovyje, taip kaip nauji. Mes i Tel. Boulevard 7551.
(luošinu ir išmokėjimais, 
reikalas.

Atsišauki! kasdien iki 
vak.

Nedėliomis iki 5 vai. po
V1CTOR STORAGE VVAREHOUSE I 

4809 W. Lake St. 
Tol. Columbus 0467

riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas 
i 

miegamojo kamb. aut- 
dreseris, skrynia,

Personai
Asmenų Ieško

bus I

10 vai.

piet.

PAIEŠKAU draugų, kurie yrif man 
skolingi. Meldžiu visų atsiligint su 
manim. Kazimieras Palekaitis, 469 
N. 2 St., Terre Dante, Jnd.

Situation Wantcd
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo, lietuvys 20 me
tų vaikinas, 2 metų High School, pa
ieško darbo kokioje nors lietuviškoje 
įstaigoje, kaip tai: Bankoje, Real 
Estate arba Krautuvėje, turiu gerus 
paliudijimus. Galiu užstatyti ir 
bondsą. Kad ir nedideli mokestis, 
bile gera ateitis. Pašaukit Hemlock 
7072.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJŲ
Chrysler ir Plymouth yra vadovai. 

Mes galime priimti keletą darbščiu 
ir sugabių pardavėjų. Tai yra jūsų 
proga pasinaudoti pavasario bizniu.

M. J. KIRAS MOTOR SALES 
3207 S. Halsted St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanus vyrai _ 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilinUelią

galiEnergiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai. čechiškai 
ir angliškai.

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

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

U

RENDON flatas Brighton Parke, 
mūrinis namas, 5 kambariai, pečium 
apšildomi ir garadžius. 
$40.00 su garadžium, 2

Rendos 
lubos, ran-

Ave.

St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė arba mai- 
! nysiu ant lotų, automobiliaus arba 
mažo namuko. Pašaukite Republic 
1861.

‘ Parsiduoda barbernė, dviejų krės- 
i lų, prie biznio gatvės, greitai ir pi
giai. 2404 W. 1G PI.

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

PARDAVIMUI pigiai restauranas 
šalę dirbtuvių ir packing house. Biz
nis švariai ir patogiai įrengtas. Ge
ra vieta lietuviams. 1157 W. 47th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne, vieta gera, biznis išdirbtas, fik- 
čeriai nauji, parsiduoda nebrangiai. 
Tel. Roosevelt 4738.

Exchange—^Mainai
IŠSIMAINO BEKARNfi, 

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

Išsimaino 2 štorai — 7 fintai, mai
nysiu į farmą, privati namą arba 
summerl resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

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

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

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

Real Estate For Sale
Nam
ARTI 63 IR HALSTED

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

CLARENCE O. ROSEN, 
5933 So. Halsted St.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

727 W. 50th Placč — 5 kamb. mū
rinė bungalovv, garu šildoma. Lotas 
29x125. .

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

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

FRENCH, tel. Central 4804
1930—1933

bus laikotarpis nepaprasto veiklumo 
Real Estate srity.

Pažinimas Real Estate biznio bus 
didžiausias turtas vyrams ir mote
rims, negu kada nors pirmiau.

Jstok į Chicagos geriausią ir prak
tiškiausią

REAL ESTATE PARDAVYBOS 
MOKYKLĄ

Jus galite lankytis į įdomias ir 
pamokinančias lekcijas apie dydus, 
morgičius, žemės ekonomiją, praktiš
ką pardavybą ir t. t. Mokykla ati
daro savo šeštus metus.

UTARNINKE, SAUSIO 14, 1930
Klesos bus laikomos kiekvieną

UTARNINKĄ IR KETVERGĄ 
7:30 v. v.

Šios lekcijos yra visiškai dykai be 
jokių pareigų.

Mes tikimės didesnio mokyklos 
lankymo negu kada pirmiau. Jei 
rimtai intresuojatės, įsirašykite bile 
laiku dieną prieš 5 v. p. p., ar 
Utarninko ir Ketvergo vakarais 
musų

MOKYKLOS AUDITORIJOJ 
1009 N. State St.

KRENN & DATO Ine.
Išimtini Agentai:

Mrs. Rockefeller McCormick 
Nuosavybų,

Edith Rockefeller McCormiick
Trust

ATYDAI
Mes turime vietų'didelėj kompani

joj. Norįme švariai išrodančių vy
rų ir moterų. Turi kalbėti lietuviš
kai ir angliškai.

Matykite
MR. STASSEK, Room 201, 
168 North Michigan Avė.

Help Wanted—Fertiale
DarbinlnkiuReikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vaikus, lai atsišaukia tokia kuri my
li vaikus. Atsišaukite ypatiškai 1800 
So. Peoria St., 3-čios lubos iš front.

REIKALINGA moteris ar mergina 
_ _ „ . > dėl mo-

kesties .susitaikisime. Atsiliepkite 
6136 South ypatiškai ar telefonu, 1319 Addison 

Avė. Tol. Bittersweet 8370.

$1,200 GROJIKLIS pianas ir šuo- už gaspadinę, 3 šeimynos, 
elis už priklausanti $115 balansą, ' 

cash ar išmokėjimais. 
Halsted St.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
, ------------------ — ■ ' -... '

GRAŽI O kambarių cottaffe; fnrn. Dildo
ma, 2 karų Karažaa, gatvė ir elS ifitaiKy- 
tos; I’ortago Park, arti mokykit) ir bažny
čių; ’/j bloko iki gatvekarių, $7,500, įmo
kėti $1,000.

šaukit
INDEPENDENCE 1542

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

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

PROGA. Pardavimui namas su 
lunch room ir minkštų gėrimų už
eiga. Gera, senai išdirbta vieta. 
Priešais Crane Co. dirbtuvę. Kaina 
žema. Kreipkitės 4209 S. Kedzie Avė.

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

M R. SCHERER, COLEMAN & CO. 
1705 S. State St., Drexel 1800

PARDUOSIL’ arba išmainysiu, biz
niavus lotas ant bučernes arba deli- 
cate^sen Storo. Kreipkitės Pūliniai! 
7963'.


