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Lietuvos Naujienos
Ir Lietuvoje vagia kru- 

tamųjų paveikslu 
artistus

*

Lenkų okupuotos Lietuvos sostinės vil
tys sulaukti geresnių laikų visai žlugę, 
sako Vilnių aplankęs Amerikos žydų 
laikraščio korespondentas

Nuolatinis žydų socialistų 
dienraščio Forverts korespon
dentas Berlyne, J. LešČinskis, 
kuris dabar lankosi Vilniuje, 
rašo, kad iš viso “padėtis Vil
niuje yra baisi.”

Tas garsus senas miestas, 
kur didelį gyventojų nuošimtį 
sudaro žydai, — sako kores
pondentas,—daro begalo skau
dų įspūdį. Visas gyvenimas mir
šta. palengva mirtim. Visur lo
ki liūdni vaizdai, kad 
spaudžia.

Korespondentas sakosi 
vęs Varšuvoje, Lodžejc ir 
tuose Lenkijos miestuose,
venimas ir ten esąs sunkus

bu- 
ki-

rį vilties, kati dabartinis eko- 
nominis krizis galų gale pasi
baigs ir ateis' geresni laikai. 
Tuo tarpu Vilniaus gyvento
jai esą praradę visokią viltį.

Labai liūdną įspūdi Vilniuje 
dairą krautuvės ir kitokios ver
slo įstaigos: visos jos pusiau, 
arba ir visai, tuščios, be pre
kių.

Praeitą mėnesi bankrotavo 
apie 400 krautuvių, o šį mė
nesį esą laukiama dar daugiau 
bankrotavimų. Zalkino fabrike, 

kitąkart 
dar- 
trįs 

mie- 
be

pavyzdžiui, kuriame 
dirbdavo pusantro šimto 
bininkų, dabar dirba vos 
darbininkai. 70 nuoš. visų 
isto darbininkų bastosi

I>ct ten gyventojai vis tik tu- darlx>.

Sovietų Rusija pro 
jektuoja prekybos 

boikatą Europai

New Yorke kilo dide 
lis moterų rūbų siu 

vėjų streikas

(Atlantic and Pacific^ Photo]

Vincennes, Ind. — Wabash upes išsiliejimas.

Bolševikai sušaudę 
500 buvusių caro lai

vyno dficierux

Komunistų bankas Pa
ryžiuje bankrotavo

čiaRYGA, vas. 4. — Gautais 
iš Rusijos pranešimais, per pa 
staras dvi savaites sovietų 
ka sušaudžius arti 500 buvu
sių carinės Rusijos laivyno ofi-

če-

Del krizio diplomatiniuose san
tykiuose neri visų savo pre
kybų koncentruoti Amerikoj

Darbų mete 35 tūkstančiai siu
vėjų, priklausančių Interna
tional Ladies Garment Work- 
ers unijai *

vas. 4. — Grįžęs iš 
sovietų prekybos de- 
Bygoje narys sako, 
kilusio krizio diplo 

san tykiuose tarp

RYGA,
Maskvos 
legacijos 
kad dėl
matiniuose
Maskvos, Berlyno ir Paryžiaus, 
sovietų užsienių prekybos mo
nopolis planuojąs prekybos boi
kotą Europai, koncentruojant

NEW YORKAS, vas. 4.
Trisdešimt penki tūkstančiai 
moterų rūbų siuvėjų, priklau
sančių International Ladies 
Garment Workers unijai, šian
die metė darbų, reikalaudami 
didesnių algų ir geresnių dar-

kos [dabar vadinamos Ge-Pe- 
U, arba slaptosios politinės po
licijos] viršininko Menžinskio 
įsakymu. Pasak pranešimų, vi
si tie oficierai buvę areštuoti 
per pastarus aštųoniolikų 
nėšių ir laikomi įvairiuose 
sijos kalėjimuose.

Nors Maskvos spaudoj
kartą buvo pranešimų apie bu
vusių laivyno oficierų areštus 
ir apie tai, kad jie busią tei
siami, tačiau apie sušaudymus 
nieko nebuvo žinoma.

PARYŽIUS, vas. 4. — Va
dinamas “Darbininkų ir Val
stiečių Bankas,” kuri buvo 
franeušų komunistų partija ir 
komunistinės unijps įsteigusios, 
bankrotavo iir vakar buvo vi
sai uždarytas.

Bankrotavimo priežastis bu
vo vaidai^ ir skilimas komuni
stų partijoje ir komunistinėj 
darbininkų sąjungoje.

— ■.................... ; ....................................... —j

Baltijos laivų kapi
tonai atsisako tar

nauti sovietams

KAUNO'“L. A.” rašo:
Neseniai musų laikrašty bu

vo rašyta apie vieną jauną va- 
šuvietį, įsimylėjusi Polą Negri 
ir ii tos meilės pradėjusį vog
ti iš kinematografų vitrinų joR* 
fotografijas. Pasirodo, tokių 
vagių —kino artistų fotogra
fijų “mėgėjų” — esama ir Lie
tuvoje.

Iš Zarasų mums praneša, 
kad šiomis dienomis ten neži
nia kas išvogė visą eilę tokių 
fotografijų (daugiausia Klaros 
Bow) iš vietos, “Bangos” kino- 
teatro. Kaip tas originalus “va
gis” galėjo prieiti prie tų fo
tografijų, negali pasakyti nė 
patys teatro savininkai, nes 
teatras buvęs užrakintas ir į 
jį labai sunku esą įeiti.

Galimas daiktas, kad ir čia 
slepiasi kokia nors “istorija”, 
panaši į tą, kuri Įvyko Var
šuvoje...

Gintaro Pakrantė už
griovė du žvejus_

KLAIPĖDA. — Du žvejai iš 
Didžiųjų Kuru, Bergau ir Si- 
šeris, vienas 17, o antras 19 
metų amžiaus, atrasti Gintaro 
Pakrantėj po užgriuvusia juos 
žeme. Spėjama, kad jie buvo 
atėję gintaro kasti ir jiems be
dirbant, nuslinko didelis žemės 
gabalas, kuris ir užgriuvo 
juos. Kadangi žmonių aplink 
nebuvo, tai apie jų mirtį su
žinota tik namiškiams pasige
dus. Įvykio priežastim išaiškin
ti vedama kvota.

Buvęs Seimo narys Ra
udys važiuos j Ameriką

Telžių “Žemaitis” rašo, kad 
'buvęs Seimo narys N. Radys 
rengiasi išvažiuoti i Jungtines 
Valstybes, o buvęs Kretingos 
apskrities valdybos narys A. 
Alminauskas — į Kanadą.

Emigracija
RYGA, vas

mė-
Ru-

ne-

Žiūrės būdų, kaip 
Haiti evakuoti

nėse Valstybėse.«
Delegatas sako, kad sovietų 

užsienių reikalų departamentas 
esąs labai nepatenkintas Fran
ci jos vyriausybės elgesiu dėl 
slaptingo rusų carininkų vado, 
gen. Kutiapovo, pragaišimo Pa
ryžiuje, ir Paryžiaus spaudos 
kaltinimais, busią gen. Kulia- 
povą pagrobė čekos agentai ir 
kankinu j j sovietų ambasado
je tikslu išgauti iš jo žinių 
apie operuojančius Rusijoje 
baltagvardiečių agentus.

šalti santykiai tarp Maskvos 
ir Berlyno neina geryn nuo to 
laiko, kai sovietų vyriausybė 
atsisakė išleisti iš Rusijos |uk- 
stančius vokiečių kolonistų ir 
daugybę jų išsiuntė atgal į Si
birą. Del pastarųjų vokiečių 
komunistų riaušių, tarp Vokie
tijos ir Rusijos įvyko vėl apsi
keitimas aštriomis notomis.

Nors streikas turėjo prasi
dėti kaip 10 valandą prieš pie
tus, bet jau iš pat ryto maža 
darbininkų bebuvo atėję į sa
vo darbo vietas.

Streikas paskelbta, nepavy
kus gerumu susitaikinti su 
samdytojais.

1,000 žmonių krito 
mūšy pietų Kinijoj

Maskva neigia prane
šimus apie 500 su

šaudymą
MASKVA, vas. 4. — Sovie

tų vyriausybė nugina praneši
mus iš B y gos apie tai, kad 
slaptosios policijos viršininko 
įsakymu buvę sušaudyta apie 
500 buvusių Rusijos laivyno 
oficierų, Jaikylų įvairiuose so
vietuos kalėjimuose.

WASHIN!GT<)NAS, vas. 4.— 
Prezidentas Hooveris. ketina 
dar šią savaitę paskirti pen
kių ar septynių nairių komisi
ją, kuri rūpestingai apsvarsty
tų žingsnius,’Teikalingus Jung
tinių Valstybių kariuomenei iš
traukti iš Haiti prieš 1936 me
tus.

Haiti buvo Jungtinių 'Val
stybių okupuota 1915 metais 
iir, einant padaryta sutartim, 
turi tų kraštų evakuoti 1936 
metais.

GRANGEVILLE, Idaho, vas. 
I. — Čia ir apielinkėj praeitą 
naktį buvo jaustas žemės dre
bėjimas, tęsęsis apie pusantros 
minutės. Žalos -rodos niekur 
nebuvo padaryta.

O R R
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; gali būt sniego; 
nedidelė temperatūros atmaian; 
vidutiniai vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 300 ir 310 F.

Šiandie saule teka 6:59, lei
džiasi 5:10. Mėnuo leidžiasi 
11:53 vakaro.

LONDONAS vas. 4.
Honkongo praneša, kad ties 
Pinglo, Kuangsi provincijoj, 
Kinuose, įvyko didelis mušis 
tarp tautinės Kinų valdžios ka
riuomenės ir sukilėlių.

Pasak pranešimo, kautynėse 
buvo daugiau kaip 1,000 už
muštų ir sužalotų.

Amerikos jurininkai 
susirgo papūgų 

šiltinėmis
vas.KOPENHAGA, Danija, 

— Psittakoziu. arba papu- 
šiltinėmis susirgo šeši Anie-

4.
gų 
rikos jurininkai, motorinio lai
vo Louisiana įgulos žmones.
Laivas -Louisiana atplaukė i 

Kopenhagą iš Pietų Ameri
kos.

Kur dar nukirstas gal
vas demonstruoja

4.

Austrijos kancleris 
Schober atvy 

Romą

Jau kad lygybė tai 
“lygybė” bus sovie

tų “rojuje”
Mo į MASKVA, vas. 4. — Siekda-

ma įsteigti visišką lygybę sa-

ROMA, j šiandie
Romą atvyko Austrijos kanc
leris Schober matytis su Ita
lijos diktatorium Mussolini.

i

Bilius siųsti motinas 
aplankyti žuvusių ka

reivių kapus
WASHINIGTONAS, vas. 4.— 

Atstovų buto apropriacijų ko
misijos pirmininkas Wood pa
siūlė bilių paskirti $5,386,367 
aukso žvaigždės motinų kelio
nei į Europą aplankyti ten žu
vusių per didįjį karą Ameri
kos kareivių kapus.

i

Katastrofingas gazoli
no sprogimas

_______ U.—.

BORGER, Texas,
Phillips refinerijoje, 
čia, įvyko gazolino 
kurio vienas darbininkas, Frank

vo piliečiuose, sovietų valdžia 
projektuoja įvesti visiems Ru
sijos., Žmonėms vienodus pigius 
rublis iir batus, o taipjau vie
nodo tipo namus, baldus, lo
vas ir dagi tam tikrai nusta
tytos rųšies maistį.

Tokių sistemų įvedus, visi ru
sų visuomenės nariai bus “su
lyginti” — niekas nebegalės pa
vydėti kitam, ar skųstis, kad 
jo kaimynas yra geriau apsi
taisęs, geriau valgo ir geres
nius namus tuiri.

[Sovietams butų galima re
komenduoti įvesti visiems savo 
piliečiams rainuotus rū
bus, lokius, kaip, pavyzdžiui, 
Jungtinių Valstybių kalėjimuo
se. Jie tikrai pigus, praktiški, 
ir tinkamai simbolizuotų sovie
tų režimą.]

4.’vas.
netoli nuo 
sprogimas,ATĖNAI, Graikija, »vas.

— Su policijos šunų pagalba
pavyko susekti ir sugauti vie-jcollins, buvo užmuštas, o dvy 
(įas paskubęs banditas, Baba-jlika kitų pavojingai sužaloti, 
nis vardu, kuris ilgą laiką te-;
rorizavo gyventojus Tesalijoje 
Sugauto bandito galva 
nukirsta, pamauta ant 
smaigo ir viešai rodoma 
šone ir Larisoj.

Milionierius paliko lab 
darybei $3,000,000

buvo 
ilgo

SOUTH BENO, Ind., vas. 4. 
— Gaisre, kuris netoli nuo čia 
sunaikino gyventojo Williamo 
Hooverio
keturi maži vaikai.

namus, žuvo ir jo

VVINNIPEG, Manildba, Ka
nada, vas. 4. — Vakar čia mi
rė senas bankininkas William 
Allcvvay, 77 metų amžiaus. Sa
vo testamente jis užrašė 3 mi- 
lionus dolerių įvairioms Win- 
nipego labdarybės įstaigoms.

Praneša, 
kad sovietų torgflotas — pre
kybos laivynas, —: kuris pa
staruoju laiku pirkosi Ameri
koje 35 garlaivius, turi vargo, 
negaudamas tiems laivams va
dų, kapitonų.

Latvių ir estų škiperiai at
sisako eiti sovietų tarnybon. 
Savų kvalifikuotų kapitonų ru
sai neturi. Dagi prieš revoliu
ciją daugumą jūreivių Rusijai 
parūpindavo 'Baltijos provinci
jos.

Sovietai siūlo kapitonams 
ia!gW $250 menesiui^bet kon
trakte numatoma, kad alga bus 
mokama rubliais oficialia Mas
kvos valiuta, vadinas, skaitant 
du rubliu doleriui, tuo tarpu 
kai užsieny rublis vertas tik 
12 centu.

i *•

Balta moteris pagimdė 
trinučius; baltą, rau

doną ir juodą
SAN JUAN, Porto Rika, vas. 

4< — Iš Vega' Altą praneša, 
kad ten viena moteriške, Paula 
Rodriguez, pagimdė trinučius, 
visus tris sūnūs, bet kiekvie
nas jų yra skirtingos rasės: 
vienas baltas, antras indėnas, 
trečias negras. Abudu tėvai 
yra balti. Trinučiai buvo pa
krikštyti “trijų karalių” var- 
dafs: Gasparu, Merkeliu ir Bal
tazaru.

Sovietai paliovė ieškoję 
prapuolusių Sibire 

lakūnų
Arkti-MASKVA, vas. 1. 

ne sovietų valdžios komisija 
paliovė ieškojimą Amerikos la
kūnų, Eielsono ir Borlando, ku
rie prieš beveik tris mėnesius 
prapuolė žiemių rytų Sibire.

Sausio 35 d. buvo rastas jų 
sudužęs aeroplanas, bet pačių 
lakūnų niekur nei gyvų nei 
negyvų nesurasta. Sovietų ko-į 
misija mano, kad jie yra žu
vę.

600 mirė raupais 
Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
4. — Laikraščio EI Universal 
''•autas iš lonacatepeco, More- 
los provincijoje, pranešimas j 
sako, kad per pastaras dvi sa-j 
vaites ten ir apielinkėj raupais 
mirė 603 asmenų.

ROMA, vas. 4. - švedų ka
ralienė, kuri jau kelintas 'mė
nuo sirgo, dabar yra visai kri- 
lingoj padėty.

Sumažino kanalizacijos 
darbininkams mokesnį

KAUNAS. — Miesto valdy- 
ba sumažino žiemos sezonui 
darbininkams, dirbantiems ka
nalizacijos darbus, mokesni 1 
litu. Ligi naujų metų buvo mo
kama nuo 6—9 lt. dienai, da
bar 5—;8 lt.

Pilietybės prašymai
KAUNAS. — Įgyti Lietuvos 

pilietybei 1929 m. gruodžio mė
nesį buvo paduota 40 prašy
mų, 13 prašymų daugiau kaip 
lapkričio mėnesi.

Kaip teko patirti visi pra
šymai patenkinti.

Raupai Filipinuose pa
pjovė 200 asmeny

MANILA, Filipinai, vas. 4. 
— Praneša, kad Baluto ir įla
ša ngan to salose, Į pietus nuo 
Mindanao, siaučia raupų epi
demija. 200 asmenų jau ta li
gai mirė, o apie 7(X> serga.

Taftas rimtai serga
WASHINGTONAS, vas. 4.

Buvęs prezidentas William 
Howard Taft, kuris vakar re
zignavo iš Aukščiausio teismo 
pirmininko vietos, rimtai ser
ga ir, gydytojų nuomone, var
giai bepasveiks.

KUPIŠKIS. — Emigrantų 
skaičiumi Kupiškio apylinkė 
neatsilieka tuo kitų. Daugu
moje emigruoja ne bet kokie 
žmonės, bet darbščiausi ir /en
ergingiausi jaunuoliai, kurie 
per ankštai (jaučiasi Lietuvo
je. Didelės reikšmės emigraci
jai turi šeimyniniai nesutiki
mai, ginčai dėl turto ir t. t. 
Emigruoja daugiausia į “lai
mės šalį” — Ameriką. Visai 
nenuinatydami, kas jų tori lau-» 
kia, jie džiaugiasi iš Lietuvos 
išsprukdami. Namiškiai taip 
pat džiaugiasi seserį ar brolį 
lengvai iš namų išstūmę.

Emigruojantieji visai nejau
čia kas su jais atsitiks sveti
mame krašte.

Nenujaučia, kad netekę pa
skutinio duonos kąsnio, gal jie 
bus priversti baigti savo gy
venimą savižudybę, kas yra 
Atsitikę su dviem nepersenai 
emilgravusiais kupiškėnais A. 
M. ir M.

Užtroško durnais

IMBRADAS. — ųizdynkoi 
vienk. ūkininkai Tuzikai iškū
reno rytą pečių ir išėjo su rei
kalais pas kaimynus. Namie 
paliko du mažu vaiku: vieną 
— 4 metų, antrą — 1 !/2 
Sugrįžę namo, rado trobą pil
ną durnų, o abu vaiku — už- 
troškusiu.

Atgaivinti nepavyko.

PINIGAI 
LIETUVON

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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KONTESTANTAMSDOVANOS

ERSKINE-STUDEBAKER CLUB SEDAN

BABY GRAN1)

KRĖSLAS

įce KLINERIS

SIMMONS BEDS

Daiktai

ELBIN

ŽIEDAS

BAR PIN
Gatvė

ValstijaMiestas

Kontestantai pasie
kę atatinkamą laip
snį gali gauti gra
žų krėslą arba bile 
kurių kitų, dovanų 
iš Bridgeport Furn. 
Company.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.'
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

GERB. KON1ESTO VEDĖJAS >
Noriu būti kontestantu 4-ame NAUJIENŲ Kontesto. 

Malonėkite mane priimti ,kontestan ir suteikti reiKalingas 
informacijas ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

Mano Vardas Pavardė ...................... ......................................

Co., 3224 S.
Street.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti Bar Pin. 
Auksiniai ir deimantiniai daiktai yra ima
mi
Kass, 2045 W. 35th St

karpetai
, P'.

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

FA D A RADIO
Kiekvieriąs “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį gali 
gauti FADA^ADIO arba kitų dovanų sulig pasirinkimo ver
tės $500. Visi muzikaliai daiktai kaip tai: radio, pianai, phono- 
grafai yra imami iš Bridgeport Furniture Co., 3224 &£ halsted 
Street.

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

Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkąmą laipsnį gali 
gauti deimantinį žiedą. 
Auksiniai ir deimanti
niai daiktai yra imami 
iš auksinių daiktų krau
tuvės —John. A. Kass, 
2045 W. 35th St.

THE"TUDOR” 
De»ign 1963-in Twin Pair,

NASH ROADSTER
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį 
gauna Nash Roadster, 4 pasažierių. Kaina $1,535.60 Nash 
automobiliai imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue. " • ‘ Aį

Kiekvienas “N.” kon
testantas pasiekęs 4-ą 
laipsnį gali gauti Ba- 
by Grand arba Up- 
Pvight, pianą arba ir 
kitų dovanų sulig pa
sirinkimo

SKALBIMUI MAŠINA
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 
3 arba 2 laipsnį gali gauti skalbimui mašiną 
arba kitų įvairių dovanų daiktais sulig pasi
rinkimo nuo'-$.400 iki $250 vertės. Daiktai yra 
gaunami Bridgeport Furn. Co. \

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

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas, pasiekęs 5-tą laipsnį gauna Erskine-Studeba 
ker Club Sėdau, 5 pasažierių. Kaina $998. Erskine-Studebaker automobiliai imami ii 
Midland Motor Sales, 4492 Archer Avenue , * ■ \

vertės 500 
muzikaliai 
namų ra- 

yra imami iš

PONTIAC SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kon

testantas , pasiekęs 5-tą laips
nį gauna Pontiac Sedan, 5 pa
sažierių. Kaina $875.00. Pon
tiac Sedan automobiliai yra 
imami iš Milda Auto Sales, 

806 W. 31st Street

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

PH0NOGRAFAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pąsie 
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti phono- 
grafą arba kitą kurią dovaną daiktais. Daik 
tai imami iš Bridgeport Furniture Co.

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

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

NAUJIENŲ
Vyrai ir Moterys, “Naujienos” kviečia Jumis į darbą šiame konteste. Stokite j eiles kontestantu laimėjimui įvairiausių dovanų. Didelėse mažose lietuvių 
kolonijose — Su v. Valstijose ir Kanadoje—visur gyvenantiems lietuviams yra proga laimėti dovanas. Šiame puslapyje yra pavyzdžiai kai kurių dovanų, dar 
daug pavyzdžių dėl stokos vietos nebuvo čia galima įtalpinti. Išpildykite žemiau talpinamų Blankų ir tuoj siųskite “Naujienų” Kontesto Dept. arba atsilanky
kite asmeniškai. Kontestas prasidės Vasario—February 10 d., 1930. Laiko nedaug belieka, registruokitės išanksto. Laukiame.

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

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs balsų atatinkamam 
laipsniui gali gauti lovą arba kitų namų rakandų, 
namams papuošti imami iš Bridgeport Furniture Co,

daiktai
kandai
Bridgeport Furniture

Halsted

PARLOR SETAS

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį 
gali gauti puikų Parlor Setą arba kitų dovanų sulig pasi
rinkimo vertės $500.00. Visi namų rakandai kaip tai 
tai, veidrodžiai, lovos, karpetai-klineriai, elektriniai 
Bakšiai, komodės, lempos, deskos, skalbimui mašinos, 
šiai, paveikslai ir tt. imami iš Bridgeport Furniture 
3224 So. Halsted Street.
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Korespondencijos
demonstracija. Pirmoje eilėje 
eini M a s k v os age n tai 
komunistų vėliavą, o paskui 
juos seka keletas šimtų bedar

Detroit, Mich
Susitvėrė lietuvių benas

Sausio 26 d. ponų Nbrmontų 
namuose (9243 Rus’seli St.) Įvy
ko steigiamasis lietuvių beno 
susirinkimas. Valdyba buvo iš
rinkta iš sekamų asmenų: pir
mininku J. Gubas, protokolų ir 
finansų raštininku J. Kučins
kas ir iždininku Stankevičius.

Benas nutarta pavadinti De
troito Lietuvių Benas. Jis’ bus 
bepartyvis. Kiekvienas prie jo 
galės priklausyti. O jei kuris 
nemoka groti, bet nori išmokti, 
tai čia bus puikiausi proga: mu
sų mokytojas išmokys.

Detroito muzikantai atkreip
kite savo dėmesį ir prisidėkite 
prie šio beno. Dabar mes lau
kiame knygučių. Vėliau bus 
pranešta, kada prasidės pamo
kos. Už pirmą mėnesį įstoji
mas vienas 
dar pigiau, 
sirinkimas. 
užsimokėjo
Normont, L. Skimelis, J. Stan
kevičius, D. Ravickas, P. Kuge
lis ir J. Kučinskas.

—J. Kučinskas.

doleris. Vėliau bus 
Bet tai nutars’ su- 
Po vieną doleri jau 

šie asmenys: J. B.

Detroit, Mich
Iš SLA. 352 kuopos susirinkimo

Trumpoj 
konferen-

pranesa, 
rugpiučio

Susivienijimo 352 kuopa lai
kė savo mėnesinį susirinkimą 
Lietuvių Svetainėje. Susirinki- 
man nariu atsilankė skaitlingas 
būrys, bet jų galėjo būti ir 
daugiau, nes kuopa turi daug 
narių. Protokolas tapo priim
tas su mažu pataisymu. Seka 
komisijų raportai. Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto pa
minėjimo komisija praneša, kad 
eina pasitarimas su kitomis De
troito draugijomis, 
ateityj esą įvyksianti 
cijžf tuo reikalu.

Piknikų komisija 
kad daržas paimtas"
3 d. “Divorso” komisija rapor
tuoja, kad viskas yra veikiama 
kuopuikiausia. Veikalas bus 
suvaidintas vasario 9 d. Lietu
vių Svetainėj. Prasidės’ penktą 
valandą po pietų. Dr. Jonikai- 
tis tapo išrinktas to vakaro 
gaspadorium.

Susirinkiman buvo atvykęs ir 
komp. Petrauskas. Jis pasižadė
jo busimame vakare vadovauti 
lietuviškiems" šokiams ir žais
lams. Pranešė taip pat, kad 
greit pastatysiąs operetę “Prie
glaudą”. Didelių įplaukų jis’ ne
norįs,—kad tik butų iš ko už
simokėti už svetainę. Operetė 
bus statoma Lietuvių Svetainėj 
vasario 12 d. Pradžia 6 vai. va
karo.

M. Kuliežius buvo susirgęs, 
bet jau baigia pasveikti. Tebe
serga dar poni šimkonienė. Du 
nariu persikėlė iš 21 kuopos. 
Beveik nėra to susirinkimo, kad 
musų kuopa nepadidėtų, —vis 
vienas kitas narys įstoja.

OLYMPIA
THEATRE
4619 So. Ashland Avė.

Kur garsai geriausia perduo
dami ir kur jus galite matyti ir 
girdėti kiekvieną žodi, nežiūrint 
kur jus sedėtumėt.

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

Būtinai pamatykite 
gražų veikalą

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

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

dainavimais.
Dieninė^ kainos 10c ir 20c. 

Vakarais 10c ir 25c.
Jgaukit įproti lankyti

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

nešini
Reikia pastebėti, kad musų 

nariai pradeda labiau bruzdėti. 
Ir šį kartą, daugelis pasiėmė po 
penkis" tikietus pardavimui. Kai 
kurie net pinigus iš kalno su į bių, kuriuos Maskvos agentai
mokėjo. įteikia manyti, kad vedasi kaipo ginklaj<ovoti prieš 
•io parengimo pasėkos bus ge- esamą Kanados solidarumo, de- 
ros. Prie pabaigos tapo išrink- mokratiškumo, t 
tas kuopos korespondentas, iš-i vės valdymosi formą.
rinkta A. Trimirka.—J. Am-se. demonstracija susitinka su lais

vu balsavimu visų žmonių iš- 
| rinktais Kanados vyriausybės 
atstovais. Tas vyriausybės at
stovas stovi prieš Maskvos, 

; agentų minią ir ramiai klausia 
_______  ko pastaroji nori, .— žinoma, 

visi atsakė: “Valgyt!” Geležinės 
valios anglas ramiai atsakė, kad 
vyriausybė darys žygius visus 
aprūpinti darbu, o Į Maskvos 
agentų pasiūlymą valdžiai kon
troliuoti visas esamas privati
nes dirbtuves, — vyriausybės

Windsor, Ont.
Svečiai

atsi-Vasario 2 d. pas mus 
lankė keletas lietuvių-detroitie- 
čių. Tarpe svečių buvo malonus 
lietuvis-naujienietis p. Gildžius, 
—su kuriuo ilgai kalbėjausi 
apie šių dienų gyvenimo klau
simus ir dalinausi gyvenimo į- 
spudžiais. Kalbant apie Ame
rikos" lietuvių spaudą abudu su 
p. Kudžium priėjome vienos iš- i 
vados, kad populeriausias lietu-1 
viskas laikraštis Amerikoje yra 
dienraštis “Naujienos”, kuris 
duoda daugiausia mokslo žinių 
ir žinių apie Įvairius svarbius į- 
vykius visame pasaulyje. Ant
ras malonus svečias lietuvis-me-i 
nininkas-smuikininkas p. J. Ya-' 
nush, kuris mus palinksmino i 
sugrieždamas su smuiku keletą 
gražių lietuviškų šokių. Dar 
svečių tarpe buvo ponai Sena- 
vaičiai. Visi buvome vienmin
čiai naujieniečiai, todėl malo-1 ' "••IIniai praleidome laiką besidalin
dami įvairiomis mintimis. Man
bes! kalbant su p. Kudžium, su
žinojau, kad lietu vis-detroitie- 
tis p. S. Girštautas yra rimtas 
ir aktingas “Naujienų” rėmėjas, 
—malonų girdėti; linkiu p. S. 
Girštautui gero pasisekimo kul
tūros garbingam darbe. Prie 
progos turiu pastebėti, kad p. 
S. Girštauto tiktai vardą teži
nau nuo kitų žmonių, bet asme
niškai dar neteko man jo ma
tyti,—todėl maloniai prašau p. 
S. Girštautą suteikti man gar
bės asmeniškai susipažinti atvy-

1 kus i VVindsora.
Pirmiau buvo rašyta, kad 

malonus’ lietuvis chicagietis p. 
Tolišius vedė VVindsore p. Dir- 
gelaitę. Dabar galiu pranešti, 
kad p. Tolišius gavęs Washing- 
tono leidimą atvyko į Windso- 
rą ir išsivežė savo žmoną į Chi- 
ragą parodyti savo seniems 
draugams.—Linkių ponams’ To- 
lišiams laimnTgo ir ilgo gyveni- i 
mo.—G. J. Yurk.

Kanadoje
Komunistai triukšmauja

Praeitų metų ūkio nederlius 
Kanadoje padarė didelę bedar
bę viduose Kanados miestuose. 
Maskvos raudoni agentai, pasi
naudodami bedarbe, visoje Ka
nadoje ruošia eilę mitingų ir 
demonstracijų. Maskvos raudo
nų agentų mitinguose pirmiau
sia skelbiama “dievo” Lenino 
evangelija, kuri savo mintimi 
saukia žmoniją kultūroje su
grįžti atgal į vidurinių amžių 
gadynę. Be to, dar dėl didesnės 
“dievo
dymui savo aklo vergiškumo 
motinai Rasėj ai sukalba melo 
ir neapykantos poterius prieš 
musų gerbiamą drg. Grigaitį ir 
“Naujienas”. Tuomi ir baigiasi 
Maskvos agentų pareigos už 
gautą iš Maskvos algą auksi
niais červoncais. Toliau seka

Lenino “garbūs” ir įro-

galutinos lais-
. Pagalios

atstovas ramiai, bet rimtai iš
reiškė savo kaipo daugumos at
stovo neigiamų nuomonę. Ang
las — pionieris, pirmas atvykęs 
į Kanadą rudo tiktai dykumas 
ir su didžiausiu sunkumu pasta
tė šių dienų aukštą 'Kanados 
kultuvą, šiandien Maskvos agen
tai ironiškai tyčiojasi iš anglo- 
pionierio, kuris tuos Maskvos 
agentus priėmė į šią šalį, ku
rioje jie turi tūkstantį kartų 
daugiau galimybės lengvai gy
venti ir įsigyti nuosavybes, ne
gu tas pirmas anglas-pionieris. 
Nėra darbo mieste, bet yra vi
soje Kanadoje darbo po ukius, 
po miškus, metalų kasyklose ir 
be to milionai akrų derlingiau
sios žemės, kuri galima gauti 
beveik dovanai ir dar gerą val
džios pašalpą pradžiai. Bet vi
siems aišku, kad Maskvos agen-

tams nerupi gauti darbas, ne
rupi bedarbių būklė ir nerupi 
jiems sunkiai diibti, kad įsigy
ti savo nuosavybę, imant iš val
džios derlingos žemės plotus,—. 
bet jiems, Maskvos" agentams, 
rupi įvesti sovietų tvarkų Ka
nadoje ir paskui likus komisa
rais naikinti Kanados gražių 
kultūrų ir žudyti Kanados žmo
nes, kurie nepūs i Maskvos’ dū
da.

Jeigu kuris lietuvis esi be 
darbo, kreipkis prie valdžios 
vienas, bet neik paskui Mask
vos agentą, kuris neša komu
nistų vėliavą, nes Kanados vy
riausybė be pasigailėjimo de
portuos tave atgal į Lietuvą, 
kaipo sulaužiusi pasižadėjimą 
dirbti farmose. —Demokratas.

Kviečiame Lietuvius
Mes teikiame specialį pakvietimą Chicagos lietuviams daly

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

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

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

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

American Industrini Library, Ine
Suite 1422—Engineering Building

205 West Wacker Drive Chicago, III

Iškirpkite žemiau paduotą kuponą ir prisiųskite šiandie

AMERICAN INDUSTRIAL LIBRARY, INC.
1422 Engineering Building,
205 West Wacker Drive,
CHICAGO, ILLINOIS

Be jokių pareigų iš mano pusės, meldžiu suteikti man pilnas žinias apie tai, kaip aš Raliu 
patapti dalies savininku ir dalyvauti pelnuose American Industrial Library, Ine.

Vardas

Gatvė ir numeris

Telefonas

Miestas Valstija

i

- .—.—----------- --------
KURTĘ kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomh 

Į >1 J ras palengvinimo Gold Medai Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa- 

r Hhjm y •i ■ ■ bandyk šiandie. Tri 
Se- ■ K Hju dydžiu vaistinė- 

35c, 75c ir $1.50

NAUJAS
TufallMFllMlfr Galijote tikrąsias gyduoles. Ieškokite 

haarlemcul^C “Gol^Medal” vardo kiekvienoje di-

darė maloniomis ir 
lengvai vartojamo
mis^ Greitai praša
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos. Is-

HAARLEMOIL
žutėje.

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

CHORAS
Neverki Pas Kapą.
Tykus Buvo' Vakarėlis.
Važiavau Dieną-Sirpsta Noksta Avietėlės. 
Vakarinė Daina.

SESERYS PAUL1UKONIUTES
Onyte.
Oi, Dainos (A. Bačiulis)

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
su Orkestros Akompan.

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

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

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Čigono Meilė (Valcas)
Pavasario Sveikinimai (Valcas)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ* f .
15149F Atie Rudenis ŲzSalo

Baltos Rankelės
F. STANKŪNAS, Baritonas.

Merginos 
Amerikietis
LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

1G0G8F

16067F

16153F

16152F

15151F

16150F

1514GF Šalčiai ir
Linksmas

MAHANOJAUS
16147F Katrutes Polka

Klaipėdos Polka
A. VANAGAITIS SU ARMONIKA, JGROJO AKIRAS

15148F Senelio Polka
Jaunas Senis

A. VANAGAITIS ir AKIRAS, Pasikalbėjimas su Armonika

JOS. F. BUDRIK, INC
3417 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
J

TUBBY
VJELl HANKIE, OLE BOT I 

GOT THE *2S 00 PRVLE /TONE Y 
YoU VUOM IA> THE DOG SHovo 

' FoR BEIN’ THE ČHAMPEEA) DOG 
*- You STAY HERE AM' RĘST 

YoURSELF WHILE I GO 
T©U)M AM' £PEA)D SOME OF 
'TRIS MONEY- I CANT H AME 

IT BURNIN’ MOLES IK) NY POCKETS

MOPE

S A'/ !
tx> VoAaJTA 

rOcOvo ve HAT l BOUGHT ? 1

A CHAMPEEMSHlP 
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$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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cago. įU. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............    $8.00
Pusei metu ................................ 4.00
Trims mėnesiams.... ................ 2.00
Dviem mėnesiam ..........-... ......  1.50
Vienam mėnesiui ......... 75

Chicago j per išnešiotojus i
Viena kopija ..........................  8c
Savaitei ....--------------------------- 18c
Mėnesiui ------------- ----- —— - 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ___  $7.00
Pusei metu ..........    - 8.50
Trims mėnesiams ............. ..... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ......................   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

mityviškas beturčių idealas. Mat, iš bado žmogus kar
tais neatsisako ir į kalėjimą eiti. Bet kai darbo žmonių 
būvis kiek pagerėja ir jie įgyja apšvietos, tai jie siekia 
visai ko kito. Šių dienų apsišvietęs darbininkas neįsi
vaizduoja sau laimės be laisvės.

Atitiko Kirvis Kotą
VIENO AKTO VODEVILIS

MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJŲ STREIKAS

International Ladies Garment tVorkers unija iš
šaukė 45,000 darbininkų New Yorke i streiką, kadangi 
firmos atsisakė pakelti darbininkų algas, šis streikai 
tečiaus turi ir gilesnės reikšmės. Juo bando Tarptauti
ne siuvėjų unija atgauti savo pozicijas, susilpnintas ar
ba visai pražudytas per keletą paskutinių metų, kuomet 
ėjo aštrus vidujiniai ginčai unijoje.

Tą uniją tik-tik nesugriovė komunistai, kurie buvo 
pasigavę kontrolę keliuose stambesniuose unijos sky
riuose ir su jų pagelba norėjo paimti į savo rankas uni
jos centrą. Komunistų taktika žinoma: valdyt arba su
griaut! Neįstengdami pakreipti savo pusėn unijos na
rių daugumą, komunistai kurstė savb pasekėjus prieš 
centro viršininkus, kėlė triukšmą mitinguose, ragino 
narius nemokėt duoklių ir t. t. Galų gale, kai visos ši
tos pastangos nedavė pageidaujamų komunistams re
zultatų, tai jie ėmė organizuoti savo atskirą “uniją” ir 
traukt į ją narius iš Tarptautinės unijos.

Po visų šitų triukšmų, suirutės ir skaldymo unija, 
suprantama, labai nusilpnėjo. Pirma ji buvo viena ener
gingiausių ir įtakingiausių Amerikos darbininkų orga
nizacijų, paskui, ačiū komunistų “pasidarbavimui”, jos 
pajėgos sumenkėjo ir daugelyje dirbtuvių samdytojai 
ėmė bloginti darbininkams sąlygas.

Dabar Tarptautinė moterų rūbų siuvėjų unija jau 
yra šiek-tiek apsivalius nuo komunistiško šlamšto ir 
daro žinksnį atkariauti ^ą, kas buvo prarasta.

Komunistai stengiasi streikui pakenkti, skelbdami 
savo spaudoje, kad jisai esąs “apgavingas” ir darbinin
kams nieko gero neduosiąs. Todėl unijai tenka kovnti 
dviejuose frontuose: prieš darbdavius ir prieš “raudo
nuosius” jų talkininkus. Bet reikia tikėtis, kad kova vis- 
tiek bus laimėta, nes streikininkų eilėse viešpatauja pil
na vienybė.

Literatūros nau
jiena

Ilgai netrukus skaitančioji 
lietuviu publika galės įsigyti 
veikalą, kuris gvildena lietuvių 
tautos praeitį iš visai naujo 
taškaregio. Tas veikalas tai — 
“Arionų prisikėlimas”. Jį para
še p. Juozas Pronskus, ir spaus
dina “Varpo” Bendrovės spaus
tuve, Kaune. Knyga leidžiama 
prenumeratos keliu.

Iš žemiaus paduodamo turi
nio kiekvienas matys, kad tai 
yra nepaprastai įdomus kūri
nys.

Dalis I.
Lietuvių praeitis Ariicnizmo 

šviesoje

KAS KĄ GERBIA

Europa nuo ledų gadynės ligi 
Kryžuočių Ordeno galo

Arionų rasės reikšme civiliza
cijai: 600,000,000 kalba Ario- 
niška kalba. —• Arionai buvo 
kilni senovės tauta./— Grynoji 
Arionų kalba buvo Lietuvių kal
ba. Grynoji Arionų rasė buvo 
Lietuviai. — Arioniškų tautų 
religinis pasiskirstymas. — Lie
tuvių skirtinga pozicija link 
Krikščionybės. — Grynosios A- 
rionų rasės religija ir būdas.

Gotai (Gudai) ir 200 metų 
Arionizmo religijoj: Lietuvių 
giminių valdžia Italijoj ir Ispa
nijoj. — Kaip išnyko Girulių 
giminė. — 60 metų Arionizmo 
Italijoj. — 200 metų Arionizmo 
Ispanijoj.

Parusnės Suvienytos Valsty
bės: Prūsų Seimas. Konstituci
ja ir laisvės apsauga. — Kry
žiaus'* riterių invazijos ir pir
mieji Kryžuočių Ordenai. —• 
Kaip išžudyta Getvingiai.

300 metų kryžiaus karo prieš 
lietuvius: Kodėl musų šiandien 
beliko 3 milijonai. — Kaip ir 
kas išžudė Prusus. — Kaip mir
davo Žemaičiai. — Lietuva, iš
naikindami Teutonų Ordenus, 
paruošė dirvą Europos Atgimi
mui ir Reformacijai. — Biblio
grafija: l)r. Isaac Taylor, Dr. 
Latham, Dr. Bezzenberger, Jo
hanu Voigt, S. Daukantas, Dr. 
Moore ir daug kitų.

je. — Kaip Krikščionybė prisi
taikė Europai.

Koj Pasiekė Laisvas žmogaus 
Prętas: Nebėra stebuklų, dabar 
viskas stebuklai. — Dangus li
gi ir po Galilėjaus. — Erdvių 
ir pasaulių matavimas. — Mu
sų mažyčiai, nematomieji pasau
liai. — Giminystė tarp gyvos ir 
negyvos gamtos. — Pasaulių ir 
/gyvybės tvėrybos procesas am
žinai eina. — žmogus ir pasau
lis. — žmogus dar tebėra kū
dikis. — Musų pasaulėžiūros 
evoliucija. — Mokslininkai dėl 
religijos . ir mokslo konflikto. 
Bibliografija: Dr. Sellars, Dr. 
Barnes, Dr. Walker, Dr. Milli- 
kan, Dr. Slosson. Edflington, 
Shapley ir daug kitų.

Dalis IV.
Dvidešimtojo amžiaus filosofija

Pažiurtus į draugiją, moralę 
ir religiją

Praeities peržvalga ir ateities 
numatymai, pagal Dr. J. Haynes 
Holmes.

Mašinos amžius ir semitizmo 
įtaka, pagal Aldous Huxley.

Naujosios moralės aušra, pa
gal prof. Will Durant. Kaip mo
ralė keičiasi. — Pereinamasis 
laikas. — Naujoji moralė.

Humanizmas, pagal Dr. Cur- 
tis Reese. Kokia bus dvidešini- 
to amžiaus žmonių draugija.

žmonių palinkimas tikėti, pa
gal prof. Rob. J. Hutcheon. Ti
kėjimas kaip idealų' sąvoka.

Gero gyvenimo idealai, pagal 
prof. Eustace Haydon. Kaip su
sitvarkyti. kad musų planeta 
butų miela vieta žmogui gy
venti.

Ateities religija, pagal prof. 
Charles Eliot ir Dr. J. Holmes.

Knyga virš 300 pusi., su vir- 
šais, kaina $2.00; daugiau kaip 
viena kopija po $1.75. Užsisa
kyti iš anksto galima arba 
“Varpo” spaustuvėj, Gedimino 
g. No. 38, Kaunas, Lietuva; ar
ba per šio laikraščio. Redakci
ją; arba pas autorių, adresas: 
J. Pronskus, 5659 Woodlawn 
Avė., Chicago, III.

Sarajevo mieste, Jugoslavijoje, tapo pastatytas pa
minklas Gavrilai Principui, kuris 1914 m. metė bombą į 
Austrijos sosto įpėdinį erc-hercogą Ferdinandą.

Tas atentatas Sarajeve iššaukė pasaulio karą ir, 
rodos, ko čia tokiu darbu džiaugtis! Bet Gavrilos Prin
cipo viengenčiai juo labai patenkinti ir bombos metėją 
laiko didvyriu. ’ •

Jie džiaugiasi dėl to, kad Ferdinando asmenyje 
buvo nugalabintas atstovas despotizmo, slėgusio serbų 
tautą, ir taip pat dėl to, kad ačiū karui, kuris kilo po 
Austrijos sosto įpėdinio užmušimo, Serbija pasidarė di
delė valstybė.

Didysis karas galėjo, beje, ir kitaip pasibaigti. Vie
nu laiku per tą pasaulio skerdynę vokiečių ir austrų ar
mijos jau buvo užėmusios visą serbų žemę, taip kad ir 
Serbijos valdžia turėjo bėgti į užsienį. Visas'kraštas 
buvo sutremptas ir žmonės kentė baisiausią vargą, ba
davo ir mirė nuo visokių epidemijų. Jeigu į karą nebū
tų įstojusi Amerika, kuri išgelbėjo Santarvės valstybes 
nuo pralaimėjimo, tai Serbija šiandie kažin ar begyvuo
tų. Ir tuomet kažin ar Sarajevo gyventojai butų didžia- 
vęsi savo Gavrila.

Per Didįjį Karą žuvo daugiau žmonių, negu yra
gyventojų, kuriuos /to teroristo bomba “išvadavo”.

VISKAS ANT VIENO KURPALIO

Telegrama iš Maskvos praneša, kad sovietų valdžia 
rengiasi įvesti vienodos kainos rubus ir apsiavimą vi-, 
siems Rusijos gyventojams. Ji svarsto planą suvienodin
ti taip pat ir gyvenamus namus, rakandus ir net maistą.

Padarius tai, busiąs pasiektas komunizmo idealas. 
Visi žmonės busią sulyginti. Nė vienas negalėsiąs skųs
tis, kad kas nors kitas esąs geriau už jį apsirėdęs, pa
valgęs arba gyvenąs geresniam bute.

Jeigu šitokia lygybė yra žmonijos idealas, tai kalė
jimuose, kazarmėse ir klioštoriuose jau seniai jisai yra 
įvykintas. Bet kažin kodėl žmonės iki šiol nelabai telink- 
davo prie tokių “komunistiškų” įstaigų, ir nebuvo gir
dėt, kad už tokios tvarkos įvedimą visuomenėje kovotų 
naujos gadynės revoliucionieriai.

“Lygybės komunizmas” (“Gleichheitskommunis- 
mus”, kaip sakydavo Marksas ir Engelsas) tai — pri

Dalis II.
Lietuvos vaidmuo tautų 

išsivadavime
Kiip išbujojo Unit-Arionizmo 

idėja Lietuvoje
100 metų Unitarionizmo Lie

tuvoj : Katalikybės ir Protesto- 
pizmo nepasisekimas. Unitario- 
nizmas ir viltys atgauti Lietu
vai laisvę nuo Lenkų. Lenkiška 
katalikybė Lietuvoj ir Jėzuitai. 
Kas pražudė galingiausią Euro
poj Lietuvos valstybę. — Kaip 
Lenkai įvedė Lietuvoj inkvizi
ciją. Tiškevičiaus nukankini
mas. — Lietuvos tremtiniai Va
karų Europoj. Unitarionizmo 
idėjos kelionė į Ameriką. — 
Tikybiniai persekiojimai ir Lie
tuvos-Lenkijos galas. Pirmieji 
lietuviai Amerikoj.

150 metų Unitarizmo Ameri
koj : Kaip Amerika nusikratė 
puritanų teokratijos. — Pirmie
ji dvasinės ir politinės laisvės 
pionieriai. — Tado Kostiuškos 
nuopelnai Amerikos nepriklau
somybei. — Ką davė Unitario- 
nizmas Afrnerikai. — Kas yra 
Uni'tarionizmas šiandien. — Ar 
Unitarionizmas yra Protestoniz- 
mas. — Bibliografija: Dr. Wil- 
bur, Dr. Wallace. Dr. šliupas, J. 
Hertmanavičius, Dr. Bačon ir 
daug kitų.

Dalis III.
Nuo Molocho ligi Radio Gadynės 
žmogaus, religijos ir minties 

evoliucija 
i w

Kaip Išsivystė Krikščionybė: 
Pirmykščio žmogaus pasaulėžiū
ra. — Kaip žmonės pasidavė 
dievus. — Nuo šventyklos ligi 
sinagogos. — Nuo sinagogos li
gi/ bažnyčios. — Dviejų tūks
tančių metų klaidos. — Neso- 
ciališki elementai Krikščionybė

LIETUVOS ŽINIOS

“Plečkaitininkai” ap
šaudė sargybos 

viršininką?
KAUNAS. — Policijos žinio

mis, sausio 6 dieną prie ad
ministracijos linijos ties Kar
diškų ir Valakiškių kaimais 
nežinomi, asmens pradėjo šau
dyti į sargybą tikrinantį virši
ninką. Spėjama, kad lai buvo 
“plečkaitininkai”.

Nepavyko žmonelei pa
bėgimas “j Ameriką”

SUDARGAS, šakių ap. — 
Statant bažnyčią pas pil. B. 
apsigyveno keli mūrininkai, 
kurią vienas rusas, senas, tu

rįs šešis vaikus. Jis šeiminin
kei ėmė pirkti įvairių gardė
sių. Vyras manė, kad tas se
nio duosnumas dėl gero už
darbio, bet jam išvažiavus, 
žmona gaudavo nuo jo apdrau
stus laiškus. Kartą ėmė skų
stis jai ausį skaudant ir nu
ėjo pas gydytoją. Parėjusi vy
rui sako, kad gydytojas esą 
liepęs važiuoti į Kauną. Po 
trijų dienų grįžta iš Kauno. 
Gauna vėl pakvietimą apdrau
sto laiško. Dabar būtinai eina 
ir vyras.

Iš to laiško paaiškėjo, kad 
jįe labai karštai mylisi ir su
tarę, 'kai ji nugriebs iš vyro 
pinigų, bėgti Kanadon. Ji va
žiavusi į Kauną ne pas dak
tarą, o susitarti su tuo kava
lierium, bet nelaimė... vienas 
antro Kaune nesuradę. Vyras, 
žinoma, kailį išlupo ir tuo kiek 
sumažino meilės karštį.

Vertė J. Grybas ir L Vainorienė
(Tęsinys)

Supranti ? Klausykis'. Turi būti kartu tar
nas, vežėjas, komerdinierius, šveicoris, vi
rėjas, liauferis, laiškanešys, žodžiu sakant, 
turi dirbti viską, ką įsakysiu, dirbti be pa
liovos, nemiegoti nors ir naktį, jei bent pa
sislėpus. Valgyti mažai ir niekad nepasi
gerti.

TAMOŠIUS: Labai gerai, poni...
LIUDVIKA (į šalį): Sunku bus jį išbaidyti. 

(Garsiai): Dar turiu daug ką pasakyti. Esu 
iš prigimties gera ir kantri, vienok tuoj aus 
baruos, o tankiai ir mušu.

TAMOŠIUS: Manim, poni, busite patenkinta.
LIUDVIKA (į šalį): Kaip matau, nebaugus. 

(Garsiai): Gerai, kad su viskuo sutinki, pri
imu tave tarnybon už tarną. Pradėk tuo- 
jaus tarnybą.

TAMOŠIUS: Klausau įsakymų.
LIUDVIKA: Atnešk man kavos. Palauk! Eik, 

palaistyk gėles. Palūkėk! Išvalyk mano 
kambarį. Eik arklius pašerti.

TAMOŠIUS: Bėgu!
LIUDVIKA: Palūkėk! Mano vežėjas susirgo, 

nuveši manė į miestą ant pietų ir turėsi man 
tarnauti - prie stalo, šį vakarą važiuosiu į 
kaimą, turėsi ten man virti vakarienę. Ry
toj anksti siųsiu į kelionę 12 mylių nuo Vil
niaus, pas mano tetą. Turėsi būtinai su- 
gryšti prieš 12 valandą, ir išvirti man pietus. 

TAMOŠIUS: Labai gerai, poni. (Į šalį): Ankšta 
man čia, labai ankšta. (Eina prie durų).

LIUDVIKA: Palūkėk! Pirmiausia bėgk pas po
nią Duranskienę, modistę ir pas ponią Šam- 
belienę. Pirmosios paklausk, ar jos šuniu
kas sveikas, o antrosios—ar jos papūga ge
rai miegojo. Palauk! Eidamas užeisi į san
krovą; nupirksi pudros. odekolono, 
dvi poras pirštinių, išsiuvinėtą vėdyklę ir 
žiūronus. Bėgk! Gryšk už bertainio va
landos. bet tiktai greitai.

TAMOŠIUS: Gerai, poni, bet...
LIUDVIKA: Ką? Bet? Aš nemėgstu jokių “bet”! 

Eik! Palauk!' Atnešk man šokolado.
TAMOŠIUS: Tuojau, poni!
LIUDVIKA: Palauk! Man bloga yra; atnešk ode

kolono iš mano kambario.
TAMOŠIUS: Tuojaus, kaip matai.
LIUDVIKA: (šaukdama): Tamošiau! Palauk! 

Buk prie manęs; bijau, kad neapalpčiau.
TAMOŠIUS (uždusęs, į šalį) : O kad tu padvės- 

tum.
LIUDVIKA (šaukia): Tamošiau!
TAMOŠIUS: Esu, poni.
LIUDVIKA (puola į kėdė): Mirštu!
TAMOŠIUS (į save): Na, ačiū Dievui! Bet ką 

su ja darysiu? Pats vos besilaikau ant ko
jų. (Purto už rankos ir šaukia): Ei. poni, 
poniute!

LIUDVIKA: Biaurybe, ranką nulauši! Bėgk 
kuogreičiausia pas daktarą. Palauk! Sa
kiau, eik! Palūkėk!

TAMOŠIUS (pavargęs): Kla... klau... sau....
LIUDVIKA: Mano pasiutę nervai mane kankina! 
TAMOŠIUS: Ką aš darysiu su tais nervais? 
LIUDVIKA: Pas gydytoją!
TAMOŠIUS: Bėgu!
LIUDVIKA: Palauk!
TAMOŠIUS: Laukiu
LIUDVIKA: Delko neini?
TAMOŠIUS: Einu!
LIUDVIKA: Palauk! Eik! Palauk!
TAMOŠIUS (sėdas): Jau iš vietos nebegaliu pa

sijudinti. Oi, oi, mano kojos!
LIUDVIKA: Ką mano dėdė išvažiuodamas liepė 

pasakyti.
TAMOŠIUS: Lie... lie...pė poniai pasakyti...
LIUDVIKA: Sakyk greitai!
TAMOŠIUS (uždusęs): Ponas kapitonas... Ne

galiu nė žodžio ištarti... -
LIUDVIKA: Kalbėk, sakiau... arba...
TAMOŠIUS: Už... dusau...
LIUDVIKA: Ką tu /ten murmi, a?
TAMOŠIUS: Nieko, o nieko. (Į šalį): To tai jau 

perdaug, tegul ją perkūnas trenkia, kartu 
ir su jos tarnyba.

LIUDVIKA (j šalį): Jau įkirėjau. (Garsiai): 
Na, ir ką. sakė kapitonas?

TAMOŠIUS: Mano ponas?
LIUDVIKA: Ar pabaigsi tu šiandie?
TAMOŠIUS: Išvažiuodamas liepė pasakyti po

niai labų dienų!
LIUDVIKA: Ką? Tu, latre, tyčiojies iš manęs? 

Tuoj eik šalyn!
TAMOŠIUS: O, su didžiausiu noru, ponia gera- 

deja!
LIUDVIKA: Palūkėk! Kai kas gali dar suprasti, 

kad pas mane, tokią gerą ponią, tarnyba, y ra 
negera.

TAMOŠIUS: Tūkstantis įsakymų vienoj minu
tėj tai jau perdaug, poni.

LIUDVIKA: O nors ir milionas, jei’ taip man 
patinka, ir tavo priedermė yra juos visus 
išpildyti 4)e jokių murmėjimų! Už tą tau 
mokų ir maitinu.

TAMOŠIUS: Ne, poni, mes taip nesusitaikinsim; 
Aš esu flegmatikas ir viską dirbu lėtai; po
nia gi esate smarki, greita ir nekantri.

JUDVIKA: Ką? Aš nekantri? (duoda per žan
dą). Štai tau už paniekinimą.

TAMOŠIUS: Nužemintas tarnas dėkoja poniai 
už tarnybą ir už užmoke’snį.

LIUDVIKA: Palūkėk, nė žingsnio, aš noriu, kad 
tu čia pasiliktum.

TĄMO.šlUS (į šalį): Ar velniai čia mane atne
šė? Kad tas kapitonas kur sprandą nusi
suku! (Garsiai): Buk poni taip maloni ir 
atleisk mane iš savo tarnybos. Ponia esate 
perdaug gera; galėuiau dar į niekus pavirs
ti būdamas pas ponią.

LIUDVIKA: Eik iš mano akių ir kuogreičiausia 
išsinešdink!

TAMOŠIUS (j šalį): Ačiū Dievui! (Garsiai): 
Tuojaus! (Išeina po kairei).

LIUDVIKA: Ko tu ten eini?
TAMOŠIUS: Noriu pasiimti kapitono drapanas’. 

(Į šalį): Pas tokią raganą netarnaučiau nė 
už milioną. (Išeina).

SCENA IX.

LIUDVIKA (ant scenos nusirėdo): Ha... ha... 
ha!.. Atitiko kirvis kotą. Numirsiu iš juo
ko. Aha, Tamošiau, turi iš manęs mokin
tis šposininkystės. Ha... ha... ha... Loškim 
tą pačią, rolę, kurią jis man sulošė. Ha... ha... 
ha... Tegul iš manęs pasimokina gudrumo. 
(Meta suknias po dešinei), štai ir jis! Ma
no penki pirštai dar tebėra žymus ant jo 
veido.

: SCENA X.

TAMOŠIUS (įeina akis, nuleidęs): Puolu poniai 
IX) kojų, dėkoju už tarnybą ir už užmokes- 
nį. (Pamatęs Liudviką susilaiko): Ar tai 
tu, Liudvika, jau sugryžai?

LIUDVIKA: Sužinojau, kad ponas kapitonas jau 
dvi valandos kaip išvažiavo, supratau, kad tu 

mane apgavai ir sugryžau.
TAMOŠIUS; O aš norėjau tavęs ieškoti. 
LIUDVIKA*: Ištiesų?
TAMOŠIUS: Tavo ponia yra ragana, paeinanti 

iš pačios peklos’.
LIUDVIKA: Dabar ką tik mačiausi su ja. 
TAMOŠIUS: Tu ją matei?
LIUDVIKA: Ji yra labai ant tavęs užsirustinue. 
TAMOŠIUS: Jau nesibijau jos rūstumo, nes iš 

čia išeinu. Bloga tam, kuris bus mano vie
toj. Tavo ponios niekuo negali patenkinti. 
(Matydamas besišypsančią Liudviką, į ša
lį) : Turiu ją daboti!

LIUDVIKA: (juokdamosi): Tai nori ieškoti ki
tos tarnybos ?

TAMOŠIUS: Taip, nes tavo ponia mane išvarė. 
LIUDVIKA: Persiskirkim be jokių piktumų. Aš 

žinau kodėl aš tau nepatariau imti vietą 
pas mano ponią. Pažystu aš ją labai gerai... 

TAMOŠIUS: Tai tiesa. Gera iš tavęs mergina. 
LIUDVIKA: Ar ir dabar nori su manim vestis? 
TAMOŠIUS: žinoma! Nežiūrint ir to, kad su ki

tu esi susižiedavusi.
LIUDVIKA: Pamąstysiu apie tai. Sudie, ponas 

Tamošiau.
TAMOŠIUS (į šalį): Bet delko ji taip pašiepian

čiai kalba. \ ,
LIUDVIKA (išjuokdama): Keliauk sau sveikas 

biednąs Tamošėli!..
TAMOŠIUS: Tu iš manęs juokies?
LIUDVIKA: Pasieškok kur .kitur geresnės tar

nybos, kad labiaus gailėtus tavo feveikatos.
TAMOŠIUS (j šalį): Mane apgavo, reikia aty- 

džiau ją tėmyti.
LIUDVIKA: Delko gi nesiskubini.
TAMOŠIUS: Pirmiausia turiu su tavo ponia atsi

sveikinti.
LIUDVIKA: Mano ponia apseis ir be to.
TAMOŠIUS: Tai tąitų labai nemandagu. Kur 

yra tavo ponia?
LIUDVIKA: Ponia liepė nieko pas ją neleisti. 
TAMOŠIUS: Ar štai aname kambaryje ji yra? 
LIUDVIKA: Taip, čia.
TAMOŠIUS: Turiu būtinai pas ją nueiti. 
LIUDVIKA: Dieve servėk!
TAMOŠIUS: Bet kodėl?
LIUDVIKA: Ji ant tavęs yra labai užsirustinus, 

kad tik tave pamatytų, ttuoj ją. paraližius 
paimtų.

TAMOŠIUS: Paraližius! Lik sveika, jau einu. 
Bet buk tikra, kad nežiūrint tų visų nesusi
pratimų ir prietikių, būtinai turiu su tavim 
apsivesti.

LIUDVIŠA: Ką tu nešies po pažasčių? 
TAMOŠIUS: Poną kapitoną. (Išeina).

SCENA XI.
LIUDVIKA (viena): Gudrumas prieš gudrumą! 

Ištikrųjų, gaila man jo, bet ir gerai jam. 
Kaip tu man, taip ir aš tau! Užtat dabar 
yėl esu šeimininkė; tiesa, nors tai man bran
giai kainavo: Tamošius bėgs nuo to namo, 
kaip nuo kokios pavietrės. Vienok labai pui
kus dalykas yra įsakinėt. Kada Baltramie
jus liks paimtas už tarną, jis turės man, 
kaip poniai, tarnaut. (Girdėtis Tamošių 
dainuojant už scenos). Kas čia? Keno čia- 
tokis keistas balsas? Tai turbut Baltramie
jaus...

SCENA XII.
TAMOŠIUS /įeina kaimiškai pasirėdęs, su ilgais 

plaukais) : Ar tai tamsta esi pana Liudvika?
LIUDVIKA: Taip, tai aš. Bet kas gi tu esi?
TAMOŠIUS: Hm... Aš nesu tu, bet ponas Bal

tramiejus, tunus pono vargonininko, tamstos 
dėdės. (Bus daugiau)
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binti kurinį Bach No. 2 En- 
glish Suite kalbamos mokyk-

bariams, kad jo narnamaĮrody
tų užbaigtas, taip Čikagos Pla-

pastatyta tiltas 
bėgius Roosevelt

per gelžkelių 
Road.

Latrai — latriškai ir 
elgiasi 7

los prezidentui ir p. \Vicnick, 
vienam žymiausių muzikos mo
kytojų.

Birute, nors jau ne karta 
pasižymėjusi kaip pianiste, yra 
dar jauna 15 metų mergina, 
šiuo laiku ji lanko Englcvvood 

I High School. JRep.

nas yra nužiūrėjęs miestui ben
drą išvaizdą, bendrus papuoši
mus, parkus, gatves’, utc. Tik šis 
planas yra milžiniškai didesnis, 
ne kad cvienio asmens ar ko
kios kompanijos sumanytas 
planas.

Čikagos Pliano pritaikymas

Vakarykštės dienos laidoje, 
komisarų gazietoje, didžiulei Roseland
antrašte pranešta, buk Lietu
vos valdžios konsulas Čikagoj, 
p-nas Kalvaitis, debatuosiąs su 
komisaru Andriuliu kaip šian
die.

Teko patirti, kad p. Kalvai
tis serga ir kad jis nieko ne
žino apie garsinamus jo var
du debatus.

Suprantama, p. Kalvaitis ne- 
debatuos.

Bet kokie feikeriai yra tie 
musų komisarai! Kadangi į 
jų “prakalbas” arba “debatus” 
niekas nebesilanko, tai jie pa
inia žmogaus vardą, ir be jo 
žinios valkioja jį savo lape, kad 
tik sutraukti publikos į ren
giamas sorkes.

Musų komisarai pasidarė 
tikri latrai—latriškai ir elgia
si jie. Rep.

Bridgeportas
Birulė Sarpaliutė pasižymėjo.

Daugeliui Čikagos lietuvių 
žinoma, kad p-lė Birulė Sar-j 
paliulė (musų Piterio duktė) i 
yra gabi pianistė. .Jos gabu-! 
mus pripažįsta ir mokytojai, ir 
ve Birutė gavo vadinama Sclio-Į 
larship (stipendiją) American ‘ 
Conservatory of Music (Kini-! 
bąli Building) iki birželio mė-1 
nėšio.

Vasario mėnesį ji turės skani-;

Zuikių vakarienė

Vasario 1 dieną pp. Baužai ir 
pp. Sadulai, Baužų namuose, pa
rengė zuikių vakarienę. Sve
čių buvo apie 50. Antrame na
mo aukšte valgyta ir baliavota, 
o pirmame šokta.

Muzikantas buvo Kazimieras 
Sipai’tis. Muzikantas, nors' jau
nas vaidinas, bet gerai savo už
duoti atlik?).

Adolfas Baužas, Petras Sa- 
, dūla ir P. Lukopius yra geri, 
medžiotojai. Prieš užsidary- 

I siaut medžioklės sezonui jie bu
vo išvažiavę zuikiauti ir parsi
vežė 86 zuikius. Na, 'tai iš tų 
zuikių buvo padaryta vakarie
ne.

Vakariene buvo taip apsti, 
kad pusė valgių paliko. Taigi 
susirinko gražus svečių būrelis 
ir kitą, dieną, bet jau muzikan
to nebuvo.

Vakarienėje dalyvavo Anta
nas Bielinis su žmona. A. Bie
linis' yra vadinamas “medžioto
jų karaliumi”, nes turi, kaip 
sakoma, geriausią akį. Prieš 
savaitę laiko buvo išvažiavę me
džioti Antanas Bielinis, Juozas 
Sadula ir Jurgis Dambrauskas. 
Jie parsivežė 172 zuikiu. Ir iš 
visų trijų Antanas buvęs lai
mingiausias. Bet, sakoma, jam 
daugiau ir reikia, nes jisai yra 
6 pėdų 4- colių aukščio ir sve
ria <315 svarų.—Dėdie.

Periodinei Skausmai;
labai palengvinami su

ČIKAGA

Antai matote, kad per žiemą 
yra verčiama pelenai kokiam 
nors slėnyje. Gal būt, kad tie 
pelenai verčiama čia todėl, kad 
tai yra artimiausia vieta pele
nams išversti. Bet gal būt, 
kad jau seniai buvo sugalvota 
versti čia pelenus, kaip tik taps 
kitos vietos išlygintos'. Toliau 

įasi, bus atidaryta čia pai
kutis, žaismavietė arba ir dides
nis sodnas.

O ve pradėta platinti ta arba 
kita gatvė. Ir ji buvo pažymė
ta Čikagos Plano braižiniuose 
gal jau ilgoką laiką.

Ten vėl siūloma jums bal- v
šuoli išleidimą bonų, kad pa
daryti pagerinimų South Parks 

I distrikte. Imu drąsos tvirtinti, 
kad ir šie pagerinimai įeina į 
Čikagos Planą, jeigu^Jie nėra 
tik politikierių skymas pamilž- 
ti taksų mokėtojus.

Čikagos Planas, kaip sakiau, 
apima visą miestą.

K į jau atsiekė Planas
Sulig Čikagos Planu atidary

ta ir praplatinta mylios ir my
lios gatvių.

Sulig Čikagos Planu dabar 
daroma braižiniai naujoms' gelž
kelių stotims mieste; sulig tuo 
pačiu planu 'spiriama vis ener
gingiau gelžkelių kompanijos 
anglimi kureiHTTtr^* lokomoty
vus, jvažiuojančius\niestan. pa
keisti elektrikiniais' lokomoty
vais. Sulig tuo pačiu planu iš
tiesiama Čikagos upė; jau ati
daryta gražusis Wacker Drive, 
praplatinta Michiga'n Avė. ir

Čikagos parkų sistema įeina 
taipjau Čikagos Planan. žais- 
maVietės, didesnieji parkai ir 
patys didieji—tai Čikagos Plano 

i srytis. O toliau Forest Pre- 
! serves'. šimtai akrų išpirkta iš 
privačiu žmonių, kad padaryti 
Forest Presęrves. Tai irgi Či
kagos plano kreditui tenka. Či
kaga savo parkų sistema stovi 
kaip vienas pirmųjų miestų vi
same pasaulyje.

Bet tur būt vaizdingiausias 
Čikagos Plano padaras — tai 
Michigan ežero pakrančių išly
ginimas ir išpuošimas. Tik pri
siminkite kaip atrodė pakran
tes pirm penkiolikos arba dvi
dešimties metų ir kaip jos' at
rodo šiandie.

i
Kiek kaštavo šie darbai niiestui

Ne visi Čikagos Plano siekiai 
įvykinta gyvenimai!. Bet daug 
kas matosi jau ir šiandie. Nau
dojamės mes įvykintais paran
kamais ir smagu naudotis.’Ap
skaičiuojama, kad iki šiol Či
kagos Planui vykinti miestas 
jau padėjo $250,000,000. Da
bar yra dar autorizuota išleisti 
$50,000,000. Ar bus kada nors 
visas Čikagos Planas įvykintas 
gyvenimai! pilnai, sunktu pasa
kyti, bet nužiūrima, kad jam 
įvykinti reikėtų dar $250.000,- 
000 prie tų, kurie jau išleista.

Netiesioginė Plano jtaki i 
miesto statybą

Atmenate, seniau vadinami 
“sky scrapers” vidurmiesty sta
tyta panašus į dangų siekian
čius baksus. Kitaip atrodo vė
lesnių laikų milžinai, kaip Tri
būne, Wrigley, Daily News ar
ba naujos' operos trobesiai. Ma
tote, išpuošta ežero pakrantės, 
tai norima, kad ir trobesiai pa
krantėmis atrodytų gražiau.

Nbrite statyti sau rezidenci-

ją. Ir patys patiriate apie re
guliacijas: šitoje gatvėje galite 
statyti biznio namą, anoje ik 
rezidencinį, gi statyti reikalau
jama toks, o ne prastesnis tro- 
bčsis.

Ir tos reguliacijos, ir tie dai
lios arkitekturos milžinai vidur- 
miestyje skaitoma esantys' taip
jau pasėkos Čikagos Plano, kad 
padaryti Čikagą vieną gražiau
sių miestų pasaulyje.

(Bus daugiau) čikigietis.

išmokėti pinigai
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

16139 O. Danauskai tei

16151—J. Balčiūnui 
21529 M. Talmontailei 
16142—O. Dicmonicnei 
16135 J. Brizgiai 
16172 '1'. Meškauskienei 
16181 J. Blažienei 
1620C--S. Sangilignci

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advcrtised Win- 
dow” lobej nuo Adams gat- v 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

906 Buzynski Wladyslaw
912 Gulius Ida
922 Jogini n as Aleksas
923 Jovanovici Pavel
928 Kovalevich Lions L
930 Kropą Aniela
931 Kosailis Auna
934 Krausė Jonu •
938 Lezbergaitei Paimli E
917 Pleris Antanas
951 Boxartis John
911ĮI Shertakauskicne Satera
962 Smutkie\vicM^ Albert

Garsinkites Naujienose

ORANGEINE MILTELIAIS
Miliūnai kasmet suvartojami per 

virš 30 metų. '
NEKENKIA

Kai kas iš Čikagos praeities u 
dabarties

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA- j 
VINĖJA IR REKOMENDUAJA 
1ORANGEINE OKp 

MIETELIUS

OhaNgeiNe
|POWDERSI

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninkc ir Seredoj,
•Vasario 4 ir 5

Visas kalbantis didysis paveikslas

“The Shannons of 
Broadway” 

linksmiausias veikalas 
dalyvaujant

James ir Lucille GLEASONS

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
i 

Kalbanti komedija
“Toot Sweet” ir “Shirt Shy” 

Kalbančio* timo» 
--------------- ............ ........... ■ ✓

čikigos statyt i;j?.i
Minėjau trumpai apie graf- 

terius, gengsterius. raketierius 
Čikagoje. Bet yra kitokia Či
kaga. Yra Čikaga puikių bul
varų, parkų, trobesių, biblio
tekų, muzėjų ir teatrų. Juos 
reikėjo juk pastatyti,’ išpuošti. 
Yra statytojų Čikaga. Dabar 
apie šią Čikagos pusę.

Z

Čikagos planai
Reikėjo planuoti, ieškoti pi

nigų, vesti kovas, kad tą ai' ki
tą parką atidaryti, tą ar kitą 
vietą išpirkti iš privačių žmo
nių, nugalėti asmenis, kurie tais 
ar kitais sumetimais buvo prie
šingi.šiam ar kitam sumanymui 
vykinti.

Ir visų šių užmanymų —jau 
įvykintų, dar vykinamų ir nu
žiūrėtų vykinti— tarpe, pirma 
vieta priklauso vadinamam Či
kagos Planui (Chicago Plan).

Kas per vienas tas' Čikagos 
Planas? Bendrai imant, šio 
plano užduotis yra radikaliai 
perorganizuoti miesto išvaizdą 
taip, kad jis malonus butų žiū
rėti, parankus susisiekti iv sma
gus gyventi. Kaip žmogus, sta
tąs šaunamą, nužiūri kiek jam 
reikia kambarių, kokio didžio 
kiemoK kokių gėlių ir medelių 
prie namo, kokio įrengimo kam-

Receptas, Kurį Jis Parašė
1892 m. Yra Pasaulio Popu

li iariškiausias Liuosuotojas
Kada Dr. Caldvvcll pradėjo 

praktikuoti mediciną 1875 m., 
reikalas liuosotojo nebuvo to
kia didelis, kaip kad dabar yra. 
žmones gyveno normalų, ramų 
gyvenimą, valgė paprastą, svei
ką maistą ir gaudavo užtekti
nai šviežio oro ir saulės. Bet 
net ir lada buvo aštrus liusuo- 
tojai ir. valytojai pašalinimui 
konstipacijos, kurie, Dr. Cald- 
well nuomone, nebuvo tinkami 
žmonėms pilti į savo vidurius. 
Todėl jis parašė receptą laxa- 
tyvui, skiriam, jo pacientams.

Receptas nuo konstipacijos, 
kurį jis vartojo pradžioj savo 
praktikos ir kurį jis pavedė 
aptiekoms 1892 m. po vardu 
Dr. CaldA'ell’s Syrup Pepsin, 
yra skysta augalinė gyduolė, 
taikoma- moterims, vaikams ir 
senesniems, žmonėms ir jie yra 
reikalingi tokio švelnaus, sau
gaus vidurių stimulianto, kaip 
Syrup Pepsin. '

Po sėkminga vadovybe šis 
receptas parodė savo vertę ir 
dabar jis yra daugiausia par
duodamas skystas laxatyvas 
pasaulyje. Tas faktas, kad 
milionai bonkų išvartojama kas
met parodo, kad jis laimėjo pa
sitikėjimą žmonių, kurie yra jo 
reikalingi, kad gauti pagelbą 
nuo galvos skaudėjimo,, aitru
mo, vidurių išpūtimo, nevirški

nimo, netekimo apetito ir mie
go, prasto kvapo, .dyspepsijos, 
šalčių ir karščiavimo.

Milionai šeiminų dabar nie
kad nebūna be Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, ir jeigu jus kar
tą pradėsite vartoti jį, jus vi
suomet laikysite bonką po ran
ka skubiam reikalui.

Yra ypač malonu žinoti, kad 
dauguma jo yra išperkama mo
tinų sau ir vaikams, nors Sy
rup Pepsin yra tiek pat ver
tingas senesniems žmonėms. 
Visos aptiekos turi dideles 
bonkas.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

G ENER ALIN i AI KONTRA KTORI AI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisirfgumą. Senų namų taisymų darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

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

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

> Tel. Kedzie 8902 -

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikimo gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

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

Tokia pinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centu Į Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvį 
Įpratinsite skaityti gerų laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

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

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

P. S. Kąs norėtų “Lietuvos Ūkininkų” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiusti visu metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

1 u

Dauguma žmonių turi Šeimininį Ratelį
Jie turi gimines, gyvenančius kitose vietose—niekučius arti, 
kitus toli. Ir jie palaiko gyvus šeimininius ryšius... per tele
fonų. Yra labai lengva pašaukti i kitų miestų ir yra ištik- 
rųjų labai- malonu tuo budu palaikyti ryšius su “savo žmo
nėmis.”

Sunai ir dukterys toli mokykloj.... galbūt vyriausias sūnūs 
ieško pasisekimo kitame mieste... jūsų pačių tėvai galbūt te
begyvena jūsų vaikystės namuose... artimi draugai išsikėlę 
kitur... visi jie yra tiek arti jums kaip jūsų telefonas.

Niekurie žmonės paskiria tam tikras valandas kiekviena 
savaitę tokiems pašaukimams telefonu, kurie tiek daug reiš
kia. Iš savo namų tylos jie telefonuoja tiems, su kuriais jie 
geistų būti krūvoj. Pabandykit tai patys. Jums daugeriopai 
apsimokės tie maži iškaščial.

Ant pašaukimu į vietas vidutiniškai 60 iki 
300 mylių tolume nuo-atoties-iki-stoties die
ninės kainos liko nesenai sumažintos tiek, 
kad tai reikš daugiau kaip $5,000,000 sutau- 
pima telefonų vartotojams Jungtinėse Vals
tijose.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
O BELL. SYSTEM

One Policy • One System • Universal Service

Pasinaudokite ‘proga. Mes suteikiame lengviausius išmokėjimus.

Tegul Budrikas Jums Pristato

Atwater Kent Radio

Naujas, Screen Grid, 1930 modelis, kaina $109 be tūbų
Didelis pasirinkimas Įvairiuose kabinetuose. Tas pats radio, tik su fonografu krūvoje, groja rekor
dus su elektra labai gražiai ir aiškiai, kaina $149, be tūbų, tūbos $23, viso už $172.

Dykai 6 lietuviški rekordai su kožna kombinacija. Dykai prijungiame ir garantuojame pilnų 
UŽGANĖDt^IMĄ.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio kas nedęldien} nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L.
930 kilocycles ir ketvergais nuo 7 iki ‘8 vakaro iš stoties W. H. F. C. 1420 kylocyclcs.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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aš ii nematau. Su senaisiais 1 ir ’ dolerini i jii s nebeplaukia.
Badais lietuviai apsipratę jau, ILidgepoi tiet’s.

North Side

raėjusią savaitę ir vėl bu- 
kilęs gaisr s Bridgeporte.

Alfonsas Mitskus užbaigė 
mokyklą

Alfonsas Mitskus yra sūnūs 
Jurgio ir Onos Mitskų, kurie 
plačiai žinomi ir gerbiami 
Northsidės lietuvių tarpe. Jisai 
baigė aukštesniąją Jr. mokyklą.

Baigusių mokyklų mokinių 
pagerbimui mokyklos didelėje 
svetainėje buvo surengta gražus 
programas, kuris susidarė iš 
muzikos numerių išpildymo ir 
suvaidinimo juokingos komedi
jos. Taipjau buvo dainų.

Programo pažiūrėti susirin
ko mokinių tėvų ir šiaip sve
čių.

Baigęs’ šią mokyklą, Alfon
sas pradėjo lankyti kitą aukš
tesnę mokyklą. Veliju jam pa
sisekimo.

vo
Apsvilo komisarų gazietos ga
ražas ir buvęs jame draugo Va- 
<:iro automobilis.

Dabar žiu ūkite, dringės ir 
draugai: jeigu mos tveriame 
fondus šriubui nupirkti; jeigu 
tveriame fondus mainicriams 
šelpti: icigu rcnkąme pinigus 

arabams, lai

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
#<ąO'1930 ‘

teftjRSIJA
VP^.“UTUANIA'’
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IŠ IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

GERI AUSI SIS LAIVAIS:

hamiuko, dkutscbland.

OLKVKLAND, 
•T. LOU1S, MttWAUU1

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose. 

► $203^ 
Iš NEW YORKO Į KAUNĄ

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. Jeigu 

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiančiam greitai ir 

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

HAMBURG-AMERICAN UNE
177 N. Michigan Avė. Chicago

T * - W JL »• čainnkams ii
-y® i 11 " 'u<*1 11

' j Sup aniama, drangas Valo-
ms gidėtų ir pats ąulomobdi 

" A< pasitaisyti. .Ink automobilis yra
‘ \ s -buržuaziškas išmislas. Bet rei

kia atminti ve kas: nors 
[Atlantic and Pacific Photo] mobillS y^H buržuaziškas

Wes't Palm Beach, Fla. — (ieorge Moore’o rezidencija, kur Bobert Montcure ir F. R. Patterson 1^?’ amušųUg°
(prohibicijos agentai) tapo nušauti, kuomet jie bandė įsilaužti į vidų. , i)rail;g£į8 Valonis yra, taip

sakyti, pasaulinės Revoliucijos 
diegas. Taigi visa, kas užgau
na jį, užgauna ir pasaulinę re
voliuciją, o kartu mus visus..

Šitokį faktą supranta gerai 
net buržujai. Tuo labiau pri
valome supranti mes. Manau at
menate, kad neseniai toje pat
čioje Čikagoje buvo nukapota 
sumos pinigų, skiriamų įvai
riems miesto departamentams. 
Bet sumos, skirtos aldermanų 
autams užlaikyti, palikta kaip 
buvusios.

Kodėl? Aišku: aldermano 
automobilis miesto gerovei 
daugiau reiškia, nei dešimts 
policininkų. Taip ir draugo Va
lomo, kaip komisaro, automo
bilis reiškia daugiau pasauli
nei revoliucijai, ne kad jūsų 
kiekvieno dešimts dolerių. Ko
misarui, matote, reikia valgy
li skaniai, miegoti minkštai, iš
sigerti pačios gerosios ir va
žinėti patogiai, idant palaiky-, 
t i jėgas veikliausias, ištvermę 
našiausią. To reikalauja pasau
linė revoliucija.

Taigi tverkime naują fondą, 
kad nupirkti draugui Valoniui 
kitą aulų. Be to, geresnės pro
gos naujam fondui šiuo laiku

Lietuvis išradėjas
Teko nugirsti, kad Northsidės 

vienas lietuvis išradęs mašiną 
'plaukti vandeniu per didžiausias 
vilnis be jokio pavojaus. Kolei 
kas dar bandymai daroma ir 
mašinos mekanizmas laikoma 
paslaptyje. Neužilgo betgi ti
kimasi parodyti išradimą.

Bridgeportas ir So 
Englewood

“Vi

• Komitetas 
viršum gyvavimo 

daugybę 
ypač gyv-

au te
isini s- 
Valo-

Oir ? .

* • f''''' Į /

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

DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUSI

sale

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių 

Philco guriausias Radio
S119.00
Atwater Kent
$107.00

R. C. A. Radiola special 
Brunswick special sale 

Fada Radio special sale
Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir flenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai ’ 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi.
Ir mes imame absoliutiška ir visą 
atsakomybe už geruma visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakara arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockvvell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

metai kaip užsiima žmo- 
gydymu Chicagoje.

Dr. P. P. Šimaitis, 
Naprapatas

Baigęs Napratijos Kolegiją Illi- 
nojuje. 8 

nių

Daktaras Specializuojasi aat Nervu Ligų.
Ofisas 2346 W. 69th Str.

arti S. Western Avė., Chicago, III.
ISgydo be operacijos penesaidę, ffolte- 

ri; pasitarimai veltui ir mandagus. Yra 
iAgydęs daug žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo, mirštamos li
gos. širdies ir pilvo ligų, galvos, nugaros, 
Btrčnų gėlimo. Eina ir į namus gydyti.

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

Šventadieniais nuo 9 iki 11:30 iš ryto.

Lietuvių patarlė sako: 
na bėda — ne bėra, bet dvi ar 
trys, tai žmogų suėda.” Taip ir 
čia buvo.

Bridgeponte gyvavo Siurpraiz 
Parems Rengti Komitetas, su 
Ratilu priešakyje 
per porą, su
metų yra surengęs 
įvairiausių parių, o 
našlėms.

Aš nematau reikalo per daug 
Komiteto reklamuoti, ba faktai 
patys už save kalba.' Ir kas tik 
skaito “Naujienas”, tas turėjo 
progos s ii Raulo siurpraiz parių 
kolektorkomis susipažinti.

Ne vienas iš biznierių dar ir 
šiandie atsimena, kaip viena jų 
kolektorka bučeriui ištaškė “du- 
cą” kiaušiniu ant baro ir tik 
dėl mažo menkniekio, kad bu- 
čerys atsisakė duoti penkinę. O 
kiek kitos iškirto šposų? Well, 
jus patys žinote... Taigi Komi
tetas veikia smarkiai ir, reika
lui esant, energingai.

Bet eisime prie dalyko. Be j 
Raulo komiteto, Bričportas k u- Į 
pinas knibžda įvairiomis orga-1 
nizacijomis, kaip tai — para- j 
pijomis, kliubais, pašalpinėmis! 
ir 'tt. Ir tenka pažymėti, kad 
daugelis jų nėra apsaugotos 
nuo grašiagaudų. Bet siurpraiz 
parių komitetas turėjo nesu
teptą vardą iki šiol ir sutvarky
tą ant “fifty-fifty” pamato biz
nį.

Ale ir čia atsirado viena gra- 
šiagauda, kuriai neužteko mano 
nustatytos kvotos, ir pasisavi
no visas surinktas kolektas — 
apie porą šimtų dolerių.

Vienok tai ne viskas. Štai 
kaip elgėsi kiti komiteto nariai. 
Pas mus, pavyzdžiui, buvo nu
statyta ponui X (sulig cinu for- 
manui) rengti parę prieš kiek
vienas Kalėdas. Taip ir prieš 
praėjusias Kalėdas buvo dary
ta. Bet kas’ atsitiko? Vienas iš 
rinkėjų, prisirinkęs virš poros 
šimtų dolerių, grįžo namo lydi
mas dviejų gražių našliukių, ir 
nežinia kaip atsitiko, kad po 
jo “antamobiliu” palindo lig ir 
koks žydas. Musų komitetas at-

Class ^Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA.

CHICAGO J

šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas. kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Taj yra vienatinė 
vieta Chicago je.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

sibekiavo, net nepaklausęs var- šios nelaimės privedė musų 
do, nei pavardės’ to žydelio, ir Komitetą, prie to, kad jis turėjo 
vėl skuta namo. Gerai, kad ko- net mufintis iš Bridgeporto į 

paliko tą permuštąjį So. Englewoodą ir čia s’usitvar- 
i kyti ant nesugriaunamų pama
tų.

Taip ir padarėme, ir jau šian
die galime didžtgotis. Komite
tas veikia sutartinai su vietinė
mis kolektorkomis. Rezultatai 
geri: šeštadienį, 8zdieną šio mė
nesio, įvyksta parė seniems šios 
apielinkės piliečiam^.

Parininkams pirksime radio, 
o jeigu nesutiks, tai duosime 
cash. Siurpraiz parių patriotai 
ir biznieriai prašomi yra mesti 
po penkinę ir daugiau, o mažes
nė suma nepageidaujama. Musų 
kolektorkos yra aprūpintos tam 
tikrais’ įgaliojimais, kuriuose 
daug kas prirašyta, o apačioje 
paties Raulo pasirašyta.

Taigi saugokitės netikrų ko- 
lektorkų. Visuomet reikalaukite 
paliudymo su Raulo parašu.

Raidas.

mitetas 
gatvėje. Kokiems paraliams jis 
painiojasi po kojy?

Pavažiavo komitetas apie blo
ką, ir ve atsiveja ji skvadas. 
Na. ir sulaiko kolektorius, kaip 
kad jie sako, už “hit ant run”. 
Išklausinėja. Našliukes palei
džia namo pėsčias, o kavalierj 
nusiveža. Vėliau kavalieris pa
siunčiama i Jolietą., ir su juo* iš
važiuoja visa kolekta.

čia jau tęko perorganizuoti 
visas komitetas. Išrinkome nau
ją iždininką ir vėl pasileidome 
penkinių rinkti kur kas galėjo
me ir gelbėti kolegą iš bėdos. 
Ale ir vėl nelaimė. Iždininkas 
pasipainioja tarpe plėšikų ir lie
ka paliuosuotas nuo sunkiai su
rinktų kolektų.

Tai buvo skaudžiausias smū
gis’. Jis buvo priežastimi to, kad 
ponui X parės negalėta sureng
ti. O kas svarbiausia — tai kad 
netekome pasitikėjimo publiko
je, kitaip sakant, Bričporto 
siurpraiz parių patriotų tarpe.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
J KLAIPĖDĄ: 

Trečia klesa į vieną pusę .... 
Trečia klesa į abi pusi .......
Turist. trečia kl. į vieną pusę 
Tur. treč. kl. į abi pusi (min.) 
Cabin klesa ..............................

$107.00
$181.00
$123.50
$204.50
$142.50

UŽ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų 
puse kainos.

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

Tax atskyrium.

TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
IŠ NEW YORKO:

20 Vasario .... . “ESTON1A”
8 Kovo ....... “LITUANIA”
3 Balandžio . . “ESTONIA”

17 Balandžio' “LITUANIA”
1 Gegužės .... “POLONIA”

17 Gegužės ....... “ESTONIA”
26 Gegužės .... “LITUANIA”

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, IR. 8 Bridge St., New York. N. Y. 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 616 St. James St., Montreal, Can.

Zemth Radio
: - „ V

1930 Modelis
K ’ / \

yra 
tuvos.

MARY RUČINSKIENĖ 
Naujienose siuntinys iš 

Ateikite atsiimti.
Lie-

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

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

1930

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

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

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

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

Modelis 60, 9 tūbų, su screen grid tūbomis, 
Nauja kaina 

S145
— be tūbų —

Turime didelį pasirinkimą Zenith Radių su 
fonografu krūvoje, labai gražiuose kabine
tuose, groja radio ir groja rekordus.

Suteikiame lengvus išmokėjimus

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedčldienj nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties—F. L. 

930 kilęsycles ir
Ketvertais nuo 7 iki 8 va'karo iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocycles. a.

Jos. F. Budrikę
3417-21 So. Halsted St.' - 

Tel. Boulevard 4705
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Mėgino uždegti mo
kyklą

iš kalėjimo. Swansono reika
lavimu susimylejimo jiems ne
daryta.

Keleto kitų gengsterių bylos 
perkelta iš munieipalių teismų 
i kriminali, nes tikimasi Sia
me teisine •gengsterius nubau
sti sunkiau.

Valstybes gynėjas planuojąs 
dar uždrausti gengsteriams* ro
dytis vidurmiesty. *

paskutiniais metais ačiū pili-Į 
ki.a.m kooperavimui tų firmų, 
kurios ėmė mokėti savo dar
bininkams čekiais vietoj grynų 
pinigų.

Mokėjimas algų darbinin
kams čekiais ne tik apsaugo 
samdytojus. Tai apsaugo ir 
tuos darbininkus, kurie pini
gus vežioja ir išdalina.

Graboriai ių Gydytojai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Robert (rilis, 14 melų, ne- 
mėgia mokyklos. Jisai betgi 
turėjo lankyti Illinois militarę 
mokyklų, esančių Aledo, III. 
Dabar jis, kamantinėjamas, 
prisipažino, kad mėginęs pa
degti mokyklų.

Banditai pasipelnė $20- 
000 turčių rezidencijoj

Ketuiri banditai jsibriovė į 
milionierio E. B. Mallers na
mus, suvarė vienon vieton abu 
šeimininkų, dvi tarnaites ir šo
ferį ir pradėjo “darbuotis”. 
Banditai išsivežė turto vertės 
$20,000.

Areštuota daktaras
Areštuota Dr. Willielm Loe- 

ser, 53 m., 2202 Orchard s t. 
Jdsai yra kaltinamas nusižen
gimu įstatymams, reguliuojan
tiems narkotikus. Dr. Loeser 
išleista, kai užsidėjo bondsą su
moj $7,0(X). Byla teisme bus 
nagrinėjama vasario 14 d.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwile 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Gaisras padarė žalos
$35,000

Jūsų saugumui
$>ios savaitės biuletene poli

cijos komisionierius, Wm. F, 
Russell, įspėja čikagiečius:

Čikagos firmos nuolankiai 
prašomos yra mokėti savo sam
diniams algas čekiais, o ne 
cash.

Mokėjimas algų darbiniu-

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

Kilęs gaisras naktį iš pir
madienio į antradienį adresu 
750 East 63rd st. padarė ža
los $35,000.

Evanso n pradėjo vajy 
prieš gengsterius

kams grynais pinigais yra nuo- 
1 alinis pagundas kriminalis
tams. Mokėjimas algų čekiais 
pašalina priežastį holdapams, 
peš piktadariui nėra jokios 
prasmės pavogti popiera, kt^ri 
neturi vertės jam.

Atminkite: gatavi pinigai, 
šiai kas pakuso kriminalistams 
plėšimam, kurie dažnai pasi
baigia galvažudyste.

Firmos privalėtų pratinti sa
vo darbininkams mainyti čę-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Penketas dienų atgal, ar 
kiek daugiau, valstybės gynė
jas Svvanson pareiškė, kad gal- 
važudvstės Čikagoj ir bombų

Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne

rangus todėl, kad ne
rime išlaidų užlai- 

ui skyrių.

307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau, negu kiti0to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
<68 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

<288 S. Halated St.
Tel Victory 4018

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161 

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2814 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
jųjwrunj-tj~LnjT-rn~L~ -^-r-u—»r-. — *

Ofiso Telefonas Vlrglnla 0030 
Res. Tel. Van Bųren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedClioni nuo 10 iki 12 dle- 

nų. Namų ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 9:30 vakaro

Įvrirųs gydytojai

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvergais 

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

sprogimai išnyko. Vos kelioms 
valandoms praslinkus po to 
pareiškimo ir prasidėjo šaudy
mai ir bombų sprogimai. Per 
penkias dienas nušauta šešios 
y pa tos.

Swanson paskelbė “vajų” 
banditams. Du žinomi gengste- 
riai jau nukentėjo. .Jie yra 
George Conncll ir Ethvard 
Cummings.«Jie sėdi Joliete ir

kius 'bankuose. Toks pinigų 
mainymas pagelbės ir vieli
niams pirkliams, kurie dažnai 
priversti yra laikyti savo krau
tuvėse dideles pinigų sumas, 
idant išmainyti kostumeriams 
čekius, ir deltai to patys atsi
duria pavojuje, kad juos ban
ditai gali apiplėšti.

Skaičius apiplėšimų, kuriais 
atimta algos, žymiai sumažėjo

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balsamuotojas

ANELĖ GRICIENĖ 
po tėvais Dakniutė

yra padavę prašymus susimy- 
lėjimo tarybai paliuosuoti juos 

r * . i • į W v ■

MADOS

3290. Jaunai panelei praktiškas 
siutelų?. Galima siūdinti iš šilko 
arba vilnonės materijos. Bliuzką 
gi reikia siūdinti iš batisto arba 
lengvo šilko.

Sukirptos mieros 8, fO, 12 ir 14 
metų.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

JONAS GUDAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 dieną, 6:30 valandą 
iš ryto, 1930 m., sulaukęs \38 
metu amžiaus, ginies Taura
gės apskr., Girdiškio parapijoj, 
Požerės kaime. Paliko didelia
me nuliudime moteri Mortą, po 
tėvais Skiotaitė, dukterį Juli
joną, seserį Rozaliją, ciocę Le- 
onauskienę, puseseres — Oną 
Lazdauskienę, Frpncišką Leo- 
nauskienę, Waterburyje ir du 
dėdes — Domininką ir Juoza
pą Bombalus. Lietuyoj motiną 
ir brolį Domininką. • Kūnas pa
šarvotas randasi 1824 South 
Ruble St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 7 dieną.. 8:30 vai. iš/ 
ryto iš namų į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
ųulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Gudausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 4 dieną, 1:15 valandą 
naktį, 1930 m., sulaukus 49 
metų amžiaus, gimus Ilgočių’ 
kaime, Radviliškio parapijoj. 
Amerikoj išgyveno 36 metus. 
Paliko dideliame nuliudime vy
ras Antanas’ Gricius, 2) sunai— 
Jonas ir Juozapas Česnai, 2 
broliai —■ Mikoląs ir Antanas 
Čepaitis ir giminės. Kūnas pa
šarvotas randasi Chaper Bros, 
koplyčioj 2246 W. North Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 7 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Anelės Gricienės 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Broliai • 
ir Giminės.

ATMINČIAI ŠEŠIŲ MĖNESIŲ

Moderniška Koplyčia Dovanai
Puriu automobilius visokiems reika

lams. Kalba prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

ignjzolp
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Pigiausia^ Lietuvis
Graborius Chicagoj.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė
CICERO. ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

...................................— H ...........................................—

Akių Gydytoff j
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS 

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589 
-------0-------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS •
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

/Lietuviai Gydytojai

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

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

Tel. Drexel 6323

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

CHICAGO. ILL.

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. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick C597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Rez. 6600 South A r tęsia n 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 StLte Banko

1800 So. Ashland Avė.

Nuo 2

VALANDOS: 

iki 4:80 ir nuo 7 iki

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, 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. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Dr. A. P. Kazlauskisį
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

i North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
s Cicero

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

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADvbKATAS

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

Vai.; nuo 9 ryto iki 6 vakaro

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS
' ADVOKATAS

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullinan 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dcarborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Mirė vasario 3 dieną, 1930 
m., 4 vai. po pietų, 41 metų 
amžiaus. \Kilo iš Tauragės 
apskričio, Batakių parapijos, 
Skliaučių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 20 motų. Paliko di
deliame nuliudime moterį Ro
zalija po tėvais Griškykė iš 
Kikiškiu k., Gaurės par., 2 
dukteris — Valeriją ir Elena.; 
sūnų Feliksą, puseserę Mari
joną Balsy tienę (Juknevičiū
tę) ir gimines. Kūnas pa
šarvotas 4116 So: Campbell 
Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 7 dieną. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tanms-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Ežerskis, Boulevard 
9277.

ANTANAS ZICHKUS

kuris persiskyrė su mumis 
ęugpiučio 3 d., 1929 metais ir 
paliko dideliame nuliudime 
moteri, dvi dukteris, vieną sū
nų ir gimines. Jtu šeši mė
nesiai praslinko nuo dienos 
musų mylimo vyro ir tėvelio 
mirties, bet ųjiusų atmintyje 
gyvensi amžinai. Tavo kū
nas ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse, o mes palikom nubudę 
ir tavo kapą nuolatos lankom. 
Mielas vyre ir tėveli, tu pas 
mus nebesugryši, q mes pas 
tave, ankščiau ar vėliau atei
sim. Tave visuomet širdyje 
laikome ir graudžioms aša
roms atminti aplaistom.

Atminimui mylimo vyro ir 
tėvelio iškilmingos Šventos 
Mišios su Egzekvijomis atsi
bus Apveizdos Dievo bažnyčioj 
vasario 6 d., 8 vai. ryte.

Visus gimines, draugus ir 
pažystamus kviečiame atsilan
kyti ant (Pamaldų, o vėliaus į 
namus. ik -

JuzefaPžičkienė,
2001 So. Halsted St.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1980.

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

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo1 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomiš nėra skir
tų valandų. Room 8,

Phoue Canal 0523

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East IH-tį Street, 
kampas Wabaah Avė. 
Phone Pullnian 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydytojai ;
T*IK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
) Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

ITrThekzman
— IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS;

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

\ Phone Midway 2880
Telefonas YanTs 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 no piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1 
Rez. Telephone l'laza 3202

John Kuchinskas
V'

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
> Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

. Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos
Lieiuvių

Lietuvių Auditorijos 
koncertas ir balius

Rengiama 
9 d. 
rutės 
kiai. 
kare.

sekmadieni
Programą išpildys 
ir Kanklių chorai. 
Pradžia 6 valanda

sausio
Bi- 
šo- 
va-

Lie tuvių Auditorija. Ga 
ip sale, nėra gražiausia, 

puošniausia iš Čikagos

ji, 
nė-

Bet ji yra tikra lietuvių sa
lė. Nes kurioje kitoje* salėje, 
kuriame kitame trobesyje p" 
įrengiama tiell lietuvių vakarų, 
balių, vakarienių, prakalbų ir 
milingų 
rijoje?

Įsivaizduokime valandėlei, 
kad Bridgeporte nebūtų Lietu
vių Auditorijos. Kiek keblu
mų, kiek ieškojimo tinkamos i 
vietos lietuviškiems parengi-1 
marus, 
irių kolonijų 
rj čia savo parengimus.

pildys programą. Birutės vie
nos koacei lai pažymėtini. Čia 
gi tai chorai. O kur šokiai? 
Tik vien šokiams renkasi pul/- 
lika ir jaučiasi maloniai laiką 
p:ak idusi. Dabar gi ir koncer
tas, ir balius.

šį parengimą duoda Lietu
vių Auditorija, viena žymiau
sių lietuvių bendrovių - vi
sų musų bendrovė Čikagoje.

kiekvieno musų privalu- 
buti Auditorijos parengi- 

sekmadienj, sausio 9 die
duti ne vėliau, kaip 6 
, kada parengimas pra- 

Lietuvis.

ir

mas 
me 
na,
vaia'hd 
sidės.

Šmotelis jau
sveiksta
savaičių atgal buvo 

aisir-gęs naujienietis p: 
Šmotelis (7114 South 

’ Campbell avenue). Ligonis da- 
‘ į bar jau kaip ir pasveikęs ir, 

kiek Lietuvių Audito- inųĮ<ia tikėlis, neužilgo galės iš- 
; eiti

įimtai 
l)a"1 Juozas

iš si n bos.

North Side
Greitai praslinko sausis me-

Dabar gi net lolimes- nuo ir laikas baigimo mokyk- 
orgaiiizaeijos tu- lų. Dabar daugelis studentų 

džiaugiasi gavę antrą diplomą 
Nes, mat, jeigu Lietuvių Au-1-- diplomą iš 

ditorija ir nėra puikiausia Či-j tarpe randasi ir 
kagoje vieta, parengimams, 
yra puikiausia vieta 
kurias lietuviai turi 
mams.

Lietuvių Auditorija 
tuvių ir tuo, kad pastatyta lie

timais. Ir tai ne vieno 
ne vienos kompanijos

gimnazijos. Jų 
visiems gerai 

ji'žinoma lietuvaitė, p-lė Valeri- 
iš visų, Ija Čepukiutė.
pa rengi-

yra lie-

žiūrėti i 
ir tą tur
savo ran-

islaikymo 
lietuvių

asmens
ar ko/f)oracijos, bet keleto de- 
sėtkų lietuviškų organizacijų. 
Lietuvių Auditorija yra tikrai 
lietuvių centais, lietuvių pra
kaitu pastatyta. Lietuviai ir 
užlaiko ją.

VienL darbuojasi jos išlaiky
mui daugtau, kiti mažiau. Bet 
visi lietuviai turėtų 
ją, kaip į savo turtą 
tą stengtis palaikyti 
koše.

O prisidėti prie 
Lietuvių Auditorijos
rankose galima padedant jai 
verstis su pelnu. Ir tai leng
viausia pagelba.

Štai šitokios pagelbos suteik
ti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė turės progos 
sekmadienį, vasario 9 dieną, 
atsilankymu į Auditorijos kon
certą. Tikrą teisybę jeigu pa
sakyti, tai reikia nurodyti, kad 
Auditorija atsilygins su kaupu 
atsilankiusiems.

Iš tikrųjų. Net du chorai

Keli metai atgal Valerija 
maršavo eilėje baigiančių Port- 
age Park pradinės mokyklos 
vaikučių ir priėmė savo pirmą 
diplomą. Prabėgo keli metai ir 
vėl p-lė Čepukiutė yra moky
klos auditorijoje — šį kartą 
Murray F. Tuley gimnazijos 
auditorijoj. Tik dabar ji ne 
maršoje, bet veda Tuley or
chestrą, kuri groja matršuojan- 
tiems.

Gražus būrelis bernaičių ir 
baltai pasipuošusių mergaičių 
susirenka scenoj; ir tęsėsi ma
lonus programas. Tada ateina 
tą svarbi valanda — davinė- 
jimas diplomų! Valerija gau
na savo diplomą ir bėga že
myn nuo scenos, kur didelis 
Lūkėtas gėlių laukia jos. Po 
to pasitinka ją būrelis drau
gų, kurie velija jai ko geriau
sios ateities.

Dalis to būrelio palydi ją 
namo, kur p-nai čepukai bu
vo prirengę šaunią vakarienę 
paminėjimui dukters baigimo 
gimnazijos. Po vakarienės jau
nieji grojo ir dainavo; o se
nesnieji šnekėjosi. Vakarui 
linksmai praėjus, liko tik at
mintis gimnazijos linksmų die-

Nejstabu, Kad 
Sargai!

Jus valgote keninius valgius, 
kur yra benzoate of soda, jus 
ggriate dirbtinai kolioruotus ir 
pagardintus gėrimus, jus per
daug valgote; jus nepasimankš
tinate tyrame ore ir permažai 
miegate, — nejstabu tad, kad 
sergate! Laimei yra tikra pa- 
gelba:

TRINERIO KARTUS VYNAS — rekomenduotas daugelio daktaru
— greitai palengvina blogą apetitą, nevifrškinimą, sukietėjimą, išpūtimą, 
nervingumą, galvos skaudėjimą ir kitokius viduriu suirimo simptomus. 
Imk jo reguleriai dozose, ant butelio paženklinta! “Ir Jianapolis, Ind.,
— Trinerio Kartus Vynas man pagelbėjo daugiau, negu visi kiti vaistai, 
mano imti per 4 metus mano trubelio, Edw. A. Riley”.

Pirk butelį ir pradėk šiandie! visose aptiekose.

F TRINER5 

BITTER 
k WINE

DyKai
Pasiuskit Jos. Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chicago,I 
dėl nemokamo sempelio.
Vardas ..... :........................... ............
Adresas ............................................
Miestas ................... Valst............L.

Dept. 24

nų; o ateitis rodo dar links
mesnes dienas Northvvestern 
universitete, kur p-lč Valerija 
Čepukiute tęs mokslą muzikos 
srityje.

Veliju didelio pasisekimo jos 
pasirinktam tikslui.

Del Ko.

Šiandie SLA. 36 kp. 
susirinkimas 

__________ f

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 36 kuopos susirinkimas 
įvyks šiandie, vasario 5 dieną, 
8 valandą vikare, Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, 3133 So.

Visus narius prašau buli su
sirinkime ir užsimokėti duok
les. Be to, yra daug svarbių 
reikalų aptarti.

J. Balčiūnas, rašt.

Lietuvos Nepriklau
somybes Šventė

Šio mėnesio 16 dieną sukaks 
lygiai 12 mėty nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paske'.bimo.

Paminėjimui šitų sukaktu
vių visose didesnėse Amerikos 
lietuvių kolionijose ruošiamasi 
prie masinių prakalbų, koncer
tų ir kitokių parengimų.

Chicagos lietuviai, žinoma, 
neatsiliks nuo kitų kolionijų. 
Nepriklausom y 1) ė s .s 11 k ak t u v e s 
musų pažangioji visuomenė 
minės didelėmis prakalbomis ir 
koncertu Lietuvių Auditorijoje, 
Bridgeporte, viena dienai anks
čiau, būtent, šeštadienį, vasa
rio 15 d. (kadangi svetainė 
sekmadieny užimta kitam tik
slui). Bet šeštadienio vakaras 
publikai yra gal dar patoges
nis, negu šventos dienos va
karas, po kurio ant rytojaus 
žmonės turi eiti anksti į dar-

Turbūt nėra reikalo nė aiš
kinti, kokios svarbos lietuvių 
tautos gyvenime turi nepri
klausomybės paskelbimas. Visi 
žino, kad nuo tos dienos, ka
da lietuvių tauta viešai pareiš
kė savo valią gyventi nepri
klausomu gyvenimu, jos isto
rijoje prasidėjo naujas laiko
tarpis. Lietuviai parodė visam 
pasauliui norą itr pasiryžimą nu
sikratyti svetimo jungo, kuris 
buvo slėgęs juos per šimtus 
metų, ir neilgai 
si ryži mas tapo

Pasiliuosavus 
okupacijos apie
m., Lietuva jau nebegrįžo’ po 
Rusijos valdžia, bet ėmė kur
ti savo valstybę. Nors tai bu
vo sunkus darbas iir reikėjo 
nugalėti daug visokių kliūčių, 
bet nepriklausoma Lietuva ta
po įsteigta ir išlaikyta. Dabar 
jau dvylikti metai, kaip ji gy
vuoja, ir šiandie net didžiausi 
skeptikai (aibejotojai) nemano, 
kad ji neturi ateities.

(rukus tas pa- 
jvykintas.
nuo vokiečių
pabaigą 1918

Tautų iapsisprentliino prin
cipas, plačiai pasklidęs Didžio
jo Karo metu, laimėjo didelę 
pergalę ant imperializmo, ku- 
iris nepripažįsta teisių silpnes
nėms tautoms. Tas principas, 
kilęs iš liaudies, tolyn stiprės, 
kai žmonės daryšis šviesesni 
ir vis geriau ir geriau mokės 
ginti savo- teises. Todėl nepri
klausoma Lietuva nežus.

Toli-gražu ne viską Lietuva 
yra jau atsiekusi per šiuos 
dvyliką metų nuo nepriklauso
mybės paskelbimo. Bet Nepri
klausomybės šventė yra ge
riausia proga padaryti apžval
gą to, kas jau atlikta, ir to, 
kas dar reikės atlikti. Ją švęs
dama, tauta sustiprina savo va
lią eiti prie tolimesnių savo 
uždavinių.

Lietuvai dar tenka kovoti 
dėl Vilniaus atvadavimo, o ši
tą tikslą ji gali pasiekti, tik
tai atsteigusi namie demokra
tinę tvarką. Taigi šituos ol>al- 
sius pažangioji lietuvių visuo
menė ir kels šiemet, minėda
mi nepriklausomybės sukak
tuves.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
darai kasdie nuo Ą v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

*H ....... . ................ ..... ...I.................

NAUJIENOS, Chicago, 111.

Laivas “Estonia” at
plaukia New Yorkan

t Laivas “Estonia” apleido 
Europą vasario 1 diemt. Lai
vas gabena 356 pasažierių. New 
Yorke laivo tikimasi sulaukti 
vasario 12 dieną.

Šią žinią praneša Buitie 
America linijos laivų kompa
nija.

4 M

PRANEŠIMAI
--------- -------

Susivienijimo Namu Savininkų 
ant Bridgeporto mėnesinis susirinki
mas jvyks vasario 5 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 7:80 vai. vak. Nepra
leiskite Šio susirinkimo, nebus ra
portas knygų peržiūrėtojų, taipgi 
senasis raštininkas perduos knygas 
naujam raštininkui. — Valdyba.

I s ----------------------------------

Cicero. Lietuvių Pagerinimo Poli
tikos Kiiubo mėnesinis susirinkimas 
i vyks šiandie, 7:30 v. v.., Lukštienės 
svet., 1500 S. 4!) Avė., Cicero, III, 
Malonėkite visi kliubiečiai atsilan
kyti ir kaimynus atsiveskite prisi
rašyti. Taipiri taksu komisija iš
duos raportą, ka nuveikė iki šiol ir 
kas bus veikiamu, toliau; ir daug yra 
kitu svarbiu dalyku apsvarstyti.

Raštininkas.

“Birutės” choro dainavimo pamo
kos įvyksta ketvergo vakare, pra
džia lygiai 8 vai., Gage Park svet. 
Visi turime dalyvauti. Taipgi kvie
čiame ir naujus, mylinčius danių, 
ateiti ir prisirašyti. Valdyba.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kiiubo, mėnesinis susirin
kimas Įvyks vasario 5 d., .8 vai. va
kare A. Bagdono svetainėj, 1750 S. 
Union Avė. Malonėkite visi atsi
lankykite ir užvilktas duokles užsi
mokėti ir naujų narių atsiveskite 
dėl prisirašymo,

A. Zellon, prot. rašt.

Pus - Balsio 
Systema

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

ne vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

kyklt pas mane. Mano pilnas iiersaminari 
mas atidengs jūsų tikrą Ilgą ir Jei a6 apsi 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iSeasaminaviino—kas junta yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S't. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
oietu, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

Hoj nuo 10 rvtn kj 1 no pietų.

GRAŽUS 4 KAMBARIŲ 
FLATAI 

$20 iki $25 
MAUDYNĖS' — ELEKTRA 

Gera transportacija 
Agentas 1823 S. Halsted St., 

arba šaukite v 
ROOSEVELT 8229

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Didžiausias kalbantis paveiks

las ant Magna-Screen

“RIO RITA”
su gražiomis dainomis ir šo
kiais. Didelė dalis naturalėse 

spalvose

dalyvaujant
BEBE DANIELS, JOHN

BOEES ir 1,000 kitų artistų

f Taiur*
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

>, . ........................................

Educational
    Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

2040-42 Washington Blvd.
--------O--------

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

‘ CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas __

PATENTAI, copyrights — išradimai vi
sokios nišies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswlck 7187
-------- O--------

PLUMBINGAS. Geriausia darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hahlware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Dirbąs. 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. Perinufinu i 
kitą vietą ir aūbdu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

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

Tel. Buckingham 3770
■ ’ * ’ 4 •

- ...... . ■■■■■■■ ■■■—
Financial

Finansai-Paskolos________

skoliNam pinigus
$100 iki $30,000

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

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam -Į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Artnitage 1199 

---L-..-—. . - - ----------J  

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATHONAL 
JNVESTMENT 
CORPORATION 

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

Trečiadienis, vasario 5, 1930

______ Automobiles_______
GARANTUOTI VAR

TOTI FORDAI
29 Phaęton .................... $275.00
29 Sport Coupe ...........  325.00
29 Tudor ........................ 335.00
29 Fordob\........................ 375.00
Taipgi 30 modelio T Fordai nuo 
$25.00 ir augš.

EVANS-SCHUSTER
. COMPANY 

3704 S. Western Avė.
------o------

PRIVERSTAS parduoti “4 door” 
Braugham Studebaker, vėliausia mo
delis. 4 ratų brėkiai, Commander. 
Man reikia pinigų, paaukausiu už 
$275.00. 6750 So. Campbell Avė.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

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

GARSUS RADJUM mine run an-1 
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.

Miscellaneous
v Įvairus_________

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 Arnotų kandžių neliečiamas seklyčios 
setas $65.00.

7 Arnotų rieAuto valgomojo kambaria se
tas $57.00.

5 Arnotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 Arnotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreserie, skrynia, springsai, matra- 
sas —• $60.00.

Kaurai 0x12 $28.50.
AtsiAaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 West Lake St.

Sewing Machines
SIUVAMOS MAŠINOS

SKALBIAMOS MAŠINOS 

10% nuolaidos už cash

Išdirbę jų sausio išvalymo iš
pardavimas sempelių ir perbu- 
davotų mašinų; kiekviena ma
šina yra garantuota; mums rei
kia vietos musų sandely, todėl 
pasiūlome šį paptebetiną su- 
itaupimą ant Standard išdirbys- 
čių mašinų.

lengvi išmokėjimai,
jei pageidaujama.

Atsineškit šu savim šį apgar
sinimą.

Dykai demonstravimas ir ap
tarnavimas.

NATIONAL SEWING 
MACHINE CO., 

308 W. Randolph St., 6 augštas

_________ Kadios_________
RADIOS Už PUSĘ KAINOS
Majestic, 8 tūbų, Dynamic, gra

žus kabinetas, vertės $167.50, tiktai 
$79.00, su tūbomis.

Steinite, 8 tūbų. Dynamic Speake- 
ris, gražus Cabinetas, vertės $150, 
už $69.00, su tūbomis, su viskuo.

Brandies, 8 tūbų, Dynamic, vertės 
$150, už $60.00, su tūbomis.

Richleu. 9 tūbų, Dynamic Speake- 
ris už $79.00.

Galite rtirkti ir ant lengvų išmo
kėjimu.

RĖK RADIO SHOP
3343 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

i REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas. Atsišaukite tik . tie, 
kurie nevartojate gėrimų. Valgis, 
guolis ir mokestis. 1447 So. Hanilin 
Avė.

Help Wanted—FemaJė
Darbininkių Reii kii a ~

REIKALINGA sena moteris pri
žiūrėti namus ir vaikus. Pragyve
nimas ir kambarys, 7359 S. Paulina 
St., Tel. Hemlock 3479.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vaikino; 

ar dėl merginos, kambarys yra di
delis ir patogus, gaji ir 2 ar 3 gy-1 
venti; yra ir garailžius. 2030 So. I 
Halsted St.

Business Chances
Pardavimyli Bizniai

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

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

DIDELIS BABGENAS. Par
davimui greitai ir pigiai bu- 
čeme ir grosernė. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus, labai 
geroj visokių tautų apgyven- 
toj vietoj. Pirmas teisingas pa
siūlymas bus priimtas. Prie- 
žastis—persikeliu į biznį savo 
name. 5801 So. Carpenter s L

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen; geroj naudoj apielinkėj; ge
rai einąs biznis. Verta $1.200 
parduosiu už $650. 6655 S. Mo- 
zart St.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, lietuvių ir lenku apgyventa iš 
senų laiku. 4129 So. Sacramento 
Avė.

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

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

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

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta j du Storus (vienas išrenduo- 
tas dėl grosernes ir bučemes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
barne užpakaly, 2 karų garažas iŠ 
šono. (Galima išrenduoti visą vietą 
už žemą rendą), Parduosiu ar mainy
siu už tiktai $15.000. Išmokėjimais.

ROSEN,
5933 S. Halsted St., 

Tel. Normai 3676

3332 S. 59th Court

Naujos murinės bungalow. $8,300. 
Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, i 
Šiaurę nuo 84 gt.

Agentas ant vietos.
' QUINN BROS^

Tel. Mansfield 7317,

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, maihom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

FRECH, tel. Central 4804

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

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
automobilio, 266x120 sklypą žemės 
su mišku, prie Lake Michigan, arti 
Michigan City. Gera vieta dėl re- 
zorto. Joe Normant. 2642 W. 23 St.

PARDAVIMUI pusantro augšto 
mūrinis namas, 6 ir 5 kambarių 
furnasu šildomas; 2 karų garažas; 
arti Humboldt parko ir elevato
riaus. Rendos $1.240 j metus. Kai
na $8,200. $2,000 imokėti, likusius
lengvais išmokėjimais. Atsišaukite 
3531 W. North Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių cot- 
tage, furnisu šildoma; arti mokyklų 
ir elevatoriaus. Kaina $5,900. 
$600 įmokėti, likusius kaip renda. 
Atsišaukite 3531 W. North A ve.


