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Lietuvi) laiko kliulim Pabaltijo “ai 
sąjungai sukurti ratų demonstraciją 

------------------------------ Puolikai sumušė tris soc’alde- 
----------- -- -------- ------------- J mc kratų seimo atstovus, jų 

___________ ----------------------------- I .taip? buvusį uždenio minis- 
---- -------------- -___________ - ---- -------— terj UieUtasą
IMIGRACIJOS PRIEŠAI WASHINGTONE 
PRADĖJO KAMPANIJA PRIEŠ ATEIVIUS

RYGA, sausio 21. Latvių
• i- • i i ii policija, vartodama suvo.nau- 

Koinunistai Rygoje puolė socialdemokratų jas mm nes buožes, vakar iš- 
demonstraciją; sumušė tris seimo atstovus k numist, surengtų be-

Lietuva sudaranti Imigracijos priešai 
kliūtį Pabaltijo vai- Washingtone prade- 

stybių sąjungai jo stiprią kampaniją
RYGA, sausio 21. — Sovietų 

valdžios pakvietimas Lietuvos* ir 
Lenkijos pasirašyti su ja tam 
tikrų protokolą, kuriuo Kellog- 
go-Briando amžinos taikos pak
tas tarp jų trijų tuojau butų j- 
teisintas, dar glaudžiau suarti
no Baltijos valstybes, išskiriant 
Lietuva.

Augustinas Voldemaras, Lie
tuvos minis turis- pirmininkas, 
mielai priėmė sovietų užsienio 
reikalų komisaro pavaduotojo, 
Maksimo Litvinovo, pasiūlymų, 
o Iz’nkija sAvo antrame atsa
kyme Maskvai 
irgi sutinkanti 
tokola, bet ta 
kitos Pabaltijo

pareiškė, kad ji 
pasirašyti pro
sų lyga, kad ii 
valstybės jį pa
kitus Pabaltijo

valstyl/ės mielai jitfMrašytų ' su
tartį su sovietais, bet jos nori 
daryti tat liendrai.

Kol kirs sovietų Rusija kate
goriškai atsisakė rašytis ko
lektyvią sutartį su savo kaimy
nais. Užsienio reikalų komisa
ro čičerino padarytų prieš tre
jus metus pasiūlymų Suomijai, 
Estijai, Uitvijai ir Lenkijai pa
sirašyti atskirus neitralumo 
paktus tos valstybės atmetė, 
liet Lietuva tuomet pasirašė 
neitralumo sutartį su .Maskva 
gaudama už tai sovietų valdžios 
pripažinimų Lietuvai Vilniaus 
Tatai, pasak diplomatų, ir yra 
dabar didžiausia kliūtis Pabal
tijo valstybių sąjungai realizuo
ti.

_____  darbių 
_ Trisdešimt 

Į vienas 
— - j areštuoti.

Policijcs leidimo demonstraci- 
— - iioms la'kyt: prašė ir socialde-

mokratai ir komunistai. Social- 
- - - demckrata.ns leidimas buvo

, . . . A 2 , duotas, bet komunistams — ne.Reikalauja kietesnio ateivy be.-1 ... , . . . ,, , , ,/ A . . . . . lad, kai socialdemokratų de-suvarzvmo, ateivių registravi- , ... . . , , ,. > ..v. „ . monsti ■Irena, kurioj dalyvavo durno, ir “negeidžiamu depor-L. . . , ; , - -< T šunį tūkstančių žmonių, žvgia-
vo gatvėmis, komunistai, ker
šydami, puelė policijų.

Kai socialdemokratai laikė 
salėj masini mitingų, komunis
tų smurtininkai puolė jį ir, be 
kitų sumušė tris socialdemo
kratų seimo atstovus, jų tarpe 

i ir buvusį užsienio reikalų mi- 
i nisterį Cielensą.

demonstraciją Rygoj- 
asmenų, jų tarpe 

seimo atstovas, buvo

VVASHINGTONAS, sausio 21. 
i— Imigracijos priešininkai vėl 
subruzdo smarkiai veikti. I)a-i 

tbar jie įsteigė “publicityf biu
rų, kuris kasdien išsiuntinėja 
vežimus propagandos prieš atei-1. 
vius, o taipjau laiko tam tikra 

I“ lobby”, vadinamų “national 
committee for immigration 1c- 
gislation”, kad ji darytų reikia
mos įtakos kongreso nariams.

Andai to komiteto pirminin
kas, Demorest Lloyd, įteikė se- i MEKSIKOS MIESTAS, saus, 
nato imigracijos ir naturaiiza- 21. lelegrania iš Apam. Hi-
cijos komisijai daugiau kaip j daigo valstijoj, praneša, kad 
500 peticijų su apie 30 tukstan- P*r gubernatoriaus rinkimus

Meksikoje per rinkinius 
šeši asmens užmušti

[Atlantic and Pacific Photo)

Maištas Guatemaloj 
esąs likviduotas

Lietuvos valdžia ka 
Įėjimuose laiko 300 

socialdemokratųVVASHINGTONAS, sausio 21.
Guatemalos prezidentas G!u> 

con praneša savo kgacijai \Va- 
shinglone, kad revoliucinis su- uis! n. Y INAS, sausRi 21- —

i kilimas Guatemaloj esąs visai Teleg.ialo pranešimu iš Kauno 
likviduotas ir krašte alsteigla šiandie Lietuvos kalėjimuose 

'tvarka. laikoma daugiau kaip trys šim-
|tai socialdemokratų, kurie bu
vo dabartines Lietuvos fašisti
nės valdžios areštuoti.

Ta žinia yra paremta oficia
liu pranešimu, padarytu laiko
moje dabar Kaune Lietuvos So-

Dulkių ekspliozija įmo
nėj vieną užmušė, 

du sužeidė
PEKIN, III., sausio 21. In

sull elektros jėgos įmonei Sputh ... , ... .z., i • i n • i cialdemokiratų partijos konfci Pekine įvyko smarki dulkių eks- v * •'
pliczija, kurios vyriausias inži
nierius Kenneth R. Greig buvo 
užmuštas, o superintendento,

• padėjėjas A. Depuy ir darbinin- 
i kas John Eggena pavojingai su
žeisti.. Įmonės skyrius, kuriame tuvos 
įvyko ekspliozija, buvo sudras- RaUti vyrų pėstininkų karino- 
kytas. menei, kadangi kiekvienas pa-

rencijoje,
v

Lietuvoj visi naujokai 
norj būti raiteliai

KAUNAS', sausio 21. Lic- 
vyriausybė turi vargo

menėi, kadangi kiekvienas pa
inias naujokas nori būt kava- 

j Nusižudė šokęs iš 25-to aukšte lelijoje.
Mat Lietuvos ūkininkų vaikai 

lyra iš mažens papratę jodinėti 
■ ir, pašaukti kariuomenėn, jie 
į pasiima sir savim ir arklius.

DETROIT, Mieli., sausio 21. Į 
Šokęs pro langų iš dvidešimt 

I penkto trobesio aukšto užsimu- 
! šė vienas Wm. Buirnstein.

“Senų gadynių išnykusio sutvėrimo” — mastodono iltis, kurių i 
neseniai rado Alaskoje. Didžiausia, kokia dar pasauly buvb su-į 
rasta. Ji sveria 300 svarų. Mokslininkai apskaičiuoja, kad tos i 
milžiniškos ilties milžiniškas savininkas, mastodonas, gyveno Į 
ant žemės prieš 50 tūkstančių metų.

Aštuoni meksikiečiai 
traukinio užmušti

Rusų monarchistai 
Į > užsieny suskilo
Nesusitaiko dėl “vado”, kuris 

turėtų užimti mirusio didkn. 
Nikalojaus vietų

čių parašų. Tomis jreticijomis len įvyko kruvinas susikirti-1 b
reikalaaujama, kad dabartinių 0108 larP politinių takcijų. Kaa- 
imigrarijos įstatymas su “natio- lynėse, kurios traukėsi ištisa 
ual origin” (tautinės kilmės)' valandą, šeši asmens buvo už- 
provizija butų išlaikytas, kai-įmušti.
butų “kvotų” įstatymas taiko- Susikirtimų buvę ir kitose

Lenkai ir Vokiečiai 
pasirašė miško pre

kybos sutarti

SIERRA BLANKA, Tex., sau
sio 21. Pasažierinis Southern 

• Pacific traukinys užgavo neto- 
, Ii nuo I-'inley nedidelį autame-1 .NICA, Erancija, sausio 21.— 

Amanulla vėl pasi- bilį, kuriuo važiavo aštuoni\as- Rusų pabėgėliuose monarchis-
1 m ciis, nu ks i k iečių i, da ilguma j ų tuose uasireiškė skilimas dėlalralhoa Afcroniat-a niens, meksikiečiai, dauguma'jų tuose pasireiškė 

zllgalllbla“ | vaikai. Visi jie buvo užmušti. • “vadrt”.
no karalium

VARŠUVA, sausio 21. —Len
kų užsienio reikalų ministerif 
Zaleskis ir Vokiečiu ininisteris 
Lenkams Rauscher jiasirašė 25 

mas taij) pat ir Meksikai ii vietose, bet ne taip fatalingų. ■ milionų dolerių metinės miško 
kad butų priimtas naujas, ge-1 ____________ i prekybos sutarij;
resniis įstatymas negeidžia- I lai žiūrima, kai>p į pirmą
miems ateiviams deportuoti ii Vllni^US krašte Vii" ^gsnį i pasirašymų prekybos 

kai drasko žmones t
įstatymas ateiviams registruoti

Minėtas imigracijos priešų 
“national committee” tvirtina 
kad jis i 
penkiems <k>HTltims “patrioti
nių organizacijų.” Savo pro
pagandos leidiniuose tačiau mi- į 
ni tik šias organizacijas: Ame-

sutarties, dėl kurios derybos 
::?ap Lenkų ir Vokiečių jau nuo 
S’eniiai velkasi.

Bulgarų karaliaus bro 
lis AmerikojeMASKVA, sausio 21. Pra

nešimai iš Hera to sako, kad bu
vęs Afganistano karalius Ama- 
nulla, kuris dabar yra Kanda 
gare, atšaukęs savo sesto atsi- plaukė 
žadėjimų ir vėl karalium pasi- Valstybėms Bulgarijos

NEW YORKAS, sausio 21.
Garlaiviu Berlin šiandien al

su vizitu Jungtinėms 
kara

liaus Boriso brolis Kirilas. Jis 
Inajatulla, kėliau ja vardu' “’Mr. Cyril So-

”Baltųjų” organizacija Pran
cūzų ir italų Rivieroj, kurios 
priklauso tūkstančiai buvusių 
cariškių karininkų ir kartuvių, 
griežtai atsisakė pripažinti gen. 
Aleksandro Pavlovičo Kutiapo- 
vo vadybę, kuris prafeitų' penk
tadienį buvo Paryžiuje išrink
tas kaip nabašninko didkuni- 
gaikščio Nikalojaus papėdinis.

Didkunigaikštis Kirilas taip 
pat yra labai nepopulerus dėl 
jo kivirčų su Mikalojum, kurio 
dagi laidotuvėse jis nedalyvavo.

skelbęs. Padaręs tai dėl to, kad
jo vyresnis brolis F
kuriam jis buvo\sostų pavedęs, šokiki.” 
tapo afganų sukilėlių išvytas iš j 

Coolidge prašo iš senato 
$5,000 savo jx>rtretiii SU --------

Kabulo.
atstovaująs daugiau ne tvėrių užpul-  i ---------- -------

y i •• vi Arbitražo sutartysJugoslavija uždaro Balkanų kraštais
dinėja kaimus; rengiamos vii-1 
kams naikinti medžioklės

VARŠUVA, sausio 21. — Ne- KrOfttlĮ partijas 
rikos Legionų, Amerikos Revo- paprastai smarkios sniego pu- • 
liucijos Dukteris, Pasaulihh S<>8 ir šalčiai beveik visai at-j 

OklahomOS senatas SU- karo karių draugiją, Tho So- skyrė siaurinės Lenkijos dalis;sausio 2 .

spendavo gubernatorių
OKLAHOMA CITY, Okla., 

sausio 21. — Oklahomos valsti
jos senatas šiandie 38 balsais 
prieš 5 supenėdavo gubernato
rių Henry S. Johnscną iš pa
reigų ėjimo.

Gubernatorius yra kaltinamas 
dėl nekompetencijos, dėl korup
cijos ir dėl kitokių blogybių.

journers, Užsienio Karų Vetera
nus ir Amerikos Dukteris.

{domu betgi, dėl ko imigran-

BELGRADAS, Jugoslavija.
Jugoslavijos poli- 

inuo Varšuvos. Traukiniai su-'cUa Zagrebe pranešė visoms 
vėlavo dvidešimt keturias va-! partijoms,, turinčioms “Kroatų” 
landas; susisiekimas telegrafo vardų, kad visos jos yra užda-

WASH1NGTONAS, sausio 21. 
Prezidentas Coolidge prašo, 

WASHINGTONIAS, sausio 21. kad senatas paskirtų $5,000 jc 
Washingtone šiandie buvo portretui nupirkti ir Baltajame 

pasirašytos Jungtinių Valsty- Name pakabinti.
bių arbitražo ir konsiliacijos su-i _ 
tartys 
vija.

IŠTREMS KONTRABANDISTĄ

romos.
Tų partijų biurai paprastai

Hooveris išvyko Flo- 
ridon

VVASHINGTONAS, sausio 21. 
— Išrinktas prezidentas Hoo- 
ver šiandie išvyko į Floridų, 
kur jis* pasiliks iki kovo mene-' 
šio pradžios, taigi beveik iki sa
vo inauguravimo prezidentu.

tų priešai taip stipriai subruz- *r telefono vielomis sutrukdy- 
do ypačiai, kuomet dabartinis tas. . ,
kongresas baigia, taip sakant. Ypačiai dideli šalčiui siaučia buvo kroa ų tekraščių jstaign- 
savo dienas gyventi? Vilniaus krašte, kur alkanų vii- bet laikraščiai kol kas ne-

'  kų gaujos ėmė užpuldinėti kai- buvo uždaryti.
mus. Ūkininkai pradėjo tikrą------------------
karą su tais išbadėjusiais žvė- Rumunijos karalienė SU 
rimis, vartodami ne tik šautu
vus, bet ir rankines granatas.

Netoli nuo Mankovičų vilkai
CARACAS, Venezuela, sausio puolė vieno ūkininko šeimyną 

21. — EI Universal paskelbė jr sudraskė patį šeimininkų, jo 
gautų iš Camanos miesto pra- žmonų ir dvejetą vaikų. Vakar 
nešima, kuriame sakoma, kad vėl rado netoli nuo Dvoro tris 
per įvykusį praeitų ketvirtadie- sudraskytus žmones, 
nį smarkų žemės drebėjimą bu- Karo vyriausybe dabar orga-j 
vo 800 žmonių sužeisti. Žinomų. nizuoja dideles vilkų medžiok- į 
užmuštų žmonių buvę dvide- ekspedicijas, 
šimt aštuoni.

[Pirmesni pranešimai, kurie 
sakė, kad užmuštų žmonių skai
čius siekiąs apie 200, matyt, 
buvo stipriai perdėti.]

su Bujgarija ir Jugosla-;
Turkų seimas ratifika- 

------------- vo jpnžinos taikos paktų
Motina nužudė lušą sū

nų ir pati nusižudė
ANGORA, Turkija, saus. 21. 

— Turkijos seimas kaip vienu 
balsu Kelloggo-

Žemės drebėjimo Vene- 
zueloj 28 užmušei, 

8Q0 sužeistų dukterim Konstanti
nopoly

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, sausio 21. — Rumunijos 
karalienė Marija su dukterim,, 
karalaite Ileana, atvyko trum
pam vizitui į Konstantinopolį.

kuni-

Kiaulių kanopų ir nasrų 
liga Kalifornijoj

SAGRAMENTO, Gal., sausio

Panamos kanale prigė- 21. — Respublikas prezidentas

Maištininkams
gams jokių ypatingų 21. — Kalifornijoj vėl pašireiš- 

malonių nebus
MEKSIKOS MIESTAS, sausio

NEW< GES RLE, Ind., sausio ,3rjan(jo amžinos taikos paktą. 
21. — Vietos gyventojas Wm. ___________________________
Lawless, parėjęs namo iš dar-;
bo, rado' negyvus lovoj savo 
žmonų, 35 metų moteriškę, ir 7 i 
metų amžiaus sūnų, kuris nuo 
gimimo buvo lušas. Abudu bu
vo nušauti.

Pasirodo, kad motina nušo-1 
vė sūnų, paskui pati nusižudė.

Paliktame raštely, motina sa
ko, kad padarius tai dėl to, kad 
nebegalėjus ilgiau žiūrėti į ki
šo sunaus kentėjimus, juo kad 
ir jos pačios sveikata visai pa
irus.

Klaipėdos karo komendantas 
š t rėmė į Telšių apskr. 3 mėne- 
;iams M. Betų iš Rusnės', kaipo 
pavojingą kontrabandistų, nes 
jis jau kelis kartus buvo sulai
kytas su kontrobanda.

Kitas pilietis, J. Purvinis iš 
Kali vėlių, Už išlepimą kontra
bandinio, nubaustas 500 litų ar
ba 1 mėnesiu kalėjimo.

rė penki J. V. jū
reiviai

PANAMA, sausio 21. —J u n g-

Chicagai ir apielinkei federa-1 
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; daug šal
čiau; stiprus žiemių vakarų vi-; tinių Valstybių karo laivo Whit-
jai. - ney valčiai susidūrus Panamos

Vakar temperatūra įvairavo kanale su barža, paskendo pen- 
tarp 20° ir 30° F. ki laivyno jūreiviai: kap. Ralph

šiandie saulė teka 7:12, lei- Griswold ir tarnautojai Arthur 
džiasi 4:51. Mėnuo leidžiasi Wren, Fred Sv'inberg, H. Mo 
1:51 ryto. Dmvell ir Earl Tihbetts.

G ii paskelbė, kad maištinin
kams kunigams, kurie pasiduos 
vyriausybei, nebus suteikta 
jokių ypatingų privilegijų. Jie 
turi priimti tokias pat sąlygas, 
kaip ir kiti.

Visiems maištininkams, ku
rie pasiduos valdžios nustaty
tomis sąlygomis, garantuoja
mas saugus parkeliavimmis na
mo.

kė kiaulių kanopų ir nasrų epi
demija. Viename ranče netoli 
nuo Whittier vyriausybės įsa
kymu užmušta 3,500 kiaulių, 
ta liga užsikrėtusių,

Cumana vėl žemės dre
bėjimo supurtyto

CARACAS, Vęnezuela, sausio 
2L — Gauti .pranešimai sako, 
kad Cumanos miestas šiandie 
vėl buvęs fctnft dreljfijimn nu
purtytas.

VVASHINGTONAS, sausio 21. 
— Atstovų butas priėmė rezo
liucijų, kuria prezidentas auto
rizuojamas pakviesti kitas vals
tybes dalyvauti pasaulio paro
doj Chicagoj 1933 metais.

-....-'.t.. ■ L. -------.

Du asmene žuvo viešbučio gaisre

MINNEAPOLIS, Minn., sausio 
21. — Gaisre, kuris čia sunai
kino National viešbutį, du as
mens sudegė, o dešimt kitų bu
vo skaudžiai sužaloti.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro, tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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gauti pakelį OLD GOLDS? ’’

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGICIAMS

• HOOKUVN. N.M

Valgykit Šokoladą Užsirūkykite OLD GOLD Pasiskaninkit Abiejais

TUBBY
jaučiatės

privatiškose 
yra iš visuo-

Imkite be Baimės kaip pa* 
sakyta “Bayer” Pakeliuose

esat pa- 

visuomet

Iš susivienijimo lietuviškų 
organizacijų darbuotės

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

CHICAGO, ILL.

Chicągos Lietuvių Savitarpinės 
Pašalpos Draugijos 20 metų 
sukaktuvės

Vedame drs tu i i 
naujas Ir senas sta
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam fla
terius ir viską ele
ktriški.

4104 Archer A v. 
Lafayette 3533

J.umbajcc*.
Keu mutizmo, •- 
Skausmo Skausmo.

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

----------------------------,------------  
pilna publikos, kuri turės malo
numo pasigėrėti ir pasididžiuo
ti savo dainos skleidėju ir lie
tuvių tautos grąžintoju.

Jurgis Skinderis, ne
žmogus pervažiavęs

ir ne vė- 
vakare.
Puteikis.
Stanislovo.

Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Sausio 30 d., trečiadienio va- 
Masonic Temple (7832 
Avė.) įvyks Birutės šo
ka ras. Masonic Temple

Jeigu jus nematot ‘‘Baycr Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumų prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virs penkis metus i.uo

A iii čio.
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos tik liūdnai atsidusti, 
plyskclių kainuoja kelis centus. Ap-;. 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tęs iš 24 ir 100 plyskeliu.

nuo 1 dienos sausio.
BANK yra po valstij ir Cl^’ing House 
priežiūra. /

TVIRČIAUSIAS LIETUVIIT' BANKAS

n

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sekmadienį, sausio 20, Chica
gos Lietuvių Savitarpinės Pa
šalpos Draugija turėjo paminė
jimą sukaktuvių dvidešimties 
metų draugijos gyvavimo. Pa
rengimas įvyko VVicker Park 
salėje.

Žmonių dalyvavo tolokai per

Išpildytas gražus ir didelis 
programas. Pirmyn Mišrus cho
ras pastatė operetę “Pamišėlių 
namas“, dainavo “Birulės“ cho
ras, jos kvartetas ir jos mote
rų choras. Dainavo taipjau p-

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Does not affect 
the Heart

nia Krasauskienė, o smuikavo tą dainininkę, bet girdėjus ją 
p-lė Čepukiutė. šią jauną amui- dainuojant šeštadienį, tai užva- 
kininkę, išrodo, teks juo tolinu, kar, kai musų artistas-daininin- 
tuo dažniau minėt, jeigu, tik ji kas p. Juozas Babravičius per 
neatsitolins nuo lietuvių, nes, Tribūne radio stotį sudainavo 
kaip smuikininkė, ji daro dide- savo pirmą dainą, Naktis Sva- 
lio progreso.

Buvo ir kitokių programd
merių.
buvo šokiai.
uosi iki 12 valandos.
dovanos tiems draugijos 
riams, 
nesirgo.

jonėms Papuošta, Vanagaičio, 
^uu- vėl pamaniau sau, koki mes, 

Progrumui pasibaigus, lietuviai, turtą turime šiame 
Publika linksmi- dainininke, kiek iš musų tikrai 

Išdalintos įkainoja jį, ir kokia demonstra- 
i tiems draugijos na- vija butų iškilus Orchestra Hali 
kurie per dešimtį metų užvakarykščiame koncerte, jei- 

—Nn. gu to koncerto dainininkė bu
tų turėjusi nors dalį tos dova
nos, kurios musų dainininkas, 
p. Babravičius, taip gausiai tu- 

i n.
Kitos p. Babravičiaus dainos 

programe buvo: Visur Tyla, 
Gruodžio; Tykiai, ^Tykiai Ne
munėlis Teka, Petrausko; Avė 
Maria, Mascagni; K a s h m i r 
Soifg, Woodforde-Finden; Ap- 
rile, Tosti; On The Road To 
Mandalay, Speaks, ir Kreolų 
Daina, Ay, Ay, Ay.

Kiekviena jų buvo savotiš
kas paveikslas, piešiamas mu
zika, žodžiais, jausminga inter
pretacija ir aiškia dikcija, su 
nuostabiu background balse, 
taip kad ir klaidžiojai tai ty
kaus Nemuno krantu, tai mis
tiškos Indijos keliu, tai vėl po 
saulėtos Italijos dangum ir su
stodamas! spalvotoj ir gyvumo 
pilnoj Ispanijoj.

Prieš pradedant dainuot ir 
tarp dainų, p. Babravičius vi
suomet buvo skelbiamas kaip 
garsus lietuvių tenoras, ir ka
dangi šimtai tūkstančių, o gal 
ir milijonai klausosi šių radio 
koncertų, tai kažkokį malonu
mą junti pamanęs, kad pasau
lis yra supažindintas su lietu
vių vardu ir atrekomenduotas 
formoje p. Babravičiaus dai
nos.

Dar vienas malonumas šia
me lietuvių dainininko pusva
landy, tai buvo pranešimas, kad 
ateinantį sekmadienį, taipjau 
nuo 1 iki 1:30 valandos popiet, 
p. Babravičius išpildys antrą 
šių sekmadienio Įiopielti kon
certų.

Reikia pasveikinti p. Babra
vičių už sį atsiekimą, ir įkai- 

gali nojimui jo dainos norėčia tikė
ti, kad kuomet jis vėl turės sa- 

kalbas” apie mine- vo koncertą Chicagoje, salė bus

“Birutės” šokių 
vakaras

kai'?, 
I nion 
kių v 
svetainė yru labai erdvi ir pa
togi šokiams. O prie geros mu
zikos. kokią turės “Birute”, vi
siems bus sm igu pasišokti. Tad 
visi šokiu mėgėjai įsitėmykite 
ta diena ir neužmirškite atvyk
ti ir kartu su birutiečiais pasi
linksminti. —N.

Musų Babravičiaus 
Walskos Pasiklau 

sius
Rašo Nora

, šeštadienį popiet bes ė d i n t 
Orchestra^ Hali, kurioje galų 
gale įvyko seniai žadamas, ke
lis sykius rengiamas ir dėl vi
sokių priežasčių vis atidėdamas 
p. Gannos VValskos — milionie- 
riaus p. Haroldo McCormick’o 
žmonos koncertas, ir po ke
lių jos dainų besiklausant nuo
monių klausytojų, kurių nema
žas skaičius buvo Walskos tau
tiečiai, lenkai, maniau sau, kaip 
iš tikrųjų yra gera, kad savo 
tautos žmonės taip entuziastiš
kai, taip drąsiai — kad visas 
pasaulis girdėtų — stoja, visų 
pirmiausia, už savo tautos žmo
gų. didžiuojasi juo ir priris, ir 

' remia jo darbą, nežiūrint, kad 
5 apie artisto parodytą meną, kaip 
kad šį atvejį ponios Walskos 
meną, bešališkas kritikas

Jurgis Skinderis 
Chicagoje

Pereitą sekmadienį atvyko 
Chicagon 
niausiąs
Atlantiką. Vakar jis su p. Pil
ka lankėsi “Naujienose“.

Sekmadienį jisai ir p. Pilka 
davė programą Racine ir Ke- 
nošoje. Kenošoje susirinko ypa
tingai daug publikos pamatyti 
šimtametį lietuvį ir pasiklau
syti jo kalbų. Sakoma, kad tos 
kolonijos lietuviai senai yra tu
rėję savo parengimuose tokią 
minią žmonių. Skaitlinga minia 
buvo susirinkusi pasiklausyti 
programo ir pamatyti p. Skin- 
derį Racine.

Chicagoje Lietuvių Auditori
joje p. Skinderis pasirodys at
einantį penktadienį. Jisai papa
sakos savo atsiminimus, duos 
patarimus seniems ir jąuniems, 
taipjau padainuos. O kas svar
biausia — tai pašoks....

Ką šoks? Well, lietuvišką pol
ką ir rusišką kazoką. Tik įsi
vaizduokit šimtas su viršum 
metų ant pečių, o šoks kazoką!

t Report.
(Rytoj bus daugiau)

Girdėti žmones kalbant, kad 
susivienijimas lietuviškų orga
nizacijų ant Town of Lake lik
viduotas susirinkime, laikytame 
sausio 9 dieną. Iš draugysčių 
atstovų raportų pasirbdė, kad 
tikrai likviduotas. Bet turtas, 
kurio buvo ^apie 300 dolerių, li
ko neaiškioje padėtyje.

Todėl Draugystės švento Sta
nislovo, išklausiusi savo atsto
vo pranešimą, nutarė imti ini
ciatyvą ir sušaukti visų pri
klaususių susivienijimui drau
gysčių valdybų ir įgaliotinių su
sirinkimą, kad, pasitarus, arba 
tiksliai likviduoti susivienijimą 
arba palaikyti jį ir toliau, idant 
turtas nepaliktų 
rankose, nes jis 
menės suplaukęs.

Todėl aukščiau
yra šaukiami su si ri n k i m a s 
sausio 28 dieną šių metų šv. 
Kryžiaus parapijos- svetainėje, 
kertė 46-tos ir Wood gatvių^

Taigi priklausančių susivie
nijimui draugijų valdybos ir 
įgaliotiniai, o ypatingai senoji 
susivienijimo valdyba, malonė
kite susirinkti minėtą dieną 
kalbamoj svetainėje 
liau, kaip 7:30 vai.

F. F.
Bašt. Dr-stės šv.

Pranešimas
Lietuviai! Dabar yra geriausias lai

kas perkelti pinigus iš kitų į Lietuvių Ban
ką UNIVERSAL STATE BANK. Atsineš
kite savo bankinį knygutę ir mes iškolek- 
tuosime jums ^1 < s^mą su procentais.

Už pinigus^ perkeltus iš kitos į musų 
banką iki sausi d. procentas skaitysis

NI VERS AL STATE

Universal State Bank
3252 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.
mXXXXXXXXXXŽXXmXXlXXXXXXXXXXXXXXXXXXZIXXXXTYTY^rT

Del geriausios rųšies 
ir pataikavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Obelis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

WmJ.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

‘Ar nemalonė tų tas ponas, 

kuris ką tik sukosėjo, nueiti į teatro kasą

PAIN-EAPELLER
<» ne<.u.4.»>AT.o*F.

Pilna Fizine ir 
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet 

vargę ?
Kas priverčia jus 

jaustis atbukusiu ?
Kodėl jus visuomet 

pavargę ?
Kodėl , jus esate nervuoti?
Dr. Singiey suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
minai be sveikatos. Negi jus ne
galite apleisti savo sveikatų.

Tegul Dr. Singiey patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
40 metų.

Dr. C.C. Singiey, M.D.
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Nugalėki t
Influenzą

Bukite prisirengę, kuomet Indu- 
enxa bandys užpulti jus Ir jūsų Šei
myną. Nesijuokite iš paprastų Per- 
šalimų Ir Kosulių, Skaudėjimų Kru
tinės, Gėlimo Pečiuose ir paprastų 
Gerklės Skaudėjimų. Atkreipkite i 
tai rimtos domės be jokio atidė- 
Įtolimo.

Kiekvienas iusų namų gyventoja’ 
privalo dažnai išsitrinti su PAIN- 
EXPELLERIU — ypatingai kuo
met jaučiasi pailsusiais ir ąelenčiąis 
sąnariais. Prižiūrėkite sušlapusias 
koias — stipriai ištrinkite kojų pa
dus su PAIN-EXPELLERIU ir ap
siaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Išvengti
Todėl visuomet laikykite bonką 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis prašalina visus muskulų gė
limus ir skausmus. Viršaus šešiasde
šimt metų senumo ir jis naudojamas 

į visam pasauly. Galima gauti 3Sc. 
| ir 70c. didumo bonkutėse. L Jūsų pačių vaistininkas 

rekomenduos jums 
PAIN-EXPELLERĮ.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

“Suprantama, aš niekad to neištariau nuo 
scenos—bet su visu malonumu aš tankiai 
norėdavau pasiūlyti šią draugišką pagelbą 
nelaimingam žmogui, kurio kosėjimas truk
do vaidiniir atima smagumą visiems 
aplink ji sėdintiems.
“Meti ar kiek laiko atgal, Old Gold išdir
bėjai garsino apie nesmagumus kosėjimo 
teatruose. Kaipo aktorius, aš buvau dė
kingas už tuos apgarsinimus. Aš dabar esu 
dar dėkingesnis, kad Old Gold, pakvietė 
Vaidilas pagelbėti suteikti “pirmos pagel
bės” žinias musų nelaimingiems “teatrų ko- 
sėtojams”.
“Mano paties patarimas yra, kad apsisau
gojimas yra geriausia pagelba. Tokis apsi
saugojimas, kokį teikia rūkymas OLD 
GOLDS. šiurkštus tabakai erzina gerklę 
ir tas pagimdo kosėjimą. Permainymas į 
OLD GOLDS nuramina gerkle ir pašalina 
priežastį ‘kosulinio’ kutenimo" ”,

(Parašas)

t-

Kodėl nesukosėsi 
ir vežimą išrūkęs? 
OLD GOLDS yra padaryti iš ŠIRDINIŲ LAPŲ 
tabako, minkščiausių, kaip šilkas, kokius tik gam
ta užaugina... sendinto iki vyno švelnumo pęr 
dviejus metus... “krosny kaitinto” šešis k a r- 
t u s, kad suminkštinti skonį. Ne .stebėtina tad, 
kad OLD GOLDS ramina gerklę, tiek pat 
kaip jie pasmagina skonį“.

v

(c) 1*. Lorlllard Co., Eot. 1760

GROUCHO MARK 
U Krlurių Marx 
Brolių, dabar 
žvaigždė viename 
iš didžiausių iie- 
inri Broadtvay pa- 
HlHekhnų — “Ant
inai Crakere”.

THAT'S FUMMT.
- PULSE
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A

ŽINIOS
Del pasaulinės pa

rodos Chicagoje
793 tarnautojai, dirbantys 

First National banke, ir 444 
tarnautojai, dirbantys First 
Trust and Savings banke, paė
mė kiekvienas korteles kaip na
riai Parodos legiono, sumokėda
mi po $5. Čekis sumoje $6,185 
įteiktas Parodos renkimo komi
tetui.

Proto higiena—— J
“Paprastas pilietis skaito pro

to pamišimą kaip misterišką ne
laimę, ir jo supratimas apie li
gą yra dažnai nudažytas prie
tarais. Kai kurie tiki, jogei nuo 
proto pamišimo negalima apsi
saugoti. Nėra nieko klaidinges- 
nio. Kasdieniniai patyrimai ro
do, kad ženklai pavojaus, jogei 
artinasi proto pakrikimas, gaii 
būti pažinti. Ir jeigu į tai at
kreipiama dėmesis greitai, tai 
gydytojų pagalba grūmojantis 
proto sumišimas gali būti sulai
kytas,” sako Dr. Alex S. llersb- 
field, valstijos alienistas.

Chicagos parodos klau
simas Washingtone
Kaip vakar Washingtone, at

stovų bute, turėjo būti iškeltas 
klausimas, ar šalies valdžia ofi
cialiai užgiria visasvietinę pa
rodą Chicagoj 1933 m. Jeigu 
paroda bus užgirta, tai Chica- 
gai sukėlus $5,000,000 parodos 
reikalams, šalies prezidentas 
bus Įgaliotas užkviesti kitas ša
lis dalyvauti parodoj.

RADIOS! RADIOS!
I

Delei niusnj milžiniško užsisakymo ir 
taip pat didelio išpardavimo čia pa
duodame žymiai nužemintas kainas;, 

kurios yra sekamos:
Atvvater Kent 40 už ............... $77.001
Freshman Q., 15 už ............... $69.00.
Steinite 7 už .......................... $75.00
R. C. A. Radiola 18 už ........ $95.001
Sparton už .............................. $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00 1
Radiola 60 už .......................... $147.00
Majestic 71 už ......................... $137.00'

šita graži Atvvater Kent Radio 1929 
m. su visa kuo tik už $129.00.

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDR1K, Ine
3117 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Specialistas gydyme ehronlžkų ir naujų H-! 
gų. Jei kiti negalėjo jumis iAgydyti, atšilau-' 
kykit pas mane. Mano pilna* itegzaminavi- 
ma* atldeng* jūsų tikrų ilgų ir jei aM ap*l- 
imeiu Jus gydyti, sveikata junta augryt. Ei
kit pa* tikrų *pociali*tų, kuria neklaua jūsų 
kur ir kas jum* skauda. bet pate pasakys po 
galutino itatzaniinavimo—kaa juina yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryt? ’ki 1 po pietų.

Nusižudė, manė, kad* 
serjęa džiova

P-ia Charles F. Brown, 43 
m., vyriausio auditorio Chicago 
ir Northwestern gelžkelio iššo
ko iš antro aukšto namų, ku
riuose gyveno, ir užsimušė. Šei
mynos daktaro liudymu, mote
ris manė, kad ji serganti džio
va ir todėl nusižudžiusi.

Chicaga visgi pirmose 
I vietose

Skaitlinės parodo, kad Chi- 
Įcaga mirtimis autų nelaimės*' 
stovi vienoj pirmųjų vietų vi
soj Amerikoj, 'lik trys miestai 
šalyje gali pasiirti didesniu 
mirčių skaičiumi dėl tokių ne
laimių. 100,000 gyventojų šito
kios rūšies mirščių tenka: San 
Diego, ('ai. 37.8; Wilmingto«
nui 29.7; Salt Lake City — 
277, ir Chicagai -- 26.9. Taigi 
Chicaga yra ketvirtoj vieloj. Ji 
tolokai pralenkia New Yorką, 
kur mirčių dėl autų nelaimių 
100,000 gyventojų tenka 18.2.

Tyrinėjimas Sanitary 
distrikto reikalų

Vakar, specialei džiureflclau- 
sant, prasidėjo tyrinėjimas Sa- 
nitaty distrikto biznio. Norima 
išvilkti aikštėn visi faktai, lie
čiantys mokėjimą algų politi
kieriams, kurie distriktui ne
dirbo reikalingo darbo. Norima 
taipjau patirti, ar yra pama
tuoti gandai, buk distrikto bo- 

1 sai naudoję distrikto fondus 
kitokiems tikslams, negu pini
gai buvę skirti. Ir patikrinimas 

i šių gandų, sakoma, tyrinėto
jams išrodąs svarbesnis, ne kad 
mokėjimas algų politikieriams.

Dalykas tokis, kad Sanitary 
distrikto taryba pereitais me
tais išmokėjusi algų $9,000,000. 
Kaltinama, kad dalis šios sumos 
buvo paimta iš fondų, skirtų 

' nuolatiniems pagerinimams tų

Lietuva Paveiksluose 
Li. fototfrafavo -

KĄ TIK IS LIETUVOS
Parvežti

NAUJIEJI, 10 METŲ LIETUVOS NEPRIGULM YBfiS SUKAKTUVIŲ 
APVAIKŠCIOJIMĄ PAMINĖTI

Krutami Paveikslai
BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJ

Tautiečiai! Kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvynę-Lietuvą 
ir dalyvauti iškilmėse 10 metų Neprigulmybės Sukaktuvių Apvaikščiojime, 
— tai dabar turėsite progos pamatyti visą-tą atsilankydami j žeminus pa
žymėtą vietą.

Pamatysite visas Sukaktuvių — Jubilėjaus iškilmes:
Antrą Lietuvos Dainų Dieną, kurioje dalyvavo daug tūkstančių dai

nininkų; Žemės Ūkio parodą; Pradinių Mokyklų Vaikų Šventę ir jų gim
nastiką. Motorciklistų lenktynes; Kariuomenės šarvuočių šventę; Arklių 
lenktynes. Tradicijinę Rambyno Kalno šventę; Policijos šventę, Šiena- 
piutę ir kitus lauku darbus.

• Dideles iškilmes pašventinime Švėkšnos Gimnazijos, kuri yra už 
Amerikiečių aukas pastatyta, ir daug kitų miestų ir miestelių vaizdų.

Pamatysite lietuvių Ekskursiją iš New Yorko j Klaipėdą ir kaip ją 
Lietuvos Valdžia priima. Taipgi bus ir puiki komedija, kuri visus pra
juokins bei palinksmins.

žodžiu sakant praleisite 3 valandas linksmai ir pamatysite tą, ką, 
imtų metą laiko ir kainuotų kelis šimtus dolerių nuvažiuot ir pamatyt tą 
viską — pamatysit už mažą tikieto 'kainą viVtoj. Rodys ir aiškins

C. G. LUKAIS.

Sekančiose Vietose
Sausio 19 ir 20 dd. Parap. Svet., Springfield, III.
Sausio 22 ir 23 dd. Lietuvių Auditorium, Chicago, III.
Sausio 24 ir 25 dd. Meldažio Svet., West Side, Chicago, III.
Sausio 26 d. šv. Juozapo Parap. Svet., So. Chicago, III.
Sausio 27 d. Krenciaus Svet., Town of Lake
Sausio 28 d. Parapijos Svet., Brighton Park
Sausio 29 d. Liberty Hali, Cicero, III.
Vasario 1 d. Parapijos Svet., Gary, Ind.
Vasario 3 ir 4 dd. šv. Jurgio Draug. Svet., Grand Rapids, Mich.
Vasario 5 ir 6 dd. šv. Jurgio Parap. Svet., Detroit, Mich.
Vasario 7 d. Lietuvių Bendrovės Svet., Detroit, Mich.
Vasario 9 ir 10 dd. Šv. Petro ir Povilo Parap. Svet., Detroit, Mich.
Vasario 15 ir 16 dd. Šv. Jurgio Parap. Svet., Cleveland, Ohio.

Majestic Nauja Radio. Kaina mo- 
d61i0 71 už... .  $137.50
Modelis 72 už .. $167.50

Apsimokės Jums Pamatyti Ir Išgirsti Šiuos Naujus Setus 
SUTEIKIAMAS LENGVAS IŠMOKĖJIMAS. » • •

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

Tel. Boulevard 4705

Victor-Victrola ir Radiola 7-11. 
Groja gražiai rekordus, taipgi 
Elektrikinė Radio 
krūvoje................... «>fcwU

įstaigų, kurios yra distrikto ži
nioj. .

Nurodoma kitas faktas. Sa
nitary distriktas prieš rinki
mus išmokėdavęs algų mėnesiui 

I po $1,000,000. Gi dabar jis ap- 
seinųs su suma algų, kuri yra 
352,000 dolerių j mėnesį.

f * Tyrinėtojai Sanitary distrik
to reikalų pakvietė T. J. Crowe 
(buvusį distrikto tarybos pir
mininką) duoti pasiaiškinimus. 
Taipjau pakviestas liudyti ir 
dabartinis tarybos pirmininkas, 
H. W. Rlmore. Nebūtų stebėti
na, jei šio tyrinėjimo pasėkoj 
kai kuriems stambiems politi
kieriams pasidarytų karšta.

Suimti 3,394 asmenys 
policijos užpuolimuose

Chicagos policija padarė eilę 
užpuolimų ant gembleriavimo 
įstaigų, kai kurių saliunų ir 
šiaip vietų, kurias lanko gengs- 
teriai. Užpuolimai pradėta dary
ti šeštadienio vakarą ir pasi
baigė pirmadienio rytą. Suim
ta 3,394 asmenys. Jie, kaip va
kar, turėjo būti rodomi pilie
čiams ir pilietėms, kurie tuo 
ar kitu budu nukentėjo nuo 
kriminalistų. Suimtųjų tarpe 
policija užtiko vieną-kitą asme
nį, kurių is seniau ieškojo. 
Bendrai tečiaus imant, suim
tieji yra daugumoje, kaip sa
koma, “maža žuvis”. Policija 
mano, kad stambieji gengste- 
riai buvo iš anksto perspėti 
apie rengiamus policijos užpuo
limus ir todėl nepasirodė, ku
rias nužiūrėjo kaip galima už
pulti. Panedėlio ryte visa eilė 
advokatų stojo prieš teisėją 
Sullivan (kriminaliam teisme) 
reikalaudami paliuosuoti jų kli- 
jentus. •

Pieno badas grūmojąs 
Chicagai

Meras Thompsonas pareiškė, 
kad jisai kovosiąs visomis gali
momis priemonėmis,’ jei pieną 

išvežiojančios kompanijos mė
gins pakelti pieno kainą suvar
toto,jums (publikai). Dr. Kegel, 
Chicagos sveikatos komisionie- 
rius, numato pieno badą (sto
ką) Chicagai. Jisai ir jo pata
rėjai tarėsi kreiptis į federalę 
valdžią prašydami pagelbos, kad 
išgelbėjus Chicaga nuo pieno 
bado. Valstybės gynėjas SwanT 
son pažadėjo griebtis tuojau 
persekiojimo tų, kurie gadina 
pienų (pav. Įpila kerosino pie- 
nan). Bet jis pareiškė, kad'jo 
galia veikia tik Cook paviete. 
Tuo tarpu farmerių streikas iš
siplėtė ne tik Cook paviete, ne 
tik kitose Illinois pavietuose,

Tiems, kurie prastai miega
Vyrai ir motery*, kurio ntnlkolta ryte j>a- 

vargę ir nilpni po netikusio naktin* poiluiii, 
ttirett) pabandyti Nuga-Tone. Ta* prepnra- 
iiiH padaro stebuklu  m, kariniu lik f kelia* 
diena*. Ji* priduoda naują *pfką ir JAgą 
nemini*, muskulam* ir organam*. pagerina 
apetitą ir pageli)*!! virAkinimui. paAalinu 
gašli* ar viduriu ar pilvo iAputimą. nugali 
jtonnllpaelja. inkstu ar puhIch Hiierziniiną. 
galvon Hkaudi'jimt). kvaitulį ir paAaiina 
skausmu* muskuluose ir kitokias liga* ir 
skausmus.

l’-o Augllst Mitehell. McMiilan, Mieh.. 
patyrimą* su Nuga-Tone yra tūkstančiam* 
kiti), kurie ėmfl *| pastebėtinu Hveikuto* ir 
spėkos budavotoją. P-a* Mitehell sako: 
“AA nerimavau naktimi* atsigulęs, man 
Hluiuciejo kautai ir buvau labai lieHa*. 
Nuga-Tone padarė iA mane* naujų žmogų ir 
aft vėl jaučiui)* jauna*. Dabar mane* nie
kas nebevargina". Ta* 'akta*, kad Nuga-Tone 
atiteka lokį gerų darbų, turi Imti užtekti
na prieža*tim juo* tuojau* iAbandyti. jei 
jusi) sveikata nėra tokia, kokiu ji turėti) 
būti. Nuga-Tone galima gauti visur, kur 
tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu ver
telga kartai* neturėtu stake, paprašyk j| 
užsakyti dėl ju* iA urmo vaistynės. 

Naujos Radios 1929 Modeliai
Naujos Majestic, Naujos Sparton, Naujos Zenith, Naujos R. Č. A., Radiolas, 

Naujos Freshman, Colomand. Didelė vertė už mažiaus pinigų.

Nauja Atwater Kent 8 
A. C. tūbos, Dynamic 
gpeakeris. Su C i CQ 
viskuo, už

bet net trijose valstijose —- In
diana, Wisconsin ir Illinois. Pa
sak “Daily News”, daugiau kaip 
1,000,000 svarų pieno sunaikint

Ar Jūsų ‘4hsi šeši 
Cilinderiai Veikia”?

Kepenys — Pilvas — Viduriai 
— Nervai — Smegenys — šir
dis — Ar jie visi veikia 100%?

žmogaus kūnas yra kaip geras au
tomobilius — viskas jame turi būti 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite, 
kad jis veiktų kuogeriausia.

Jus negalite tikėtis jaustis 100%, 
jeigu jūsų kepenys yra pakrikę, jūsų 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pairę 
ar viduriai užsikimšę. Jus turite su
tvirtinti savo gaiviąsias jėgas ir jus, 
silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurie ilgų laiką gydotės, ban
dydami atgauti jaunesnių metu gy
vumą ir patvarumą, jus liksite nuste
binti ir patenkinti pamatę kaip grei
tai spėka, energija ir gyvumas su- 
gryš vartojant Tanlac.

Nueikite pas savo aptiekininką da
bar ir gaukite bonką Tanlac. Milio- 
nai žmonių sugryžo ant kelio į jau
nystę, sveikatą ir laimę nuo šio gar
saus toniko ir nėra priežasties ko
dėl ir jus negalėtumėt pradėti šian
die atbudavojimą jūsų nusidėvėjusių 
kūno audmenų ir atgaivinimą visos 
jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums 
greitai nepagelbės tikras pabandymas 
šių visame pasaulyje garsių vaistų.

Tanlac
52 MIRONAI BONKŲ SUNAUDOTA
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ii
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ta. Farmerių organizacijos per- 
detiniai skelbia, kad jie sutinka 
likviduoti ginčų su pieno išve- 
žiojimo kompanijomis arbitraci-

SĖKMINGI METODAI
KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS

Laikykis šių taisyklių. — Nejuokauk su šalčiais. — 
Laikykis išbandytų saugių metodų.

. Dabokis šalčių — net menkų šal
čių galvoje ar gerklėje.

Neleisk jiems įsigauti i krutinę ir 
plaučius.

Vengk drėgno ar šlapio oro.
Neik laukan, jei jauties liguistas. 

Influenza, gripas, plaučių uždegimas 
ir kitos rimtos ligos tankiai paeina 
nuo šalčių.

PAVOJUS
šalčio, “flu” ir plaučių uždegimo 

bakterijos dauginasi milionais ir puo
la lygiai kaip silpnus, taip ir tvirtus. 
Dabokis šalčių, jie susilpnina jūsų 
atsparumą. Didžiausias pavojus glu
di tame “paprastame šaltyje”. Su- 
naikinkit tą šalti greitai.

Yra labai svarbu išvalyti visus vi
durių takus, taip jau viršutinj ir apa
tini skilvius. Laikykit inkstus ge
rai išvalytus ir atgaivintus ir sustip- 
rinkit kraują.

Patyrimas išmokė
Patyrimas laike 1918 m. epidėmi- 

jos parodė, kad vienas iš geriausių 
ir papraščiausių gydymų yra1 išgerti 
puoduką karštos Bulgariškos Žolių 
Arbatos.

Kam rizikuoti, kaih nebūti prisi
rengusiems atmušti šalčius ir “flu”? 

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Naujas Sparton 9 A. C. 
tūbos, Dynamic speak- 
e™-Su. $189 viskuo, uz w

jos keliu, bet kad stambiosios 
kompanijos neprisiima arbitra- 
cijos. Dar daugiau farmerių su
streikavo.

Geriausia ką galima padaryti da
bar yra nueiti aptiekon ir įsigyti 
pakeli Bulgariškos Žolių Arbatos. 
Sunaikinkit savo šalti. Išgerkit puo
duką šios karštos arbatos du sykiu 
i savaitę. Tai sušildys sustingusi 
kraują, padidins jo cirkuliaciją ir pa
šalins iš vidurių ir skilvio nuodus ir 
ligų perus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgarišką Žolių Arbatą (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na
muose šiais reikalingais laikais.

Jeigu jus turėjote flu ar dideli 
šalti, dabokitės pasikartojimo. Puo
dukas šios Arbatos du sykiu i sa
vaitę yra jūsų apsauga prieš atakas.

Pasimatykit su savo aptiekininku 
tuojaus. Jūsų sveikata — galbūt net 
jūsų gyvastis — gali priklausyti nuo 
panaudojimo šių paprastų atsargu
mo priemonių. Ta pastebėtina arbata 
kainuoja tik 35c, 75c ar $1.25 už di
delės šeimynos pakeli. Jeigu jūsų ap- 
tiekininkas jos neturėtų, mes mielai 
pasiųsime Jums didelės šeimynos pa
keli. Nesiųskit pinigų, vien laiška
nešiui užsimokėkit $1.25. Adresuokit 
Marvel Products Co., 106 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.
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BARBARAI!

Viena komunistų srovė rengė prakalbas Minneapo- 
ly. Kitos komunistų srovės žmonės atėjo į svetainę, 'ap
siginklavę švininėmis buožėmis ir geležgaliais, ir baisiai 
sumušė prakalbų rengėjus, pakėlė triukšmą publikoje 
ir išardė susirinkimą.

Komunistai, kurie atliko tą žiaurų chuliganišką 
darbą, yra Maskvos Stalino pritarėjai. Jie kontroliuoja 
Ameriko^vadinamųjų “workerių” partiją. O tie, ką ga
vo mušti, tai — šalininkai Trockio. Jų vadus “stalincai” 
neperseniai išmetė iš partijos.

Prieš keletą mėnesių jie buvo vieni antriems ge
riausi draugai. Jie veikė sutartinai prieš visus nekomu- 
nistus. Ir “stalincai”, ir “trockistai” bendromis jėgomis 
šmeižė kitų srovių žmones, ardė jų susirinkimus ir ne-1 
retai surengdavo jiems muštynes. Ypač daug šitokio 
chuliganizmo abidvi komunistų frakcijos, kol dar jos 
laikėsi išvien, atlikdavo darbininkų unijose, kurias 
jiems rūpėjo “užkariauti”.

Dabar komunistai kovoja tarp savęs. Taip, kaip jie 
pirma elgdavosi su savo politiniais oponentais, dabar 
jie elgiasi tarp savęs. Įpratę vartoti vietoje argumento 
“black-jack’ius” ir gelžgalius kovoje prieš nekomunis- 
tus, jie tuos pačius įnagius vartoja ir tarp-frakdnėje 
kovoje.

“Draugas” Cannon ir jo vienminčiai, kuriuos “sta
lincai” užpuolė Minneapoly, niekuomet, be abejonės, nė 
nesvajojo, kad jie gaus mušti nuo komunistų! Jie, žino
ma, buvo įsitikinę, kad švininės buožės tai yra toks in
strumentas, kuriuo joks “susipratęs revoliucionierius” 
negali daužyti galvas komunistams. Jeigu policija arba 
kokios nors kapitalistų kompanijos pasamdyti valkatos 
“daro tvarką” su to instrumento pagelba, — na, tai iš 
kapitalistiškų žmogžudį) negalima nieko geresnio nė 
tikėtis: tam ir reikia kapitalizmo tvarką sugriauti, kad 
tokio žvėriškumo daugiaus nebūtų!

Antra vertus, visai sutinka su komunistų princi
pais, kad švininėmis buožėmis pavaišina komunizmo 
priešus patys komunistai. Nes komunizmo priešai juk 
turi būt išnaikinti, idant komunizmas “gyvuotų”. Pats 
nabašninkas Leninas skelbė, kad kovoje su savo prie-1 
šais bolševikams visos priemonės turi būt geros, 
kuri priemonė labiau priešui įskaudina, juo ji yra 
resnė. Bet kaip galima leisti, kad skaldytų galvas 
munistai kits kitam? Kuriame Lenino “tezyje” 
pasakyta, kad toks dalykas yra galimas?!

Telegrama apie kruvinas komunistų muštynes
nneapoly sako, kad “stalincai” tenai užklupo “trockis- 
tus” visai neprisirengusius. Tečiaus yra žinoma, kad 
panašus “vvorkerių” partijos chuliganų užpuolimas ant 
Cannono šalininkų jau buvo kartą įvykęs — viename 
Naujosios Anglijos mieste. Tas pats Cannonas buvo kal
bėtojas ir tenai. Kodėl gi jisai ir jo vienminčiai šį kartą 
neapsisaugojo nuo “stalincų”? 1

Aišku, Cannono galvoje negalėjo jskekti tokia min
tis, kad jo buvusieji draugai ir bendradarbiai, su ku
riais jisai kartu organizuodavo muštynes prieš “buržu
jus” ir “kontr-revoliucionierius”, ims ir užpuls jį patį, 
kuris da ir šiandie nepaliauja bažijęsis, kad jisai esąs 
tikriausias ir ištikimausas leninizmo šalininkas! Buržu
jus lupti galima; kontr-revoliucionieriui perskelti galvą 
yra net labai pagirtinas darbas; bet kokią teisę turi 
Lovestone’o pasekėjai vartoti smurtą prieš “susipratu
sius revoliucionierius”?....

Kuomet “trockistų” vadas šitaip galvojo ir rengėsi 
pasakyti Minneapolio “proletarams” griausmingą pra
kalbą apie “workerių” partijos nusidėjimus tyrajai le
ninizmo dvasiai, tai šios partijos vyrukai nesnaudė. Jie 
ginklavosi ne “tezinis”, bet švininėmis buožėmis; ir kai 
atėjo lemiančioj! valanda, tai du Cannono šalininkai su
kniubo pusgyviai asloje, o kiti “trockistai”, kaip avių 
būrys, išbėgiojo į visas puses. Debatus laimėjo “stalin
cai”.

Po šito “idėjinio” mūšio gal būt dabar jau ir Can
nonas ims suprasti, kad komunistiškam judėjime ima 
viršų ne tas, kuris turi geriausius argumentus, bet tas, 
kuris yra geriaus apsiginklavęs mušeikų ir banditų įna
giais. Gal jisai dabar pradės numanyti, kad ta ištvirku
si parazitų gauja, kurią peni Maskva, veda darbininkus I 
ne į kokį ten “susipratimą” arba “pasaulio revoliuciją”, 
bet tik — į barbarizmą!

juo 
ge- 
ko- 
yra

Mi-

JAU KRYPSTA Iš KELIO”.

Fjrof. S. Ruzicka, čekoslova- 
kas, rekomenduoja čekoslova- 
kams gerti tyrą juros vande
nį. Tuo budu esą jie žymiai 
pagerinsią savo sveikatą.

Juros vanduo, kaip žinia, tu
ri iodinos. Tas elementas yra

“Laisvės” centristai jau su-1 būtinai reikalingas sveikatai, 
sipyko su buvusiuoju savo di- Kadangį, Čekoslovakijos vanduo 
dėlių priedeliu ir stambiu Mon- to elemento neturi, todėl prof. 
tellos bolševikų darbuotoju, S. Buzicka ir rekomenduoja juros 
K. Kriaučiunu. Jos korespon- vandenį.
Rentai ėmė “draugą” Kriaučių- * .« « <
n<} šmeižH, o jisai negaudamas i Ncdarbus Anglijoj v61 padi. 
vietos Laisvėje atsakyti sme!- dsjo Dabartiniu laiku 
žikams, turėjo kreiptis i "Ke- bių prigkąitoma daugiau nei 

• ., , , . . pusantro miliono.Brooklyno raudonųjų bizme- |jo bedarbi 
rių organas dabar apie buv. sa- netUrėio 
vo prietelį rašo: . ..

“Tai tas pats Kriaučiūnas, 
katrą seniau kai kurie kelei
viniai, tautininkai ir klerika
lai vadindavo ‘Troškiu’, žino
ma, dėl pajuokos. O dabar 
jisai jau geras 'jiems.

“...Kriaučiūnas jau kryp
sta iš kelio ir jeigu jis nesi- 
provys, su juo atsitiks blo
gai...”
Amžina komunistų bėda: vi

są laiką pas juos kas nors 
“krypsta iš kelio”, ir bekovoda
mi su tais “nukrypimais” jie 
yra taip “bizi”, kad neturi lai
ko įvykinti pasaulio revoliuci
jų!

TERORIZMAS LIETUVOJE

nuo

Tokio dide- 
skaičiaus Anglija 
generalio streiko

♦ * ♦
Rusijoj yra apie 10,-Visoj 

000 automobilių, iš kurių 5,- 
000 randasi Maskvoj ir pri
klauso valdžiai. * * ♦

Vokietijoj pradėjo siausti sa
vižudybės epidemija, žudosi 
daugiausia jaunimas. Kad už
bėgti tam piktui už akių, Dr. 
Kurt Beck sumanė steigti pa
tarimo biurus. Berlyne jau ta
po atidarytas toks biuras. Tre
čiadienio vakarais
grali kreiptis į biurą su viso
kiomis savo bėdomis. Biuro 
vedėjai (paprastai patyrę psi
chologai ir psichiatrai) 
jaunuoliams tinkamus 
mus.

gu taip, tai kuriems galams yra 
reikalingos didelės armijos, ku
rių išlaikymas valstybėms labai 
brangiai atsieina. ♦ * *

Švedų degtukų trustas lai
mėjo Latvijos rinką. Dabar 
tas trustas turės degtukų mo
nopolį Latvijoj. Už ta privile
giją jis skolina Latvijos vald
žiai $6,000,000. Už paskolą lat
viai mokės šešis nuošimčius. 

♦ * *
Vokietijos geležinkeliai per 

metus veža apie 2,000,000,000 
pasažierių. Iš to skaičiaus tik 
36 nuoš. sumoka pilną kainą 
už važiavimą. Parlamento na
riai yra vežami veltui, o inva
lidai kąreiviai ir karininkai mo
ka tik pusę kainos.

Per 10 metų Vokietija su
taupė $125,000,000. Sutaupė dėl 
to, kad jai nereikėjo mokėti al
gas kaizeriui ir kitiems valdo
vams. Tiems valdovams Vo- 
kiteija pirma išleisdavo $12,- 
500,000 per metus. 1914 m. 
vien tik kaizeris Vokietijai 
kainavo $5,264,000. O kur dar 
Bavarijos, Saksonijos, Wurtem- 
burgo ir kt. karaliai bei kuni-

jaunuoliai gaikščiai ?

aukso manija ir literatūra nė
ra amerikoniškos civilizacijos 
išdava? Amerikos idėjos kon
troliuoja pasaulį. Mes esame 
Amerikos vergai tiek medžia
giškai, tiek intelektuališkai.

♦ ♦

Fraya, pagarsėjusi franeuzų 
pranašė, pareiškė žurnalistams, 
jog 1929 m. mirs žymus fran-

gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.
euzų politikai. Neužilgo esą 
griūsianti dabartinė valdžia. Už 
metų kitų Francija susilauk
sianti diktatoriaus.

V — K.

duoda
patari-

---------- ,—. ------
KŪDIKIS NEINA SVARU- 

MON? DABOK JO
VIRŠKINIMU

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų ‘ patariamą ■ 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščio j antį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausj. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad
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Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tel. Cicero 130

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ESTATE: Tunų gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Robsrrelt 8500

So. Bostono “Darbininkui” jo 
bendradarbis rašo iš Lietuvos:

“Dar žodis apie Voldemaro 
terorizmą. Lietuvoje yra su
siorganizavus slapta ‘Geleži
nio Vilko’ draugija. Ši drau
gija yra teroristinė, suorga- 
nizuota komunistų pavyzdžiu. 
Savo pradžią j i gavo studen
tų Neolituanistų korporacijoj. 
Suprantama, kad ji išdygo su 
valdžios žinia, nes dauguma H 
jos narių aukštesnės politinės ‘ 
policijos valdininkai. Jos vei
kimas nukreiptas prieš ak- 
tingesnius opozicijos vadus. 
Narys priimamas j '‘Geležinį 
Vilkų’ turi prisiekti prieš 
durklą išlaikyti paslaptį. Šios 
žinios yra tikros, nes jos iš
girstos iš Mariampolės kri
minalūs policijos viršininko I 
p. šneiderio lupų. Tai kur 
nuvažiavo tautininkai! 
šizmo keliais.”
Perpai metais apie “Geležinį 

Vilką” minėjo pasikalbėjime su 
laikraštininkais pats p. Volde
maras. Jisai sakėsi žinąs apie 
tokios organizacijos gyvavimą. 
Tautininkų laikraščiuose tečiaus 
buvo rašoma taip pat ir apie ki
tą teroristinę organizaciją, 
“Baltąjį Žirgą”, kurios vadai 
esą klerikalai.

* * *
Generolas von Seeckt, 

žymiausių Vokietijos strategi- 
kų, siūlo valstybėms laikyti 
mažas armijas, kurios susidė
tų iš profesionalių kareivių. 
Tos armijos turėtų susidaryti 
iš liuosnorių.

Pasaulinis karas parode, sa
ko generolas, jog spręsti tarp
tautinius klausimus karo pa
galba yra nepraktiška. O jei-

vienas

* * ♦

Pasaulis amerikonizu o j a s i. 
Taip rašo Takanobu Murobuse, 
vienas žymiausių Japonijos pu
blicistų.

Mes visi pripažįstame, sako 
jis, kad Amerikos doleris yra 
galingiausias faktorius moder
niškame pasaulyj. Bet mažai 
kas težino, kad Amerika — do
lerio ir jėgos šalis — nustato 
taip pat ir pasaulio idėjas. 
Dauguma apgaudinėja save il
iuzijomis, jog Europa tebėra 
kultūros ir meno centras. Bet 
apsidairykite aplinkui. Ar spor
tas, moderniškas žurnalizmas, 
džiazas, radio, automob i 1 i a i,

Ten ir iš 
LIETUVOS
• per Bremeną

Didžiausiu ir greičiau
siu Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios lini
jos laivais* ' Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago, III.

northgermam

LLOYD
»t •’

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Strėet
CHICAGO /

Prenumerata metams 
Pusei metu ................
Kopija ..........  ....

$1.50
$1.00

10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.

“Mes žinome savo Luckies

MARGUMYNAI
Japonų mokslininkai paskel

bė, jog žmogaus ūgis žymiame I 
laipsnyj priklauso nuo maisto. 
Per keletą metų jie darė eks
perimentus su mokiniais. Vie
na grupė buvo maitinama ry-| 
žiais, o kita — europiečių mai
stu. Pasirodė, jog antrosios 
grupės mokiniai užaugo dides
ni ir svėrė daugiau, negu ry
žiais (japonų ^maistu) maitina
mi laikai.

Tokių pat rezultatų gavo ir 
anglų mokslininkai, kurie darė 
eksperimentus su indusais.

* *

Kunigaikštis Phillip Joshua 
gavo ultimatumą: iki rugpiu- 
čio mėnesio jis turi apsivesti 
arba kitaip jo dvarai teks pus
broliui Kirilui, Bulgarijos kara
liaus broliui.

Tie dvarai yra išmėtyti 
buvusią Austro-Vengrijos 
periją. 
sudaro 
mes.

Jau
gavo pratęsimą nuo vengrų tei
smo. Šis pratęsimas yra pas
kutinis. Jeigu iki rugpjūčio 
mėnesio jis neapsives, tai pra
ras savo dvarus.

Daiktan sudėjus, 
apie 200,000 akrų

du kartu kunigaikštis

ATĖJO “Kultūros” No. 
12. Galima gauti “Naujieno
se”.'Kaina 45 centai.

i

m TTųTr

po 
im- 
jie 
že-

Tatai padaro apkepinimas. Apkepinimas 
išdirba ir pagerina kvapsnį puikiausių 
tabakų. Lucky Strike patenkina ir nu
malšina pageidavimą riebinančių dalykų, 
nesutrukdydamas normalio apetito prie 
sveikų valgių. Štai kodėl Luckies yra 
geri rūkyt. Apkepinimas padaro Lucky 
Strike sveiku cigaretu jums rūkyt.

......... ■&.. natoiMai

k'oi sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike 
Šokių O.kcstra tokias "Metodijus, kurios Broad- 
u:ay pad irę Broadufay.” Ta muzika po visa sali, 
ruo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama 

National Broadcasting Company tinklu.

1929, U,f‘’American Tobacco Co., Manufacturert

Tam tikra, aprubežiuota cukraus pro- 
pocija maiste yra patartina, bet žinovai 
griežčiausiai pabrėžia, jog perdidelis 
daugis riebinančių saldumynų yra kenk-
spiinga ir kad Amerikos žmonės perdaug 
valgo tokių saldumynų. Todėl, vardan 
apsirubežiavimo, mes sakome:—

Daugclis vyrų, rūpestingai žiūrinčių savo 
sveikatos, tatai patyrė jau ilgi metai at
gal. Jie žino, kad Luckies nuramina jiems 
nervus ir nenusilpnina jų kūniškos svei
katos ir drūtumo—žymūs atletai pabrėž
dami liudįįo, jog tai yra tiesa. Jie žino, 
jog 20.679 daktarai pareiškė, kad 
Luckies mažiau teerzina gerklę, negu s“ . ....  »
kiti cigaretai.

KIEKVIENA moteris, kuri bijosi nu
tukimo, yra giliai susidomėjusi 

naujais šiandieniniais ir išmintingais bū
dais, kaip palaikyt savo kūno figūrą 
laibą, madingą. Reikia vengt perdidelio 
svorio. “Geriau užsirūkyt Lucky, kaip tik 
kada užeina pageidavimas saldumynų.”

IMKITE LUCKY
VIETOJ SALDUMYNO.”

“It’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.
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IŠPILDOME
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas ‘ kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės pagelbos.

Kas privalo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

The English Column
PRANEŠIMAI

pildyti blankas?

nevedęs asmuo, 
pajamų $1500.00 
ir kiekvienas ve-

Pavogė p-nios Če 
rienės autą

pa-

Beg Pardon!

Kiekvienas 
turįs metinių 
ar daugiau; 
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Elan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštine atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

Northsidėje sekmadienį 
vogė p-ios Salomės čerienės au
tų. Autas buvo pastatytas prie 
\Vicker Park svetainės, o pati 
jo savininkė dalyvavo Chicagos 
Lietuvių Savitarpinės Pašalpos 

^Draugijos parengime. —Rep.

NOrthSide

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito-, 
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8I/£X11 colių.

Svarui 20 centų
Konvertai reguliari miera 

100 už 25 centus
Persiuntimo kaštai extra.

Apiplėšė lietuvio užeigą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Jei turite aitrumą ar 
t, 

užkietėjimą imkite 
“Cascarets”

Kaip matyti, tai Northsidėj 
pradėjo siausti plėšikai. Štai 
penktadienio vakarą, sausio 18 
d., tapo apiplėštas lietuvis sa- 
liunčikas Adomaitis, kuris lai
ko saliuną ant kampo Girard 
St. ir \Vabansia Avė. Dalykas 
buvo toks. Vakare į saliuną 
įėjo aukštas vyras ir paprašė 
išsigerti. Jam begeriant, įėjo 
i saliuną dar trys vyrai. Ta
da visi griebėsi savo darbo. Su
komandavo visiems saliunc bu- 

■ vusiems* rankas augštyn iškel-
Tuo laiku saliunc buvo ke- 

vyras su 
užsimokė-; 
Visus su-

Adomai- i

In the artiele on the Chicago 
People’s Symphony Orchestra 
appearing in yesterday’s Eng
lish Column there was an er- 
ror whb*h_ unintAntinTudly was 
published. The sentence read 
thus: “The rich tonai quanti- 
ties ofthe orchestra in unison 
which were brought out in this 
work very much due to the 
vvasteful eondueting of Mr. 
Paulsen”. The sentence as it 
was intended should have read 
thus: “The rich tonai qualities 
of the orchestra in unison 
which were brought out in this 
work were very much due to 
the masterful eondueting of 
Mr. Paulsen’’.

B-vės “Bubąs” Akc. kurie įdomau
jąs prašome susirinkti sausio 24 d., 
8 vai. vak., Kliubo kambariuose, 
UniversaI State Banko name, 2-ram 
aukšte, 814 W. 33rd St.

Komisija yra gavus nuo Bendrovės 
pirmininko Prof. V. Mačio Valstybės 
Gynėjo Apkaltinimo Aktą ir daug 
kitų svarbių dokumentu, sulyg ku
rių vra galimybės atgauti Bendroves 
turtą iš Gudžiūno ir kitų. Bukit* lai
ku. Komisija.

Lietuvos Atstatymo bendrovės še
ri ninku metinis suvažiavimas įvyks 
sausio 22 d., 10 vai. ryte, Cornish 
Arms Hotel svetainėje, 311 W. 23rd 
St., New York, N. Y.

Susirinkime privalo dalyvauti vi
si šėrininkai išklausymui direktorių 
raportų, apsvarstymui ir nutarimui 
planų ir išrinkimui direktorių.

Kurie susirinkime nemanote būti, 
pasiuntėme jums pamainą (proxy) 
pervedimui savo balso tokiam L. 
A. B. •šėrininkui, kuris gali dalyvau
ti susirinkime, pasirašęs savo var
dą, pavardę ir grąžindamas pamai
ną ne vėliau kai 15 d. sausio.

GEBB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Taip pat siuntėme bendrovės fi
nansinę sąskaitą. Pilni smulkmeniš
ki raportai teikiami tik pačiam Š0- 
rininkų suvažiavime.

• L. A. B. Sekretorius.

Brighton Purk Keįstučio Pušelpinio 
Kliubo dramos skyriaus repeticija 
įvyks utarninke sausio 22, 1929 m., 
Gage Park svetainėj, 55 ir Western 
Avė., lygiai 7:30 vai. vakare. Visi 
dramiečiai ir norintieji dalyvauti 
dramos skyriuje, kviečiame atsilan
kyti. Dramietis.

Ti'V'lZ' IT visiems, kurie prisius 
■Lr X IV2AX apgarsinimą su sa
vo vardu ir adresu, mes pasiųsime 
jiems vieną 50c. dėžutę musų 
1NDIAN MAGIC SALVE DYKAI. 
Prisiųskite 15c. prisiuntimo, supaka- 
vimo ir pašto ženklelių išlaidoms, 
Kartą pabandysit, visuomet vartosit.

ESSO KAY SALES CO.,
505 W. Green St., 

Hazleton, Penn.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8488

i Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

nuo 6 iki 3 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Tel. Kenircod 5107 
Valandos :

nuo 9 iki 11 vaL ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— 1S RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sio* metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolnb 6806

GYDO

Iki ryto jau nebus galvos 
skaudėjimo, didelio šalčio, 
surūgusio skilvio, ar užsi

kimšusių vidurių

ti.
Ii kostumeriai ir dar 
inotere, kurie atnešė 
ti rendą saliuneikui. 
statė eile prie baro, 
tis, kaipo savininkas saliuno, I 
bandė pasipriešinti, bet tik li
ko nenudėtas revolveriu. Plė
šikai išėmė iš registerio dvide
šimt penkius dolerius su cen
tais ir pabėgo. . X. š.

T

VIKGINIA BUTĄ SRIUBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 21 dieną, 6:40 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukus 11 
mėn., 8 dienų amžiaus, gimus 
Chicagoj. Paliko dideliame nu
liūdime tėvą Joną ir motiną 
Marcelę, po tėvais Gedartaitę, 
seseri Jadviga. senučius Gedar- 
tus, dėdę Joną Gedauta, ciocę 
Spitlienę, pusbrolį Alfonsą 
Spitlių ir kitus artimus gimi
nes. Kūnas pašarvotas randa
si 4024 S. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 24 dieną, 1 vai. po piet, 
iš namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Virginia R. Sriu
bas giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnayimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesuo, Senučiai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Badžius, Tel. Victory 
4088.

Grabonai

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

LietuvėsAkušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSZ-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po pietų iki 
8 vai. vakare.

Res. 6109 South 
Albany Avė.

Hemlock 9252

A. MONTVID, M. D.
1579 MBwankee Avenue, Room 209 
Kampa* North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
TeL Brunjwick 4983

Namų telefonas Brunawick D597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki/8 vai. vakare
Re*. 8201 South Wallace Street

VIRŠUJ ASHLAND STATE 
BANKO

1800 S. Ashland Avė

UniversaI Restaurant
Mustj varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, sav

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

VALANDOS:•
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 
valandai po pietų.

Telefonas CaHal 0464
X

Phone Boulevard 4139
4. MASALSKIS

Gaukit 10 centų dėžutę dabar.
Jus turite aitrumą! Jūsų gaL 

va plaka, prastas skonis gerklėj, 
akys degina, jūsų oda yra gel
tona, su raudonais ruožais po a- 
kimis; jūsų lupos yra suskilu
sios. Nestebėtina, kad jus jau
čiatės piktas, nedoras, neramus. 
Jūsų sistema yra pilna tinkamai 
neišsiv^liusios tulžies, ir kas 
jums reikalinga, tai išvalymas iš 
vidaus. Nebūk aitrus nepaken
čiamas žmogus ir sau ir kitiems, 
kurie tave myli ir negi nevartok 
aštrių liuosuojančių gyduolių, 
kurios erzina ir pažeidžia. At
simink, 
kepenų 
švelniai 
rets —
gate. 10 centų dėžutė iš jūsų 
aptiekininko palaikys jūsų ke
penis ir vidurius tyrus; skilvį 
saldų ir jūsų galvą skaisčią per 
mėnesius. Vaikai mėgsta imti 
Cascarets, kadangi jos yra ska
nios ir niekad negnaibo ir ne- 
sirgdina.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p.

kad didžiumą vidurių, 
ar skilvio pakrikimų 
iki ryto išgydo Casca- 
jos veikia kai jus mie-

Gera Sveikata Pri 
klauso Jums

Gamta suteikė jums pastebėtiną 
fizinę kūno mašiną. Jeigu jus gyve
nime prisilaikysite gamtos įstatymų, 
tai jus nesirgsite. Bet didžiuma mu
sų vienokių ar kitokiu budu peržian- 
gia sveikatos įstatymus, todėl mes 
turime šalčius, skaudėjimus, susirgi- 
hnus ir daug kitų kūno pakrikimų. 
Gera sveikata reikalauja reguliario 
vidurių išvalymo. Nature’s Lawlax 
yra gamtos geriausia pagelba. Kuras, 
kuris palaiko kūno mašineriją veik
lume yra oras, kurį jus kvėpuojate, 
vanduo, kurį jus geriate ir maistas, 
kurį jus valgote. Nature’s Lawlax 
švelniai veikia ant kepenų ir tuo pa
čiu laiku pagelbsti inkstams filtruoti 
ir išvalyti kraują. Kai būna sugrą
žintas jų sveikas veikimas, skilvis 
tada būna sveikame stovyje. Jus 
gaunate pilną naudu iš jūsų suvalgy
to maisto ir sugryštate į stovi gero.** 
sveikatos ir laimės.

Jeigu jus nesijaučiate pilnai gerai, 
tai neatideliokit nė vieną dieną, bet 
nueikit i artimiausiu aptieką ir gau
kit mėiiną dėžutę Nature’s Lawlax 
— 25 ar 50c. didumo sii pinigų grą
žinimo garantija.

Pradėkit šiandie budavoti savo at
sparumu prieš ligas su šiais gerai.'; 
vaistai*.

Jeigu jus gyvenate ten, kur nega
lite gauti Nature’s Lawlax, šeimini- 
nio daktaro $1.00 didumo dėžutė bus 

greiti* i pirmos klesos pn5tu 
tiekiui Jums id John ii. Wilcox C*o., 
4718 Nori h St. Louis Avė., Chicago.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. *

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
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. NedOJ. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Rm. 6660 South Artesian Av«nu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 .South Halsted Street 

Chicago, I1L

4729

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Pbone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. UŽ 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South AHhland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Wostern Avenu* 

4146 ‘Tel. Lafayette 
Valandos : 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki

n v.
9 vai.

ryto 
vak.

MARCINKEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
nedėlioj, sausio 20 dieną, 1929 
m., sulaukęs 59 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, 
veno Sheboygan 
gyveno Chicagoj, 
rė Rockford, III. 
liame nubudime 
ir dvi dukteris, 
Avė., Rockford, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 23 dieną.

Visi A. A. Kazimiero Mar
cinkevičiaus giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simai, Dukterys ir 
Giminės.

Ilgą laiką gy- 
Wis., taipgi

III., o pasimi- 
Paliko dide- 

keturis sūnūs
421 Webster

ADOMAS TIRAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 19 dieną, 8:30 valandą 
vakare, 1929^m., gimęs Mari- 
ampolio apskr., Prienų parapi
jos, Zenkių kaime. Amerikoj iš
gyveno 26 metus. Paliko di
deliame nubudime moterį Ma
rijona, po tėvais Broniutę, sū
nų Edvardą, marčią Mildred, 
anūkę Rose Marine, 4 seseris, 
4 švogerius, 2 brolius ir gimi
nes. Lietuvoj 4 seseris, 2 bro
lių ir motinėlę Oną. Kūnas 
pašarvotas randasi 1342 So. Ci
cero Avė., Cicero, III.
’ Laidotuvės ivyks seredoj, 
sausio 23 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų j Emblem kapines.

Visi A. A. Antano Tiro gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sukeikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti, Seserys, 
Švogeriai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriug ir 

Balaamuotojas
2814 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

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.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenuo 
Telefonas Boulevard 7820 

Res« 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytoja* ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leaviff St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto’ iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
(Joną* Bagdžlupas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais* 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

n
Tel.

7—9

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001 
Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vcikcimis X
3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562 
vai. vak. apart Panedėlio h

PėtnyČios

am

Graborius

■A

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Purk 797

Sąžiningai 
pigiai 1

ir 
patar

nauju dieną ir 
naktį Visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkš. \

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie . grabų z išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tol. Canal 6174 
SKYRIUS :

8238 9. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
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, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda aP 
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

'Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We«t Washington Street 

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

Namų Tel. l^yde Park 3395

Tel. Brunsvrtck 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—-5, 6—8:30 
Sekmadieniai* pagal Busitarimą.

A. PRABISH
Lietuvis

PADĖKAVONe
A. A. Kazimieras Linkauskis

kuris mirė sausio 13 dieną, 1929 m. ir palaidotas tapo sausio 16 
d., 1929 m., o dabar ilsis Sv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkovat tiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į neišvengiamą amžinybės vietą.

e

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėkų dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojąme musų, dvasiškiem 
tėvam, Kun. Klebonui Aleksandrui Baltučiui ir Kun. Juozui Jasevičiui 
kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą; dekavojame grabo- 
riui Eudeikiui, kurs savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį j amžinastj, o munjs palengvino perkošti nubudimą ir 
rūpesčius, dekavojame Seselėms Aušros Vartų parapijos bažnyčios 
už papuošimą Altorių, gėlių aukautojams, gėlių nešėjoms, grabne- 
šianis ir visiems kurie kokiu nors budu prisidėjo prie laidotuvių ir 
sutrikę ifikilmingą pa gru >»*> mano mylimam broliui. Dėkuvojatnc ka- 
pinių gaspadoriui p. Krušai už gražios tvarkos suredįmą. ir pagalios 
liekavo jame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; v tau mu
sų mylimas broli sukome: ilsėkis šaltoj žemelėj ir lauk manęs pas 
tave ateinant.

Nuliūdę liekame,
BROLIS PRANCIŠKUS IR GIMINES.

Simpatiškas — 
Ma ndagus — 
Geresnis ir Pi* 
gesnis Už kitų 

’r Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermi tauro A ve. 
Tel. Yards l/ll ir 1742 

SKYRIUS
4147 So. Fairfieht Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tol. Cicero 3794 

SKYRIUS .
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dintą pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei

Dr.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexcl 9191

DR. A. A. R0TH
Rasa* Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

J. P. WAITCHES
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
..i- i. i . ....................................... - ■

Albin A..Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSt. 
Hemlock 4080

4649

abejoji apie savo akis, eik paa
A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Culuinet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Telefonas Canal 1912
Residence Tel. Fairfax 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE.KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piel
7 iki R vnk. Nedcl. nuo 10 Iki 12 

Res. "Coleplioiie I’Uizh 3200

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KAIJSZ

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

Seredos vakure Uždaryte
Nedėlioj pagal sutarti

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija G158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 3525.

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
DETROIT, MICH.

ADV. J. 1'. UVICK
Dabar Naujam Ofise 
2333 Bartum Tbwer

Kampas Bates and Cadillac Sųuare
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakare.

Panedoliaii ir Pėtnyčiomia 
iki 7:30 vai. vakaru
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CHICAGOS žinoma, šnuigelišku budu iš
kraustė senąją LSS. spaustuvę 
ir “padovanojo” ją “Vilniai”. 
Iš to zecerio manadžeris S. pa
reikalavo, kad jisai dirbtų už 
mažesnę algą ($2(1 mažesnę sa
vaitėje), negu “union scale”, 
kadangi, girdi, visi “V.” dar
bininkai gauną nepilnas algas; 
Kai zeceris atsisakė priimti tą 
pasiūlymą, tai spaustuvės for
manas jį išėdė iš darbo.

Tam atsitikimui, kad unija, 
gavus iš ko nors skundą, atei
tų tyrinėti, “V.” bosai turi su
darę visokių skymų pasiaiški
nimui, 
siems “V»” _____ r<,.T.

darbiniu- sinta, kad jie nesakytų tiesos 
Neseniai I unijai. Kai unija paklaus, ko- 

partija kios algos jiems mokamos, tai 
suskaldė angliakasių uniją ir jie turi atsakyti, kad “pilnos 
dvejetą rūbų siuvimo pramonės unijines algos”. O jeigu butų 
darbininkų unijų, skelbdami, susekta, kad darbininkai gau- 
kad tos unijos netarnaujančios na mažesnes sumas pinigų, ne
kaip reikiant darbin inkam s. gu jiems priklauso, tai sugal- 
Lietuviški komunistai Chicago- vota pasiteisinimas, kad darbi- 
je nuolatos įrodinėja savo “ty- nirikai buk duodą “aukas” (do
rą darbininkiškumą” tuo, kadlnations) partijai. Stengdamie- 
purviniausiu budu š m ei ž i a si save geriau! apsaugoti, “V.” 
“Naujienas”, prikai š i o d a m i bosai privertė kai kuriuos Sa
joms darbininkų “išnaudojimą” vo darbininkus net pasirašyti, 
ir kitokias nedorybes.

Per keletą pastarųjų savai- pusę!) “aukoja” partijos labui, 
čių man teko pastebėti, kad či- 
kagiškis lietuvių komunistų or- šitoks triksas. 
ganas taip įsidrąsino, jogei ėmė kai, eidami užsimokėti duokles, 
kaltinti “Naujienas”, buk josi neprasitartų kaip nors unijos 
laužo savo spaustuvėje darbi- ofise apie šmugeli^V 
ninku unijos taisykles ir susiu tuvėje, tai jų dtfoklc. 
lauksiančios dėliai to net dar-: R 
bininkų streiko. I

ŽINIOS
Darbininkų Išnau 
dotojai ir Unijos 
Apgaudinėtojai

ŠMUGELIS RAUDONOJO 
BIZNIO IŠTAIGOJE.

Visi žino, kad komunistai ap
simeta “didžiausiais” 
kų klesos draugais. 
Amerikos komunistu

Pirmiausia, žinoma, vi- 
darbinin karus įgrą-

kad jie dalį savo algos (kone

Prie to dar yra vartojamas 
Idant darbiniu-

. spa tįs
ės nuveža 

lauksiančios dėliai to net dar-į R., kuris yra unijos čėnnanas 
bininkų streiko. Skaitydamas I “Vilnyje”. Jisai kartu yra ir 
tas Strazdo-Valonio blevyzgas spaustuvės formalias: taigi vie- 
raudonųjų biznierių laikrašty-! no j e ypatoje jisai atstovauja ir 
je, aš netekau kantrybės ir nu-1 uniją ir kompaniją! Ar ne pui- 
tariau pasakyti tiesos žodį vi- 1 l”*~
suomenei apie tuos gaivalus.
Jau laikas yra juos numaskuo- 
ti!

Vii->

apie 
yra

kiek jiems priklauso, 
yra mokamos “skebinės” 
nors komunistu’ organas 
turįs uniją ir vartoja 
ženklą (leibelį) ant sa-

Darbininkų išnaudojimas 
nies” įstaigoje.

Komunistų riksmas 
“darbininkų išnaudojimą’
begėdiška veidmainystė, nes jie 
patys savo darbininkus išnau
doja aršiau, negu kas kitas. 
“Vilnies” spaustuvė nė vienam 
savo darbinipkui nemoka tiek 
algos, 
Jiems 
algos, 
sakosi 
unijos
vo spaudos darbų ir laikraščio.

Iš keturių raidžių statytojų, 
kurie dirba “Vilnyje”, trys gau
na per savaitę po $40.00, o ket
virtasis dar mažiau — tarp $30 
ir $35. Tuo tarpu pagal “union 
scale” jiems turėtų būt moka
ma už dieninį darbą po $55.40, 
o už naktinį — po $59.40 sa
vaitėje. Be to, kai kurie jų 
dirba po keturias valandas sa
vaitėje ilgiau, negu unijos nu
statytas darbo laikas. Vienas 
iš jų, kuris priklauso “Vilnies” 
bosų gengei, dirba net dar il
gesnes valandas už kitus.

Taigi kiekvienam savo zece- 
riui raudonieji biznieriai nu
traukia nuo algos kiekvieną sa
vaitę vidutiniškai po 20 iki 30 
dolerių. Per metus šituo budu 
jie “sutaupo“ ant kiekviėno 
darbininko tarp $1,000 ir $1,- 
500.

Toks pat, ir net dar biaures- 
nis, išnaudojimas yra varomas 
ir presruimy. Presmanams te
nai mokama po 30 arba 35 do
lerius per savaitę, kuomet su
lig “union scale” jiem priklau
so po 55 iki 65 dolerių savai
tei. To negana. Du asmens, 
kurie atlieka presmanų darbą 
“V.” įstaigoje, dažnai varo 
kartu du ir tris presus. Ne
retai jie ateina dirbti dieną, o 
paskui dar dirba nakty, vadi
nasi, dirba du šiftu.

Visoje “V.” įstaigoje tik vie
nas darbininkas (mailer) gau
na pilną algą! Kaip gi tat “Vil
nis” gali turėti uniją ir vartoti 
unijos leibelį?

Unijos apgaudinėjimas.
“Vilnies” bosai komunistai 

uniją apgaudinėja. Jie slepia 
nuo unijos tą faktą, kaęl “Vil
nies” darbininkai gauna skebi- 
nes, o ne unijines algas.

Prieš kiek laiko toje raudo
noje įstaigoje dirbo zeceris J., 
atvykęs į Chicagą iš PhiladeL 
phijos, iš kur komunistai, kaip

ki kombinacija?
Kadangi bolševikų įstaiga, 

kaip matėme, varo šmugelį ir 
su presmanų unija, tai ir čia 
yra vartojamas gudrus sky- 
mas. Unija, mat, gali netikė
tai užklupti “V.” du presmanų 
varant keletą presų sykiu. Ap
sisaugoti nuo to, komunistų 
įstaiga turi dar vieną “pres- 
maną”, taip sakant, rezerve. 
Jisai, būtent, yra “V.” mene
džeris S. Jisai yra išsiėmęs 
presmanų unijos No. 3 kortelę, 
nors ant preso jisai, žinoma, 
nedirba, kadangi turi pakanka
mai kitokio užsiėmimo. Jeigu 
kyla “pavojus” ir reikia aiš
kintis unijai, kas ten tiek tų 
p/esų varo vienu laiku, tai sku
biai atbėga “tavorščius” S. ir 
sako: “Aš taip pat čia dirbu!”

šmugelis su unijos leibeliu.
Raudonieji biznieriai gali tei

sintis, kad jie tas suktybes da
ro ne su blogais norais, bet tik
tai dėl to, kad nepajėgia ge- 
riaus apmokėti savo darbinin
kus. Gerai — sakysime, kad 
jie nepajėgia. Bet jeigu taip, 
tai kam jie apgaudinėja darbi
ninkų organizacijas ir visuome
nę? Kam jie varo šmugelį su 
unijos leibeliu?

Jų tikslai labai aiškus. Uni
jos vardas ir ženklas jiems yra 
reikalingi tam, kad jie galėtų 
sėkmingiau vesti konkurenciją 
su kitomis spaustuvėmis. Pri
sidengdami “unijistų” skraiste, 
jie atkalbinėja žmones neduoti 
spaudos darbų toms spaustu
vėms, kuriose nėra unijos. O 
prieš unijines spaustuves jie 
gali varyt konkurenciją, atlik
dami savo spaustuvėje darbus 
pigiau, negu tikros unijinės 
spaustuvės.

Aukščiaus matėme, kad rau
donasis “V.” biznis “sutaupo” 
ant kiekvieno darbininko ma
žiausia po tūkstantį dolerių per 
metus. Darydami tokią “eko
nomiją” darbininkų algomis, 
“V.” bosai gali numušti kainas 
spaudos darbams 25 arba 30 
nuošimčių, palyginant su uniji
nėmis spaustuvėmis, ir dar vis- 
tiek turėt daugiau pelno, negu 
jos.

Ar galima šitokią konkuren
ciją pripažinti Švariu daiktu? 
žinoma, kad ne. Tai yra tik
riausioje to žodžio prasmenėje 
nešvari kompeticija, kuri de
moralizuoja spaustuvių biznį ir 
žudo spaustuvių darb i n i n k ų 
amatą. Prieš neunijines spau
stuves komunistų įstaiga kovo
ja, prisidengdama unijos leibe
liu, o prieš unijines spaustuves 
pigiomis kainomis. Ir, be to,

bmibhhb

dar ji veda prieš unijines spau
stuves purviną šmeižiančią agi
taciją per savo “Vilnį”, šis 
komunistų organas, kaip aukš
čiaus nurodžiau, skleidžia be
gėdiškus melus apie “Naujie
nas”, kad jos buk skriaudžian
čius uniją ir darbininkus, kuo
met iš tiesų darbininkai “Nau
jienose”, kiek aš žinau, gauna 
pilną “union scale” (tikra tie
sa. — “N.” Red.). i

Vadinasi, komunistų įstaiga 1 
ne tik 
ninkus, 
ją, bet 
— tuo 
biznis tarpti]. o kitos spaustu
vės turėtų nuostolį. Tai yra 
aršesnis dalykas, negu skeba- 
vimas!

NAUJIENOS, ChlcagO, BĮ.
.---------------------- ------ - —i i MHIiHi —... •

jeigu jie nori vartoti unijos 
ženklą, arba jie turi nusiimti 
“unijizmo” maską ir stoti prieš 
publiką atidengtu veidu. Bet 
dėl bizniškų išrokavimų apgau
dinėti visuomenę, demoralizuoti 
darbininkus ir stumti į balą 
ištisą amatą — jie neturi tei
sės. Pasipiktinęs.

Antradienis, sausio 22, 1929

1CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Business Chances

Pardavimui Bizniai

JL

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai Išmokėjimui 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

išnaudoja savo 
ne tik apgaudinėja uni- 
ir klaidina visuomenę 
tikslu, kad raudonasis

Moterys Turi Išmok- 
dafbdti Vartoti Magnesia

Pragaištis spaustuvninkų 
amatui.

Kiekvienas gali suprasti, ko
kią skriaudą tokia savo nešva
ria politika komunistai daro vi
siems spaustuvių darbiniu- 
kains. Savo nesąžininga kon
kurencija raudonieji biznieriai 
verčia ir kitas mažesnes lietu
vių spaustuves mažinti savo iš
laidas, išnaudojant darbininkus. 
Savo darbininkams jos nemoka 
unijinių algų, bet dengiasi “uni-j 
jos” skraiste, kad neatstumtų 
nuo savęs kostiumerių. Jos pa
mėgdžioja “Vilnies” bosus; ir 
ar galima tikėtis, kad jos elg
tųsi sąžiningiau su darbininkų 
organizacija, negu tie raudo
nieji apaštalai, kurie dedasi esą 
daugiau negu ”100% unijis- 
tai”?

Kas tuomet išeina? Išeina 
tas, kad lietuviui zeceriui šian
die jau beveik nebėra progos 
gauti žmonišką uždarbį. Jeigu 
dėl darbo sumažėjimo unijinė
je spaustuvėje lietuvis raidžių 
statytojas netenka vietos ir nu
eina prašyt darbo kitoje spau
dos įstaigoje, tai bosas jam pa
siūlo $35 per savaitę arba dar 
mažiau — vistiek, ar ta įstai
ga yra laik’bma “unijine”, ar 
ne. Kas pasilieka tokiam dar
bininkui daryti? Pas svetim
taučius gauti darbo jisai nega
li, nes jisai nemoka kaip rei
kiant svetimų kalbų. Kitam 
kokiam amate jisai nėra įsi- 
lavinęs. Todėl jisai priverstas 
yra priimti pasiūlymą dirbti už 
pusdykę — ir apgaudinėt uni
ją, nes jeigu unija žinotų, kad 
jisai skebauja, tai jisai butų iš 
unijos išmestas!

Tokiu budu, ačiū “Vilnies” 
pasidarbavimui, lietuvių spaus
tuvių darbininkų sąlygos Chi- 
cagoje eina vis blpgyn ir blo
gyn, ir galų gale šito amato 
darbininkai susilauks tokios pat 
padėties, kokioje kitąsyk buvo| 
kriaučiai 
šapose”
negu jie susiorganizavo.
reikia neužmiršti, kad gerai iš
mokti spaustuvės darbą ima 
mažiausia penkis metus, o rū
bų siuvimo dirbtuvėje žmogus 
išmoksta dirbti daug greičiau. *
Gana to raudonojo humbugo!

Šitokiam darbininkų kenki
mui turi būt padaryta galas. 
Raudonieji komisarai laiko sa
ve taip pat “darbininkais”, bet 
jų padėtis yra visai kitokia, 
negu tų vergų, kuriuos jie iš
naudoja. Komunistų partijos 
vadai gauna pinigų savo pro
pagandai; jie nuolatos renka 
aukas tai badaujančiai Rusijai, 
tai Kinų revoliucijai, tai “ang
liakasių gelbėjimui”, tai kito
kiems galams. Jeigu jie nepri- 
sikolektuoja pakankamai, kad 
galėtų varyti savo partijos biz
nį, tai ne darbininkų reikalas 
save dėl to jų biznio skandin
ti.

Komunistų įstaigos bosai tu
ri arba pildyti'‘unijos sąlygas,

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmaguma viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmi 
liuosuojantis 
na reguliarį 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Beikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me- 
tų.

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

as
užtikri-veikimas 

vidurių veikimą, 
plovimui 
rakštims ėsti ir
laike nėštumo.

burnos,

S^elbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Įclassified APS
Educational 

Mokyklos
MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų Šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBĖK COLLEGE, 672 W.Madison

Miscellaneous
{vairus

“prakaito spaudimo
(sweat-shops), pirma

Bet

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake 

10 augėtas
JOS. F. KASNICKA, princlpalas

St •

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretėms, pyp
kių, branzalietu ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. ^Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

Malėvojam ir popieruejam. Už lai ko m 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 Š. Halsted St. 

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

KIETO MEDŽIO PADLAGOS
Panaujinkite jūsų senas nunešto 

tas padlagas su naujoms padlagoms. 
Su mažiau negu kaštuoja naujos kar- 
petos. Apskaitliavimas veltui.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th-St., 

Lafayette 7150

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait
liavimas. Mes atliekame gerinusį 
darbą mieste. Kedzie 511L

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinky ka
tilus, fomisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj, 
šauk H. Gadeke. Kedzie 1393.

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow ild 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Financial 
Finansai-Pnskolos

Mes paskolinsime jums pinigų 
. $100 iki $2,000 
ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Paskolos suteikiama* 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real e statė 

kontraktus

BNTĘRNATOONAL 
DNVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3835 So. Halsted St

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Einančiai
Finansal-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolai suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiŠo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Be Komiso kr Išlaidų
Mes paskoliname /jums $100, $200 

arba $800, imame' legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Personai
Asmeny Ieško

PAJIEŠKAU savo tikro brolio 
Antano Urbono, 1927 metais gyveno 
Houlton, Maine, dabar nežinau kur. 
Jo brolis Juozas Urbonas yra mi
ręs Beloit, Wis. Kas apie j{ žino
tų meldžiu pranešti.

MARĖ VEGIENĖ-URBONAITĖ 
1117 West St., 
Rockford, III.

PAIEŠKAU trijų giminaičių — 
Valerijos ir Teklės Paliukaičių. Pir
mą/ gyveno Chicagoj. Stepanija 
lyhškaitė, taipgi pirma gyveno Chi- 
cagoj, o dabar nežinau kur. Atsi- 
šaukit, A. P., 5518 S. Talman Avė.

Furnished Rooms
REIKIA lietuvių šeimynos, vyras 

turės užlaikyti namų švariai, tik bis- 
k| padirbėjus. Jis gaus 4 kambarių 
flata su vana už pusę kainos, namas 
randasi Roosevelt ir Kedzie Avė.

H. B. STERN, 
3442 So* Halsted St*

 PARSIDUODA garažas už
Susilauk pasisekimo SU cash arba i mainus i mažą na-

Chevrolet Garažas talpina 125 kartfs.
j______  Vienas blokas nuo White City.

CALUMET GARAGE
6139 S. Calumet Avė.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ku ’?!!'a2!.nga . ^7* ‘eritogĮ08®' greitai, I W 31 St 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal-

PARSIDUODA electric shoe repair 
shop, taipgi shoe shine parlof ir vi
si kiti rakandai, už $225. Atsišaukite

bžti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai PARDAVIMUI “Soft Drinks” par- 
________________________________lor. Turiu du bizniu; parduosiu vien;> 

Priimti aplikantai bus trumpą lai- arba kitą. Taipgi galiu mainyti. Tin- 
’ * r • *---• >r- *"j Į kam i i rengimai, biznis seras,

Mrs. Olga Adomaitis, 
3225 S. Halsted St. 
3788 S. Halsted St.

ir angliškai.
Priimti aplikantai bus trumpą lai

ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kss dieną nuo 10 iš ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts,

PARDAVIMUI saliunas su namu 
ar be namo, arti prie didelių dirbtu
vių, biznis išdirptas per daugeli me
tų, parduosiu pigiai, priežastį pa
tirsi! ant vietos, 4300 So. Wood St. 
Tel. Virginia 1564./

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, 1714 So. Fisk St.

DŽENITORIAUS pagelbininkaš 
reikalingas, turi būt unijistas, Mike 
William, 4656 Dover St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie mažos šeimynos prie na
mų darbo. Atsišaukite po 5 vai. va
kare, o nedėlioj visą diena, 1402 So. 
56 Ct., Cicero, III. •

REIKALINGOS patyrusios mote
rys dėl skirstymo skudurų, 1463 Blue 
įsi and Avė.

Automobiles

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą ’ 

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00 
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedeliomis 
.i ■ ——r—i

Musical Instruments
______ Muzikos Instrumentai_____  

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE j 
Išdrba aukščiausios rųšies radios.

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 9149,

Radios
EXPERTAI Radio aptarnautojai. 

Radios taisom visų išdirbisčių, jigen- 
tura dėl Crossley ir Howard Radios. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

$50.00 PRISKAITOM
Už jūsų senų Radio ar Phonografą, 
perpildyti modeliai sekančių radioa 
Atwater Kent, Bosch, Majestic. 
Sparton, R. C. A. Balansas tik pini
gais.

Atdara utarninkais, ketvergais ir 
subatomis vakarais.

Atsinešk š{ garsinimų, bus vertas 
$5.00 dougiau.

REICHARDTS,
6421 So. Halsted St.

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812 ¥2 W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube i mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7339.

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbStuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midway 6312.
- -i ii j,—aa —■■■■

Miscellaneous for Sale
-  .Jyei.fns Pyrdrir^al

SAFE—didelS, stipri, plienin# Bau
gioji fiCpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų Ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

GARSUS radidm mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkiu; lump, nut ir 
egga pristatomi už $7.50.

Tel, Boulevard 1036

.-VI*

PARDAVIMUI grosernė ir ice 
cream parlor, noriu parduoti skubiai, 
nes vienai persunku biznis vesti. 
Kaina prieinama ir biznis geras, 
3400 So. Union Avė.

PARSIDUODA štoras geram biz
nio plase, 4 ruimai dėl gyvenimo. 
Randa pigi. Priežastis ligos, parsi
duoda nebrangiai, kas pirks laimės, 
3549 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žem<

BARGENAS

220 W. 48th Place. Medinis na
mas, gana gerame stovyje, lotas 
25x175. Turi būti parduotas užbai
gimui tvarkyti palikimą.

BUILDERS REALTY CO.,
2215 E. 79th St. 
Tel. Regent 1128

MARQUETTE RD., 751-53 W. — 
Moderniškas 4 flatų, 2 po 6 kamba
rius, 2 po 7 kambarius, $17,000, 
įmokėti $2000. 1-mas morgičius 
$8750. šauk savininkų Normai 5530.

SPECIALIS BARGENAS
Muro namas 2 flatai po 6 kamba

rius, 6 pėdų aukščio beismentas, va
nos, elektra, gasas, yra visi paranku- 
mai, muro garažas 20x20 pėdų, 12 
pėdų aukščio. Kaina tik $8000 — 
įmokėti reikia $1500.

6203 So. Morgan St. 
Savininkas ant antrų lubų iš užpaka
lio įėjimas. Nikodemas Tautkevicz.

MŪRINIS 2 flatų 5-5 kambarių, 
2 karšto vandens šildytuvai, pusant
rų metų senumo, 2 karų garažas, ar
ti mokyklos ir transportacijos, $14,- 
900, cash $3,000. Sav. Kildare 9213.

$3,000 CASH nupirks gražų 1% 
augšto murini namą, 5-4 kamarių, 
karštų vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, gatvė ir elė ištaisytos.- Kai
na $13,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė., Tel. Berkshire 7900.

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. modernišką bungalow, fuma- 
su šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
lengvais išmokėjimais, pamatyk na- 
ną, 3510 W. 38 PI. tel. Belmont 2738

BARGENAS — moderniškas 12 
apartmentų, mūrinis, arti 61 mos ant 
Normai bulvaro; tikrai sausio speci- 
alas. Savininkas turi parduoti greit. 
Ims mažesnį arba farmą, Chester- 
field 0155.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fla
tai išrenduoti—2061 Bircnwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

BARGENAS — 5 kambarių muro 
modemiškas namelis, aržuolo užbai
gimas, ugniavėtė, fornisu apšildo
mas. Garažas. Ant dviejų lotų, šauk 
savininką, Hemlock 6688.

BARGRNAI, pardavimui arba iš
mainymui transferinis kamnas. dide
lis štoras ir 6 flatai; priimsiu bile 
kų už mano verčią. Morgičio $7500. 
Kaina $28,500. Taipgi biznio lotai 
pardavimui arba mainymui. Dabar 
laikas pirkti ir nadarvti pinigų.

WALTER J. PAUL 
. 8236 W. 55th St.

Tel. Republic 4170

PARDAVIMUI ar mainymui 
šiaur-rytinis kampas 73 ir Mor
gan gatvių, štoras ir 5 flatai, 
garu šildomi, 2 karų mūrinis 
garažas; štoras yra geroj vie
toj dėl bekernės, grosernės ar 
bučernčs. Pamatykit namą ir 
tada ateikit į musų ofisą. 
JOHN A. FUNK A COMPANY 

1022 W. 51st Street, 
arti Carpenter St., 

Yards 0133

DIDELIS bargenas, kampinis 3 
augštų, dubcltavų plytų muro namas, 
dvi krautuvės ir 13 flatų, randhsi 
4431-33 So. Halsted St. Metinė ven
dą $7000, kaina $28,000, arba geriau
si s nasiulvmas. Kreipkitės 5129 S. 
Ashland Avė., jjrba šaukit Boulevard 
0619.

A.




