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Meksika Nutraukė 
Santykius su SSSR

Maskva ‘nustebinta5
Meksikos nutrauki

mu santykių

Kalifornijoj baltieji 
padarė pogromą 

filipiniečiams
Padarė tai protestuodama dėl Maskvos 

agentų vedamos prieš Meksiką propa
gandos tiek Meksikoj, tiek kituose 
kraštuose

MEKSIKOS MIESTAS, sau-lietų daugiau vesti 
šio 21. — Meksikos vyriausy-! dos prieš Meksiką

propagan- 
nei Meksi- 

įsakė visam Meksikos le-'koj, nei kituose kraštuose, kaip
kad jie ligšiul sistematiškai da-

‘‘Meksikos vyriausybė turi 
pilną teisę neleisti svetimiems 
gaivalams maišytis i savo po
litikos reikalus, taipjau nelei
sti, kad svetimšaliai pasidarytų 
Meksiką savo machinacijų ir 
intrygų prieš Meksiką arena,” 
sako ministeris Estrada. ‘‘Mes 
bandėme išlaikyti draugingus 
santykius su Rusija, bet sovie
tai tų musų pastangų neįver-

MASKVA, sausio 21.—Ofi
cialios sovietų sferos rodo di
delio nusistebėjimo dėl prane
šimų, kad Meksikos vyriausy
bė atšaukia iš Maskvos visą 
savo legacijos štabą dėl (o, 
kad ties Meksikos atstovybė
mis Washingtone, Buenos Ai
rėse ir Rio de Janeiro komu
nistai buvo surengę nepalan
kių demonstracijų. Sovietų val
dininkai sako, kad jei kur to
kios komunistų demonstracijos 
ir įvykusios, lai dėl jų kaltin
ti sovietų valdžia esą netei
si n ga. z

sau-
Apie 600 baltųjų

VVA'TSONVILLE, Gal 
šio 24. 
govėda, apsiginklavusi vėzdais, 
rimbais ir šaujamais ginklais, 
vakar vakarą padarė pogromą 
gyvenantiems čia filipiniečiams. 
Įsilauždami į filipiniečių na- 

viską vi
jų gyven-

suvaldyti

[Atlantic and Pacific Photo]

West Harmony, Ind. —Potvynio vaizdelis

Smerkia proponuo- protestuoja
Meksika deportavo Ka

nados kompanijos 
agentų

gacijos Maskvoje štabui aplei
sti sovietu Rusiją.

Atšaukdama savo diploma
tus iš sovietijos, (Meksikos vy
riausybė protestuoja prieš pa
staruoju taiku įvykusias pik
tas komunistų demonstracijas 
ties Meksikos , atstovybėmis 
VVashinglone, Buenos Airėse ir 
Rio de Janeiro ir komunistų 
Iriukšmavimus pačioj Meksi
koj.

Užsienių reikalų ministeris | tino.”
Estrada savo pranešime sako,! Meksikai atšaukus savo at- 
kad Meksikos vyriausybė bu-įstovybę iš Maskvos, manoma, 
vus priversta nutraukti sanly-lkad sovietų ministeris Meksi- 
kius su sovietų Rusija, idant!kai, Aleksandras Makar, turės 
pastarosios atstovąi, konsulari-; taipjau pasišalinti iš Meksi- 
niai ir kitoki agentai, nebega- Ikos.

jamą įstatymą imig
rantams registruoti

MONTGOMERY, Ala., sau
sio 24. — Kirby kalėjime šian
die buvo elektros kėdėj nužu
dyta Silena Gilmore, negrė, 

Socialistų vadas Thamas sako, | mirties bausmei pasmerkta už 
kad tai reakcininkų suma- nužudymą vieno balto vyro. .Ji 
rymas darbininkams engti lyra pirma moteriškė Alabamoj

Maskvai dėl komin 
terno darbuotės

mus, pogromininkai 
duj lauže, daužė ir 
tojus mušė.

Pogromininkams
ir jų aukoms gelbėti buvo pa
šaukti visi policijos rezervai, 
deputy šerifai ir gaisrininkai.

Daugelis filipiniečių buvo 
baisiai sumušti, kai kurie jų 
gal butų buvę, negyvai užmuš
ti, jei policija nebūtų išgel
bėjus. 4

Baltieji yra įdūkę, kam fi
lipiniečiai kviečiasi į savo Įga
lius baltas merginas ir veda 
jas šokti.

mirus, elektros kadej.

Henderson pareiškia, kad bol
ševikų puolimai britų vald
žios neveda k gerus santy
kius

Gyvenimo Sovietų Rusijoj 
Baisenybės

Pabėgusių vokiečių kolonistų pasakojimai
Toliau gyventi jjąsidare ne

išgalima. Visa metėm ir išva
žiavom Maskvon, čia teko iš
auti 2 mėn. kai pasą gavom.

Naktimis GPU agentai 
darė oblavas, gaudė ir grąži
no atgal. Žmonės po 2, po 3 
karius grįžta Maskvon ię pra-1 
šosi išleisti. P.Ar 
se eina kratos: kai tik sužino, 
kad 
kva, 
žiną 
tas. 
nėra.

mo ten g-yventi. Todėl dabar 
pradėjo bėgti ir rusai.

Ir jie prašosi išleisti užsie
nin.

Visi bėgantieji skundžiasi 
neturi jokių teisių. Vienas ūki
ninkas pasakoja, kaip jam at-
ėmė balsą.

,x , . ... — SamdomaDabar traukiniuo- . .naudojau, visus 
davau su savo 
pernai žmona buvo nėščia ir 
teko 3 mėn. samdyti tarnaitę. 
Pagal įstatymus turėjau teisę 
samdyti 7 mėn., bet į tai nie
kas nekreipė dėmesio ir iš ma
nęs atėmė piliečio teises. Mat, 
ten kaip kas nori, taip ir daro.

Su šiuo ešalonu, matyt, el
gtasi minkščiau, nes ir už pū
stis paimta tik po 55 rub. už 
asmenį.

Vakar stotis buvo 
nių, kurie kalbėjosi 
čiais.

šiandie 8 vai. 20 
dar vienas

važiuoja vokiečiai į Mas- 
išmela iš traukinio ir grą- 
atgal į gyvenamąsias vie- 
Bet ten jokio gyvenimo

jėga aš nesi- 
darbus padirb- 
šeima. Tačiau 

nėščia

— Tesėjome iki paskutinio, 
sako ūkininkas.
bar butų taip, kaip pora metų 
atgal, nebūtume dar bėgę. Juk 
mes dabar esame gimusių būvy 
— visai nieko neturime. Ir jei 
jau reikės mirti iš bado, tai 
kitur mirsime.

Iš mano žmonos prie ru- 
bežiaus atėmė auskarius, žiedą 
ir laikrodėlį; paliko visai šei
mai 5 rub. Gyvenimo dabar 
Rusijoj nėra ir vargu ji iki 
apvasario išsilaikys, sako 
ūkininkas.

Ir jei da-

pilna žmo- 
su bėgan-

min. eina 
ešalonas, o sekan

tis tą pat valandą poryt.

— Tai kam gi dabar Rusijoj 
gera gyventi?

klausia pabėgėlį.
Komunistams! Bet ir jų 

nedaugeliui. Dabar matyt, kad 
pradėta daugiau gerintis dar
bininkams — didesnes algas 
moka, iš ūkininkų atimtas že
mes duoda. Bet tai nesąmo
ne, nes yra jau atsitikimų, kad 
iš tokių darbininkų, kurie bu
vo gavę žemes, jau dabar at
ima jas. Visus varo į komunas. 
Bet ir šios jau ne madoj, nes 
dabar

steigia .“grudų fabrikus”, 
I. y. — kolektyvinius tikins, kur 
žemę dirba gąutais iš Ameri
kos traktoriais. Tačiau iš 
nieko neišeina. Pav. šiemet 
sėjo, kai musų javai jau 
dėjo ir todėl nieko iš to 
išėjo.

Į komunas “kulokų” nepri
ima — kur nori dėkis. Komu
noj moka tik už darbo jėgą, 
o šeimai išlaikyti nieko neduo
da. žodžiu, nėra jokio galimu-

kai aa>, gruod. H. — Va
kar pro Kauną pravažiavo dar 
vienas vokiečių pabėgėlių eša
lonas iš Sovietų Rusijos, apie 
750 asmenų. Kiekviena nauja 
bėgančiųjų banga atveža naujų 
Sovietų Rusijos gyvenimo praš
matnybių, apie kurias pravar
tu žinoti ir musų visuomenei^

Vakar važiavusieji yra iš 
įvairių Rusijos kraštų: Sibiro 
(nuo Omsko ir kitur), Kauka
zo (Piatigorskas, Mineralnyje 
vedy), Krymo, Ukrainos, Pa-

NEW YORKAS, sausio 24. 
— Normali Thomas, socialistų 
kandidatas i New Yorko me
rus pastaruose rinkimuose, va
kar, kalbėdamas čia viename 
susirinkime, aštriai smerkė pas- 
portų sistemą ateiviams, kurią 
siūlo įvesti darbo sekretorius 
Davis ir kiti imigrantų prie
šai.

Sumanymas registruoti atei
vius, sakė Thomas, yra piktos 
reakcijos užmačia. Toks įsta
tymas tik padės samdytojams į 
labiau išnaudoti ir engti dar
bininkus. Pradėję ateivių re
gi s t ravi orų, ^ilgainiui jie ims 

reikalauti pasporlų ir kitiems 
darbininkams, ar jie bus pilie
čiai ar ne. piliečiai. Prieš šitą 
reakcininkų planą reikia tuo
jau pradėti kova, kad laisvės 
priešams nepavyktų savo už
mačių įvykinti.

Duoda vėjo Amerikos Darbo 
Federacijos vadams

Thomas taip pat kritikavo 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadus, kurie tą reakcininkų su
manymą remia. Argumentas, 
kad pasporlų sistema neva su- 
stabdysianti imigrantų šmuge- 
liavimą, yra visai klaidingas, 
pasakė Thomas. Jei jau dėl to 
reikia cariškus įstatymus pri
imti, tai tenka pagalvoti, ar iš 
viso yra gera ta 
gracijos politika, 
vedama Amerikoj.

Kalbėtojas davė 
bo sekretoriui Davisui, kuris,) 
pats būdamas imigrantas, no
ri tokių begėdiškų įstatymų 
prieš kitus imigrantus, kurie 
atvyko paskiau, nekaip jis.

naujoji imi- 
kuri dabar j

to 
jie 
žy- 
ne-

Vakar plačiau teko pasikal
bėti su “podkulačniku” iš Si
biro.

Pirmas klausimas, kurį bė
gantiems visi užduoda:

— Kodėl bėgate iš Sovietų 
Rusijcs?

Ir kodėl būtent dabar bėgate? 
Kode! anksčiau nebėgote?

— Toliau negalima gyven
ti, r— atsako visi. Taip bloga 
gyventi, kaip dabar, dar ne
buvo, todėl vargome, bet lai
kėmės, o toliau nėr jėgų, — 
sako ir sibiriokas. (B. d.)

Rusų šokėjų trupė 
atsisakė grįžti į so

vietų Rusiją
“Musų 

kia, 
me,”

meno sovietams nerei- 
o badauti ten nenori- 
sako Irma Duncan

WASIIINGTONAS, sausio 24.
Gastroliuojančių Jungtinė

se Valstybėse sovietų šokėjų, 
1 sudoros Duncan mokinių, tru
pė, kuriai dabar vadovauja 
Isadoros išdukra Irma Duncan, 
atsisakė grįžti į sovietų Rusi
ją. šokėjas iš sovietijos par
sigabeno į Ameriką antrepre- 
nierius Hurok, ir kadangi jos 
dabar atsisakė būti jo direk
cijoj, tai Hurok ieško iš šo
kėjų 63,000 dolerių už kon
trakto sulaužymą.

Sovietų atstovas Skvirskis 
bandė prikalbinti šokėjas grįž
ti į Rusiją, bet Irma Duncan 
pareiškė:

“Nenorime grįžti 
Rusiją dėl to, kad 
lėsime gyventi. Musų 
niekam nereikia, o

į sovietų 
ten nega- 
meno ten 
negauda-

mos iš niekur paramos, 
turėsime ten badauti.”

mes

‘ Hatry nuteistas ketu- 
vėjo ir dar-Į ridikai metų kalėjimo

LONDONAS, sausio 24. — 
Clarence C. Hatry, kuris bu
vo apkaltintas ' dėl milžiniškų 
suktybių Londono 1/iržoj, tapo 
nuteistas 14 metų baudžiamojo 
kalėjimo.

Rusų komunistų partija 
turinti 1,551,000 narių
MASKVA, sausio 24. Ofi

cialiu pranešimu, “apvalyta 
nuo negeidžiamų elementų” ru
sų komunistų partija šiandie 
turi 1,551,000 narių ir kandi
datų į narius, jų tarpe 212,000 
moterų. Per pastarąjį 

M • ¥ a • • * 1 • ~ma i 
11 nuošimtis visų narių.

valy-
iš partijos’ buvo išmestas

Merg-ina žuvo ugny
CHRISTOPHER, III ., sausio I 

24. Gaisre, kuris kilo čia 
Mrs. Tille Bowlin namuose, 
žuvo šeimininkės duktė Lela, 
19 metų amžiaus.

)

Jo sėbras, Edmund 
Daniels, gavo 7 metus kalėji
mo.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

dienai pra-

nežymi 
viduti- 

i ^akarų vėjai.

LONDONAS, sausio 24. — 
Arthuras Henderson, darbiečių 
valdžios užsienių reikalų mi
nisteris, pranešė parlamente, 
kad britų vyriausybė užprotes
tavo sovietų Rusijos ambasa
doriui Londone prieš komin- 
terno [komunistų internaciona
lo] propagandą Anglijoje.

Einant sutartim tarp sovietų 
Rusijos ir Anglijos, sovietai 

yra atsakingi už kominterno 
darbus Anglijoje. Tą sutartį 
sulaužė Maskvos pinigais pra
dėtas leisti Anglijoje komunis
tų laikraštis Daily Worker, 
išspausdinęs maskviškio ko
mi nterno pranešimą, kuriame 
socialistinė Anglijos vyriausy
bė bjauriai koliojama, busią ji 
■intryguojanti prieš sovietų Ru
siją, žiauriai elgiantis su sa
vo kolonijomis ir rengiantis 
naujam imperialistiniam karui.

Hendersonas pasakė parla
mente, kad vyriausybė tą Daily 
AVorker’iO straipsnį jau yra 
parodžius sovietų ambasadoriui 
ir įspėjus jį, kad toki puolimai 
neveda, prie gerų santykių tarp 

! abiejų valstybių.

MEKSIKOS MIESTAS, sau- 
sįo 24. — Respublikos prezi
dento Porteso Gil’io įsakymu 
tapo iš Meksikos ištremtas VVil- 
liam P. Massie, Kanados Sun 
Life Insurance kompanijos sky
riaus Meksikoje vedėjas.

Massie neseniai viename vie
tos laikraščių paskelbė prane
šimą, kuriame jis užgavo Mek
sikos vyriausybę.

Susekę sąmokslą prieš 
aukštus Meksikos 

valdininkus
sau- 
lrni- 
kad

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 24. —- Laikraštis EI 
versal Grafico praneša, 
policija susekus platų sąmok
slą nužudyti kai kuriuos auk
štus Meksikos valdini ūkus 
išrinktą prezidentą Rubio, 
vusį prezidentą Callesą ir 
tus.

bu
ki-

Traukinių susidūrimas
DIXON, III., sausio 24. — 

Netoli nuo čia susidūrė pasa- 
žierinis Illinois Central trau
kinys su krovinių traukiniu. 
Pasažierinio traukinio mašinis
tas M. Edvvards buvo užmuš
tas, pečkurys smarkiai, o 
lėtas pasažierių lengviau, 
žaloti.

su-

Aviacijos nelaimės
RIO GRANDE CITY, Tex., 

sausio 24. — Jo aeroplanui nu
kritus Rio Grande upės Mek
sikos pusėj, skaudžiai užsiga
vo aviacijos studentas, kade
tas Thcodore Radinsky iš San 
Antonio. \

Traukinys susikūlė
GOLDSBORO, N. C., sausio 

24. — Netoli nuo Fremonto 
susikūlė pasažierinis Atlantic 
Cosst traukinys. Vienas pasa- 
žieris užmuštas, keli kili su
žaloti.

BEACH,BEACH, N. D., sausio 24.
Per smarkią sniego audrą 

buvo priverstas nusileisti ne
toli nuo čia aeroplanas, lėkęs 
iš Milės City, Mont., į Bis
marką, S. D. Nusileidžiant ae
roplanas susikūlė ir jo pilotas, 
Įeit. VVarburton, skaudžiai už
sigavo.

Italų juodmarškinių 
smarkavimas Milane
ROMA, sausio 24. — Fašis

tų partijos lapui, Foglio d’Or- 
dini, kurstant, kad reikią “snu
kius daužyti” tiems, kurie kri
tikuoją faš:stn valdžią, jaunų 
fašistų gAtteda Milane^puo’ė du 
gražiausiu mieste restoranu ii’ 
ėmė mušti pietavusius svečius, 
daužyti stiklus, butelius ir lan- 

” žygį, 
femurti-

Nenusistojęs oras; 
temperatūros atmaina; * \ 
niai ir stipresni

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 130 ir 210 F.

šiandie saulė teka 7:10, lei- gus. Atlikę “diMvyrišką 
džiasi 1:55. Mvnuo teka 4:22 jauni 
ryto.

jucdmarčkiniv 
ninkai pasišalino.

Del sukilimo krašte 
Albanijos siena 

uždaryta
BELGRADAS, Jugoslavija, 

sausio 24. — Tariamai dėl pra
sėdėjusio (Albanijoje sukilimo 
prieš karalių Zogą, Albanijos 
siena jau kelinta diena uždą-

Albaniečių rateliuose Bel
grade tačiau sakoma, kad pra
nešimai apie sukilimą Albani
joj esą neteisingi.

Keturi farmerio vaikai
žuvo ugny

PORTSMOl TH, Ohio, sausio 
21. — Otvvay farmoj, apie 25 
mylias į vakarus nuo čia, ki
lo gaisras, sunaikinęs gyvena
muosius namus. Jų ugny žuvo 
ir keturi farmerio Lasvrence 
Perry vaikai, miegoję antrame 
aukšte.

Vokiečiai sprogdina sa
vo fortus Reine

BERLYNAS, sausio 24. — 
Vokietija pradėjo sprogdinti 
kaizerio laikų tvirtoves Reino 
klony.

Dar prieš kelias dienas tie 
fortai buvo okupantų francu- 
zų rankose, bet kai tik repa
racijų konferencijoje Haagoj 

buvo susitarta, franeuzams bu
vo duotas įsakymas išsikrau
styti iš vokiečių Pareinio, o 
vokiečiams — suardyti fortus.

PINIGAI 
LIETUVON

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1
po p:et.
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ALUS sienos aptaškytos... Dar gerai, 
kad buvau išėjus, o jei ne, tai 

učiau Sužeista arba užmušta— 
pasakė gaspadinė. \

Mes vėl nubalsavom, kad 
receptas kaltas. —Mat.

Vadinasi, dabar Amerika sau
sa, tai, sakau, reikia ai us pa- 
e‘am pasidaryt. Kam č'a p:rk' 
ir ar pinigus' mokėt.

Pasiunčiau gerą savo priotefl 
nupirkt apynių, salyklo: ir k L 
reikmenų. Krautuvniko paklau 
si m, sako mano p ietelis, ir c 

, viskas bus tvu k j. štai 
ir, receptą pridėjo.

Virė i vandenį, k?ip receptas 
s ko, sudėjom viską, kiek l/o 
turėjom ir uždengėm. Už trijų 
d e..ų mano prietelis pametė re
ceptą. Sakau, eik gal Džiana 
kitą išrašys. Parnešė kitą ir 
geresni. Ir dar pusę svaro 
rausvų miltelių.

Mes visi vienu balsu nutarėm! 
alų į bonkas’ kimšt. Bet, sakau, ' 
reikėtų paragaut. Tai mes visi j mirties sukaktuvių.

didelė: pinigų butų

tu juos gautum, 
va kaip: nupiaus'ty-

čia

PERSIDIRBO
Del Lenino relikvijų

Tūlas redaktorius klausia sa
vo sėbfo Durnulio:

—Kodėl prakalbose, tau pir
mininkaujant. tavo įžanginė 
kalba lyg barškalas' barškėjo?

—Del persidirbimo.
—O ką taip sunkiai dirbai?

Ar už aukas agitavai?
—Ne, šiuo sykiu...
—Tai kągi dirbai,
—Rašiau apgarsinimų Lenino

—Na tai nurodyk.
—Nurodyt galima kad —ir tą 

^aktą, jog Leninui ir plaukai ir 
nagai tebeauga ir da kai kuri 
relikvija tebeveikia. Tuo re
miantis, galima skelbti, kad Le
ninas' kelsis iš numirusių, ir —

Su perkūnais su žaibais, 
Mumis gelbėti ateis.

—Kokia iš to nauda?
—NaCida 

kaip šieno.
—O kaip
—Nu gi

Šiau nuo savo kojų pirštų na
gus, išraučiau iš galvos arba 
iš kokios kitos vietos' pluoštą 
pląukų ir padėtumėm “Vilnyje' 
už stiklo kaipo Lenino šventas 
relikvijas, o žmonės jas bučiuo
tų ir mums pinigus žertų.

—Aš remiu tavo sumanymą 
ir noriu, kad jį 'tuoj vukdytum.

—Palauk kol atsigriebsiu nuo 
persidirbimo.—K. Moteikis.

kinimą net iš pačios Lietuvos 
laikinosios sostinės, Kauno. Au
toriaus vardo neminėsime, bet 
tiek galime pasakyti, kad jis 
yra buvęs' vienas pirmesnių jų 
nepriklausomos Padaužų Res
publikos besikurimo periodo 
kūrėjų.

Sveikinimas skamba taip:
»

Tegul mylimi padaužos’
Per Kalėdas galvas laužos, 
O Naujus Metus išvydę 
Tegul “preskripšina” midų!

Kaunas, 1-mais praloto Olšaus
ko metais.

giau jis darys? Visuomet skai
to Sandarą ir žioplių ieško. Kai 
užpyksta ant savo buvusio 
draugo, tai korespondenciją, ra
šo. Jisai seka visų patarimus— 
savos galvos patarimų jisai ne
paiso. Įsikabinęs laikosi visų 
dorybių—nežino kame čia daly
kas. Ploja, kai kiti ploja, švil
pia, kai kiti švilpia. Viską ži
no, o nieko nesupranta, Paskui 
suserga ir skubinasi numirti.

gus' moka teisingai pameluct ir-
dar teisingiau prigaut. !

--------- ---------

—Kas pasauly yra geriausia?
—Aš. ‘
—O kas bloginusia?
—Ta ilgaplaukė, kuri mano

neilę atmetė.
—Kaip jos vardas?
—Tu gali sužinot ją ir be

vardo: žiūrėk komunistų orga
ne, kuriame aš ją kasdien kri
tikuoju.

—Kas antras pasaulyj yra 
blogiausias?

—P. Grigaitis.
—Kodėl ? ♦
—Todėl, kad jis neskaito ir 

nekritikuoja “Vilnies”.
—K. Moteikis.

Tareilozas

Pavyzdingas Pilietis
Pavyzdingas pilietis' disku

tuodamas stalo nedaužo ir čiu- 
gumą kramtydamas neverkia. 
Jisai visuomet turi palaidą ni
kelį, ir jį visuomet pirmutiniam 
fondui atiduoda. Skaito Padau-
žų raštus ir kvatoja—ką-gi dau-

Teisingas Žmogus
Šitokių žmonių skaičius ma

žėja. Jie nyksta—užtai jie i 
brangus. Jei visi butų teisiu 
gi, tai teisingumas nebūtų vei 
tas nė cento.

Pirmutinis žmogus Adoma 
vargiai buvo teisingas', n 
obuolį suvalgęs pasislėpė, kai 
katinas pieną išlakęs...

Musų gadynėje teisingas žmo

Shevrolet savo naujuose 1930 automobiliuose yra priėmę naujus page- 
rinintus stabdžius — brekiuš. Jie yra uždaryti ir spaudžiasi iŠ vidaus. 
Vienodai jie veikia visokiame ore ir labai ilgai laiko. Lengvai nustatyti. 
Priekinhj ratų stabdžių mechanizmas parodytas kairėj, o užpakalinių ratų 
— dešinėj.

prisisėmėm savo puodukus ir 
ragaunam: tirštas, juodas kaip 
smala ir saldus. Beveik barš
čiai. beveik kopūstai. Lyg gai
la į bonkas’ pilt, 
liepia. Supylėm, 
po sinka pakišom.

Receptas tyli, 
mes.

bet receptas
užkimšom ir

—Netilps.
—Kodėl ?
—Platiems apgarsinimams

ūkraštyje nėra vietos.
—Bet apgarsinimas susideda 

iš trijų eilučių.
—Ir tu persidirbai rašydamas 

tris eilutes!?
—Ne tame dalykas.
—O kame ?
—Mat, rašant apgarsinimų,

laukiame ir 
Paskui, už savai'tes laikoj 

musų kantrybe išsisėmė: mes Į 
vėl vienbalsiai nutarėm ką nors — 
veikti. Tik dar paliko išdisku-'man įlindo į galvų, apie Leniną 
suoti vienas svarbus klausimas ;* kitas klausimas, kuVį bevarty- 
butent, kur dėsimo tą saldumą. 
Gaspadinė stovėjo už tai, kad 
saldumas niekam nekenkia, mo
ters myli visokias saldenybes. 
O jei kam persaldu, tai įsidėkit

.druskos su pipirais. Kas rūks
ta mo nori, tai štai v migelio 
bonka—įsipilk kiek reikta.

Nutarėm subatos vakare gert.
Dar ir svečių užsikvietėm.

Vakare gaspadinė pranešė I 
liūdną naujieną; visos bonkos 
sv. trukusios, kičinas purvinas.! reik mokėti juos panaudoti.

damas ir nusikamavau.
—Ką gi tu svarstei apie Le

niną ?
—Svarsčiau tą, ar Leniną 

skelbti esant stebuklingu, ar ne.
—Iš kur tau ta kvaila mintis 

atėjo?
—Tu neturi tiesos kvailinti 

mano mintį, dėl to, kad ji gali 
būt teisinga.

—Kur faktai?
—Faktų, brolyti, yra tik

Automobilių Paroda
ATSIDARĖ SUBATOJ, SAUSIO-JANUARY 25 D., 1930

Del išvengimo didelio susigrūdimo Automobilių Parodoj, 
jus galit pamatyti savo apielinkėj

CHRYSLERI;-

ir

YMOUTH•V
t?

Automobilius
Kainos Chrysler automobilių, Modelis 77, 

70, 
66,

Kainos Plymouth automobilių

$1625
$1295
$ 995 ir augščiau
$655 ir augščiau

Be abejonės visi žmonės žino Chryslerio ir Plymouth au
tomobilių vertę ir jų atsižymėjimą: greitu bėgimu, 

stiprumu ir gražumu.
Chrysler turi “MULTI-RANGE TRANSMISSION ir 

DOWN-DRAFT CARBURATION.”
Pilnas natarnavima* ir taisymas CHRYSLER ir PLYMOUTH

AUTOMOBILIŲ

M J. Kiras 
MOTOR SALES 

3207-9 So. Halsted St.
Tek Calumet 4589

Padaužų informacijų biuras 
pranešė apie suradimų naujų 
bakterijų, kurios, kaip pasiro
do, yra priežastimi naujos li
gos “gerovės liga” vadinamos. 
Tai. reikia pasakyti, nuopelnas 
dviejų lietuviškų gamtininkų 
pp. Sem ir Sim.

Tikrai moksliškai šita lig;, 
vadinasi “Tareilozas”. Ligos ei
gą ir ženklus padaužų medicinos 
fakultetas ištyrė ir dabar ši
tais žodžiais visam lietuviškam 
svietui paskelbia:

Tareilozu susirgęs žmogų 
arba žmona (iki šiol šita liga 
žmonų neužkabino) pajunta di
delę didybę, ir tuojaus pradeda 
pats savo laikraštuką, leisti ir 
pats jį prirašyt ir pats skaityt 
bent tris kartus per dieną po 
valgio. Karščio tareilozas su
kelia ir paskui atsiranda Napo
leoniškų iliuzijų, ypatingai kal
bant apie veteranus ir kitokius 
paukščius. Ligonis pradeda ne
kęsti Gugio ir jo priotąlių, c 
paskui Aklastavenematė, pa
daužų, Sandaros’ žioplių ir šiaip 
visokiu žmonių. Atsiranda di
delis noras organizuot inžinie
rius ir Tareilos busterius. Kai 
karštis pakyla, tM ligonis ima 
ir Grigaitį kritikuol ir^rtaujie- 
nas' iš antro galo skaito, o 
ševikams jau špygą rodyt 
rai nedrįsta.

Iki šiol tareilozas dar nė 
no ligonio' nepasmaugė, bet ne 
daug betrūksta! Liga, kaip 
musų ekspertai surado, laimiu 
gai pasibaigia, ligonių kišenių 
apkraus'čius ir galvą patuštinus.

i Eksperimentai parodė, kad svei- 
: ko lietuviško proto eleksiras 
tikrai sėkmingai visus ligos 

' simptomus naikina ir ligos eigą 
Į trumpina. Maistas čionais men
ką rolę telošia, bet mulas ligą 
prailgina,

Kai kurie ekspertai patari? 
ligoniams “Tėvynės” neskaityti 
ir Prons’kui rankos nebeduot 
bet musų klinikoj šiuo žvilgsniu 
tikrų davinių dar nesuspėta 
gauti ir už tai mes nieko tikra 
konstatuoti negalime.

Tyras oras čionais nebus pro 
šalį, o apie maistą galima pa 
sakyti tiek: valgyk ir tylėk. Su 
gėrimais, kaip pasakyta, rei
kėtų atsargiau apseiti. Ruge~ 
pienas nekenkia.

‘Aplamai imant, šita liga pat/ 
savaime išnyksta, kai sustoja 
ėjusi Liaudies .Tribūna. Eksper 
tų nuomone. tareilozas visur 
nykšta ir iki busimo SLA. sei
mo visi ligoniai suspės pagyti,

P. M. F. Taryba.

ujie 
bei
ti k

vie

Sveikina Padaužas
Šiomis x dienomis Padaužų 

Respublika gavo suvėlinta svei-

IN CHEVROLET IBESTOILY

ASTUONI
Gražus Nauji Modeliai

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, barupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgiCius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumų. Senų namų taisymų darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

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

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

DRESIŲ DEZAININIMAS
R SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
loka didele algą. Išmo
site dezaininti ir pasiūti 
gražius drabužius i r 
;krybčles dėl savęs, ar 
lel užsiėmimo. Musu as
meniškas lavinimas grei

tai p ri ruošia jus tai 
tai i trumpa laika, 

s šykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE " 

190 N. State St., 
Randolph 2718 

..... ■— ■■■«/

vie- 
Ra-

Chevrolet turi

SOUTH
F. f.. Cruwford Motor Bale* 

0321 Coitage Orove Avė.
Wltte Motor Sales

Hlne aland. III.
Rchuller A Rafner Chevrolet Co.

4741 Cottajre. Orove Avė.
Spoonrr Motor*. Ine.

Harvey, III.
McManu* Motor Balęs 
0711 «. We«t.rn Avė.

Mlchltran Avė. Chevrolet Co.
R. Mld.livan Avė. 

Nlehurger Chevrolet Cnninen, 
7744 Stony lalund Avė.

A. J. Oonterbeek Motor C(».
7841 8. Halated flt

Orine Bros. A Sheetn Motor Co. 
6822 Cottage Orove Avė.

Stiperlor Motor Aalea
(1018 N. Hahted S t.

Relp Chevrolet Company 
Cotutnerclal Avė.

Yra astuoni gražus modeliai 
naujojo Chevrolet Six — už
vedantys savyje puikiausia 
kokybę ir didžiausią vertę 
Chevrolet istorijoj.
Išmušimas* yra turtingesnis 
ir ilgiau dėvintis. Sėdynės 

*yra platesnės ir gilesnės.
Naujas neatsispindintis prie
kinis stiklas padaro naktinį 
važiavimą saugesnį ir malo
nesnį. Naujas instrumenty 
panelis turi labiau patogu su
grupavimo kontrolių — į- 
skaitant ir nauja gasolino ro
dyklę. Ir skirtingos nauju 
spalvą kombinacijos puošia 
kiekvieną modelį.
Ateikite šiandie. Pamatykite 
ir pasivažinėkite šiais gra
žiais karais. Dešimt minučių 
prie valdomojo rato duos 
jums visai naują supratimą 
apie karus!

-už labai nupi
gintas kainas!
The ROADSTER .............................*495
The PHAETON........ ;...................  *495
The SPORT ROADSTER.*555
The CO ACH..........................u.;;;;.. *565
The COUPE........ *565
The SPORT COUPE........................................*655
The CLUB SEDAN....................................  *625
The SEDAN................ . .....................................*675
The SEDAN DELIVERY.................................*595
LIGHT DELIVERY CHASSIS...................... *365
1TON CHASSIS........................................... *520
1% TON CHASSIS WITH CAB.....................*625

Allpricesj. o. b.įactory, Flint, Michigan

Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą

The ROADSTER, $49"

lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysi! pas mus ar pas kitus 
teigus, reikalaukit lietuvio pardavėjo f

80UTII—(Contlnued)
TVarme Motorą, Ine.
Chicnro nelghta, III.

Argo Motor Compnny 
8911-16 Archer Av«.. Argo, IU.

Vonng A lloffman 
1700-11 W. Ortth Rt. 

Aaliland Avė. Motnr Ralea 
5186-49 8. Aaliland Avė.

Norman M. Barron Chevrolet 
Hales 

938O-43 W. Illth St. 
tlnnmnn Chevrolet Hales 

10-30 Archer Avė. 
Caley Brothers

10038 S. MichlKHD Avė.

NORT1I

Vptovvn Motorą Corporation 
z 1880 Broathvay 

WeMcott->Sclionlau Cotnyany, Ine. 
1248 Chieago Avė.. Evanaton

Chevrolet ver-

^OKTH (Contlnued)
Albany Park Motor Sales 

8102 Lavvrence Avė. 
RlamcuHCr-Egnn Chevrolet Balea 

Nllea Cci.ter, III. /
lies PlalncH Motor Co. 

lies 1‘lalnt'H. III. 
Mfhvniikce Aventie Motor Ralra 

25.'J4 Mlhvankee Avė.

WB8T

Hini.it Chevrolet Compaoy 
I.n Grontrc, III.

Bes PIiiIiich \HI!ey Motor Sales 
l.emnr* U)

West Auto Sales 
2632 WashliiKton Blvd.

llrlje Motor Sulos
6828 Rooaevelt Kotiti. Oak I’ark
George W. Durni Chevrolet Co.

74 1 W. Juckaon Blvd.

WE8T—(Contlnued)
Elnivvood I’ark Motor Co. 

Klnia’ood Purk. III. 
nvek’a Sales A Service 
2132-40 8. Kcdatle Avė. 
Keenun Chevrolet Sules 

5893-28 W. 22d St., Cicero, III.
Klng M«tor Ralee 

Maywood, III. 
F.evvls Aulo Mules 
3400 Ordim Avė. 

Murray Service A Motor Co. 
682 Mnillson Ht.. Oak Park, 111. 
Km, «»•<'«>„ i.ctl Motor 4'ompsar 

4620 W. Miollson Rt.
Ilurry M. Kelti Motor Compaay 

8815 W. Norfli Avė. 
RoOHOvclt Motor Sales 
383R Koosevelt Koad 
K. A' N. Motor Sales 

6827 Ogdcn Avė., Herwy> 
Taylor Chevrolet Hales 

Mrlrove Purk. UI.
K. II. Klerk * Coinpanjr 

Iliiihdale, Illinois

_ A SIS IN THE PRICE
r luANUE «E THE Flikit

Hini.it


NAUJIENOS, Chicago, III.

PASTABOS

kuris
Unijų

nu-135 S. State St.
Komp. ADAMS. 3 fl.. priešais Falr

Per 35 m. Chicagos dlditauM dentįstai.

Be skausmo
Suteiksime Tvvilizht SJeep ar musų be 
skausmo smagenų numarinimą traukiant 
dantj ar jį taisant. NAra SKACSMO, NE
SIJAUČIA pasekmių.
BRIDGEWORK ’ S /Š

San it a ry
Bridgevvork be ____________
tnnirnos, patogus. 
švarus ir Itvlrti-^isra 
namas jūsų bur-l v ’vjV’t.įHHO** 
noje. Valg.vkttąV 
ragaukite ir sko-Į^/ • 
ninkytAs maistu 1. L ikLJMM 

dieną.

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

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

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORALIT1 PLAKS
Importuoto natūralioj 
raust’iino, pripildo ju-' 
bu eidą. jus iArodyaite 
daug jaunesnis.
Kreditas—6 mėn. išsimokėiimui 
Nčra palūkanų—nėra carrying enarges." 

ATDARA: kasdie iki 9 vai. 
Netlėiiomis 9 iki 12 d.

Dr/P. P. Šimaitis,
Naprapataš

Baigęs Napratijos Kolegiją llli- 
nojuje. 8 metai kaip užsiima žmo

nių gydymu Chicagoje.

Anglijos darbininkų oficialia 
i organas “Daily Herald’’, 
reprezentuoja - Amatų

I konga-e#ų ir Darbo partija,
tarė daryti naują žingsnį, idant i 

! galėjus teikti geresnį patarna
vimų savo skaitytojams. Mat, 

.prie dabartinio jo stovio jis nc- 
(pergeriausiai laikėsi, t. y. iš 
; prenumeratų buvo gaų sunku 
verstis, reikėjo aukomi# pa- 

| dengti lėšas. Todėl kad - neturė
jo apgarsinimų.

Tai ir nusitarė priimti nau
ją dalininkų, būtent, vieną sek- 

1 mingiausių laikraščių bei žurna
lų leidėjų Odhams Press Lt d. 
Indėliai bus sekami. Daily 
Herald turės 49 nuošimčiu# ka
pitalo, o Odhams Press — 51. 
Direktoriai bus dėvyni. Keturi 
bus skiriami amatų unijų, pen
ki Odhams Press. 'Pečiaus nau
joji kompanija neims tą laik
raštį į savo rankas' iki pavasa
rio. Todėl Daily Herald redak
torius William Mellon tęs savo 
darbą. Jis redagavo tą laikraštį 
per kelis paskutinius metus ir 
yra su juo surištas nuo dieno.? 
jo pradėjimo, taigi šešiolika me
tų atgal.

Nors laikraštis ir pereina i 
kitą kompaniją, bet jo siekis 
liks tas pat — tarnaus darbo 
žmonių klasei.

tų kovą. Kas. žinoma, buvo prio-fvyj, tai ant krovinio iš galų ir 
šonų buvo užlipinai “skelbimai” 
“C. 0. D.” Kaę reiškia, jeigu 
nori, kad popie.ra butų vežama 
spaustuvėn, tai turi būt užmo
kėta pirm krovinys bus palies
tas. Na, o iždas buvęs kai su 
žąsies sparnu iššluotas. Be to,

rankas. 
Lewiso

ainžinai. Ant žut-bul to laikraš
čio tėvai nusitarė laikraštį iš
leisti i laiką. Taip ir padarė.

svietus.1 lūs kompanija' atmokėjo t o i,- 
000 skolos, $40,090 niiošir.'čių 
ir pirko įvairių įrankių spaustu
vei už $60,000.

Be to, toji kompanija išlei
džia dar sekamus laikraščius: 
The Carmen’s Journal, ’ihc illi* 

Miner, The Signalmen’s 
Journal, The Brick and Clay 

j Worker, The American Teacher, 
Štai kaip dabar toji kompa-'The Oklahoma Cotton Grovver 

nija stovi. Praėjo sako septyni, ir The Union Farmer.
metai. Ir per tuos septynis me- —Laisves Mylėtojas.

Kai saulutė “pĄliovč 
jie nuėjo pas krovini ir jį par- 
siprašė ten, kur reikia. Laik
raštis išėjo i ląiką. T?isėjas 
nusprendė laikraščio naudai. Po 
to viso vėl atsirado pinigų ir 
užmokėjo už popierą.

Tas įvykis panašus į anekdo- roi 
tu. Pet faktas.

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

nė vienos notos

Frank Bordcn
4250 Archer Avė.

nuo pa- 
apie ke- 
laikraš-

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

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

rk pasitarimai veltui ir mandagus. Yra 
iAgydęs daug žinomų Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo, mirštamos li
gos. Airdies ir pilvo ligų, galvos, nugaros, 
strėnų gėlimo. Eina ir j namus gydyti.

Tel. IIKMI,O('K 1881.
Valandos: nuo 9 iki 11 iŠ ryto, nuo 2 
iki 4 po pietų ir nuo 6 iki 9. vakaro, 

šventadieniais nuo 9 iki 11:30 iš ryto. žuvo dėl

kompanija
1917 m. ir

šinga Levviso nusistatymui. Ir 
tuo metu Oklahonios mainieriai 
streikavo, žinovai sako (kurie 
buvo pačioj pradžioj to judėji
mo), kad Levvisas prisiuntė 
$20,000 tos valstijos (Oklahoma 
vai.) mainieriams kaipo pagel-
bą. Bet to distrikto pirminin- o jeigu laikraštis neišeis i lai
kas ^panaudojęs tuos pinigus! ką, tai tikrai jis papuls*į recei- 
prieš The Oklahoma Leader. pa- į verio rankas ir tad viskas žūva 
lamdydamas geriausius advoka
tus, kad šie minimą kompanijų 
paduotų į receiverio 
Mat, jis buvo didelis
šalininkas ir jo norų pildytojas; 
tai ir vedė kova prieš minėtą1 
kompaniją (kaip komunistai i 
prieš “Naujienas“), todėl, kad! 
tas laikraštis palaikė tą, ką į 
Lewisas neigė. Ir bemaž jam pa- , 
vyko atsiekti savo tikslą, 
priešakyj stovint gabiems 
nėms nepavyko. Mat, 
teisme ėjo klausinėjimas 
link padavimo i receiverio 
kas, tada atėjo krovinys 
raštines popieros. Bet kuomet 
laikraštis randasi

Bot 
žmo- i 

kai 
kas- iĮ 
ran-I 
laik-

Bronislavos
MUZIKOS

Poškaitės
STUDIJA

Smuikos, S a x a-Mokinama Piano, 
phone, KlernetA Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man- _____________ 
(tolinos, Gitaros, nBHMHBMMKI 
Balalaikos, ir visų | 
kitu styginiu in
strumentu. lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

miįMM

Gražus naujas Hudson Great 8* Brougham. Pertiem modernistinis motivas. Išrodo žemas, bet yra gražus, 
ruimingas, langai platus, — tokis, koki kiekvienas automobilistas mėgsta. Didelės jėgos, 8 cilinderių, labai 
greitas — ir už labai prieinamą kainą.

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

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

kampaa Monroe St,. Chicago. Crilly Bldgr. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris deAimt metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augžto. Valan- 
dfiliomis 10 iki 1. Panedčliaie, Seredomis 
ir Subatomia nuo 10 iki 8 vai. vakare 

k .........  n ■ /

žinovai tvirtina, kad 
saulinio karo užbaigos 
turi šimtai darbininkų 
čių — dienraščių, savaitraščių
ir mėnesinių nuėjo į laikraščių 
kapinyną, nusinešdami apie mi- 
lioną dolerių. Kai kuriuos bus 
galima čia įvardinti:

New York Leader Gali, The 
Seattle Union Herald, The Butte 
Daily Bulletin ir The-Minnesota 
Daily Star. Ir sakoma, visi šie 
(ir kiti) laikraščiai 
stokos apgarsinimų.

Oklahoma Leader 
buvo suorganizuota
leido Labor Daily. Jos kapitalas 
siekė 250,000 dolerių, kuriuos 
udėjo organizuoti ūkininkai ir 

miesto darbininkai. Didieji da
lininkai buvo šie: Kansas mai- 
nieriai $10.000, Illinois mainie- 
riai $46,000, Oklahoma, Texas 
ir Arkansas mainieriai $20,000. 
Šioji kompanija buvo įsteigta 
larbininkų ir jų pačių vedama.

Per pirmuosius tris metus 
;avo gyvavimo The Oklahoma 
Daily Leader susikrovė $174,- 
900 deficito. Ir 
ko iš priežasties 
nebuvo gaunama 
apgarsinimų. Taigi
kiais dideliais nuostoliais nebu
vo galima daugiau išleisti dien
raščio — leido savaitini.

tas įvy
to, kad 
ganėtinai 

#u to-

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Be tų, buvo ir daugiau nema
lonių įvykių. Kaip yra sakoma, 
kur trumpa, ten ir trūksta. Taip 
buvo ir šioj kompanijoj. Kansas 
mainierių pirmininkas Ale.x Ho- 
wat vedė smarkių kovą prieš 
tos' valstijos naujai priimtų ta
rimą, būtent, “Industrini Court 
Law”. šitas laikraštis palaikė

Nedėlioj ir Panedely
Sausio 26 ir 27

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Parade of the
West” 

gražus veikalas' iš buvusiųjų 
vakarų gyvenimo

dalyvaujant
KEN MAYNARD

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios tiru o b.

Šiandie “Evangelinę” daly
vaujant DOLORES DEL RIO |
-------------------------------------------

Phone Virpinta 2054 V1

455G So. Rockwell St.. Chicago, UI

Didžiausias N u pi
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio
$119.00
Atwater Kent

$107.00
C. A. Radiola special sale 

Brunswick special sale 
Fada Radio special rile 

Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už puse kainos.

Lengvus išmokėjimai 
. dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

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

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE 

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

R.

Two ^nt'Odų New CarsHUDSON DEŠIM.T RŲŠIŲ 
BODIES I R, B E 
EKSTRA KAŠTŲ, 
DIDELIS PASI
RINKIMAS SPAL
VŲ PATENKINI
MUI JŪSŲ GERO 
SKONIO.

... puikus-greitas-galingas Astuonių
Mes skaitome tai musų didžiausiu atsiekimu. Nuo pat 
priekio iki užpakalinės lemputės jis yra naujo dezaino. 
Savo išvaizda ir užbaigimu jis yra nepaprastai gražus. Ir 
bėgimo švelnume jis pralenkia viską, kų mes žinome.
Jis viršija viską, ką mes iki šiol esame pasakę dezaine, vei
kime, vertybėje.
Kelio laikimas ir lengvumas važiuoti nėra viršijamas jo
kio karo už bile kurią kainų. Ir kaina, už kurią ji par
siduoda, padaro abejotinu išmintingumą mokėti kada-nors 
daugiau už bile kurį karą.

Kainos ir smulkmenos —Prieinamiausios finansavimo sąlygos iš visų. 
Standard Length Cha^is-^Cnac^fl^^! Coupe, Standard Sedan, $1150 i Roadster, 
$1200į Phaeton, $1300', Sunsedan, $1335. Long lVheelbase—5-pass. Touring Sedan, $1250; 
Brougham, $1295; 7-pass. Phaeton, $1500} 7-pass. Sedan, $1650. Pricesf.o.b.Detroit, Factory. 
Chotce of nvide •variety of cotors. Tnvo-nvay shock absorberj all around. Radiator shutters—Starter on dash 
—Electrtc gauge for fuel and oil—electrolock—tire lock—nMindshteld cleaner—glare-proof rear-ąjtehso mirror 
—stop light—disappearing reąr •wmdorw curtain, tire onfender, cxtra tirerim, togglc nsjindshield opesur

8 ryšių bodies Ir be ekstra kaštų, didelis 
spalvų patenkinimui jūsų individualio

su dar didesniu greitumu... su didesne jė
ga... su greitesniu pradėjimu... taipgi iš
šaukia palyginimui savo gražumą—tikrąją 
vertę—patvarumą ir kainą.
Jo iššaukimas palyginimui yra skirtinga# ir nepaprastas 
tose puikiose, kokybėse, kokias savininkai daugiausia įver
tina. Savo išvaizda yra pilnai permainytas ir modemiš
kas karas. Bodies’ yra ilgesni, platesni, žemesni
šaukia jūsų įdomumą savo didelio karo fuimingumu ir 
komfortu.

Jis iš-

Motoras yra didesnis ir švelnesnis. Veikimo plotmė yra 
žymiai padidinta. Prie sustojimo jis’ greitai pradeda, yra 
stiprus ant kalnų ir greitas ant tiesaus kelio.
Jus nebusite, patenkinti jokiu mažiau patogiu, mažiau gra
žiu ar mažiau raiškiu karu. Jis yra tikrai geriausia# ir iš
šaukia jūsų atidą savo kaina.

Ypatybės, kurios iššaukia palyginimą
Didesnis Bodies—Didesnė Jėga—Didesnis Greitumas—Didesnė Ekonomija. Didelis pa
sirinkimas spalvų, kad patenkinti jūsų paties skonj. Keturi Two-way Schock Absor- 
beriai, Radiatorius Uždarai, Elektros raktas, Starteris ant “Dash”, Elektrinė rodyklė 
dėl gasolino ir aliejaus.
Coupe $735 (with Rumble Seat $750)—-Coach $765—Standard Sedan $875—Brougham 

$895—Sunsedan $995, Prices f. o. b. Wetroit, Factory.

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė

NORTH 
Buoklngham Motore, Ine. 

3948 N. Damen Avė.
Lincoln Avė. at Irvlng Park 

Blvd., Bucklngham 2310
Hudson Motor Co. of Illinois 

Evanston Branch 
1820 Kldge Avė.

Sheldrake 2300 Unlverslty 720 
Hudson Motor Co. of Illinois 

North Slde Branch 
6259 Broadway 
Sheldrake 7210 

Koystone Motor Sales Corp. 
3143 W. Lawrence Avė. 

Keystone 3400 
and 

4940 N. Western Avė. 
North-West Hudson Co. 

6715 Olmstead Avė. 
Edison Park. Pi.
Newcastlo 8150

NOKTI! (Contlnued)
A. W. Person 

Highland Park, III. 
Highland Park 2492 

Planiondon Mator Co. 
4824 Sheridan Road 

Longbeach 1818 
Portage Park Hudson Co. 

4101 Mllvvankee Avė.
Palllsade 1800 

WEST
Berwyn Hudson-Essei Co. 

3145 Oak Park Avė. 
Berwyn. III. 
Berwyn 351 

Motor Cftr Co. 
Madlson St.

Oak Pąrk. UI. Eiivlid 5917 
Crandall Motor Car Co. 

Mayivood

Crandall
430

of

Kreipkis j artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900
WE8T (Contlnued)

51 Lake St. at First Avė. 
Maywood, III. Maywood 860 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Logan Bąuare Branch 
2647 Mihvaukeo Avė.

and
2401 Logan Blvd. 

Spatilding 3000 
Hudson Motor Co. of Illinois 

I*arkway Branch 
8308 W. North Avė.

Albany 4010
Hudson Motor Co. of Illinois 

Vest Side Branch 
3910 Ogden Avė. 

Lawndale 0911 
Lyons Motor Sales 
8027

WEST (Contlnued)
8. & B. Motor Sales Corp. 

8854 W. Koosevelt Road 
Van Buren 4010 

Jas. Slnger Motor Sales 
1428 Roosevelt Koad 

Monroe 0310 Haymarket 0912 
Sullivan-Morgan Motor Sales 

4701 Wasliington Blvd. 
Mansfleld 2414 

and 0201 W. 22nd St. 
Berwyn 2171 

Schellenberger Motor Salos 
5028 W. 22nd St. Cicero 1887

SOUTH (Contlnued) SOUTH (Contlnued)

Ogden Avė.
III.Lyons 7121 Lyon\

Paragon Motor Car Co.
5001 W.‘ Dlvlsion St.

Coluinbia 5670

SOUTH 
Ajai Auto Coinpanjr 

7800 Stony Ihland Avė. 
' Sitglnaw 1400 

SOUTH (Contlnued) 
tiurko Motor Sales 
3512 Archer Avė.

lafayette ftlOO 
Caluniet Motor Co. 

10940 S. Michigan Avė. 
Pullman 7300

Wentworth Avė. Branch 
7141 Wentworth Avė. 

Trlangle 5900

Halsted Hudson-Essci Co. 
7023 Iliilnted St. Trlangle 0341 

Herbert Motor Sales 
7420 Cottage Grove Avė. 

Vlncennos 6715
Hebert-Temple Motor Hales’ 

8048 Commerclal Avė. 
Kegent 4082 

Hendricks-Mltchell Motor Sales 
5200 Lake Tark Avė. 

Falrfai 0825-6 
Heyne Motor Hales 

5104 S. Ashland Avė. 
rrospect 7010

Hudson Motor Car Co., of 
Illinois

6044 Cottage Grove Avė. 
Falrfai 4810

Jack Perl man Motor Hales 
0727 8. IVestern Avė.

Heinloek 6637
8. & K. Motor Sales 

8031 S. Halsted St. 
Vincennes 6808

Stratford Motor Sales 
708 W. 63rd Street 

Wentworth 1914
F„ L. Shaver Co. 

610 Uohman Avė. 
Hanimomi 80 

Hammond, Ind.

____
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NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMAS

Francija........ .. 550,000 .... .... $260,000,000
Italija ............ .. 350,00 .... .... 168,000,000
Lenkija.......... .... 250,00 .... ....... 78,500,000
Belgija .......... .... 65,00 .... ......  22,500,000
Rumunija ..... . 160,000 .... ......  50,000,000
Ispanija ........ .. 60,Q00 .... .... 120,000,000
Vokietija ...... 100,000 .... .... 125,000,000
Čekoslovakija 140,000 .... ......  45,000,000
Jugoslavija .... 110,000 .... ......  35,000,000
Graikija ........ .. 67,000 .... ......  19,500,000

Viso .... . 1,852,000 .... .... $923,500,000

Bolševikų Rojus

Šiandien kontinentalė Europa, išėmus Rusiją, turi 
2,000,000 kareivių. Dešimtis senojo pasaulio militariš- 
kos valstybės karo reikalams išleidžia milžiniškas su
mas pinigų. Bendrai imant, jų išlaidos prilygsta tai su
mai, kurią Anglija ir Amerika išleidžia palaikymui save 
laivynų ir armijų. Tos dešimtis valstybių savo armijoms 
išleidžia tiek, kiek Amerika, Anglija ir Japonija savo 
laivynams. Kitaip sakant, armijos šiandien kainuoja 
tiek pat, kaip ir laivynai. Pažymėtinas dalykas taip pat 
yra tas, kad tos valstybės, kurios turi dideles armijas, 
nėra labai turtingos. Reiškia, karo išlaidos joms yra 
pusėtinai sunki našta.

Reikia turėti galvoj ne vien tik tiesioginės karo iš
laidas. Ekonomišku atžvilgiu tiek kareivis, tiek jūreivis 
yra neproduktingas elementas. Jis nieko naudingo ne
sukuria. Kiekvienas žino, kad darbas sukuria turtus. 
Tuo tarpu kareiviai ir jūreiviai produktyviško darbo 
nedirba. Todėl jų jėga tampa nesunaudota. Anglijos, 
Amerikos ir Japonijos laivyne tarnauja 300,000 jūrei
vių. Laivyno reikalams tos trys valstybės išleidžia maž
daug vieną bilioną dolerių. Europos militariškos vai 
stybės taip pat išleidžia apie $1,000,000,000, bet užtat ji; 
armijose' tarnauja apie septynis kartus daugiau žmo
nių, negu suminėtų trijų valstybių laivynuose. O tai reiš
kia,, kad tiesioginės ir netiesioginės armijų išlaidos yn 
nepalyginamai didesnės, negu laivynų. '

Londone dabar vyksta juros ginkluotės apribojime 
konferencija, kurioj dalyvauja Amerika, Anglija, Fran 
cija ir Italija. Sunku tikėtis, kad ten bus nutarta žymiai 
sumažinti laivynus. Greičiau bus pasitenkinta jų apri- 
bavimu. Reiškia, bus nustatyta, kaip didelis tos ar kitos 
dalyvaujančios konferencijoj valstybės laivynas priva 
lo būti. Ir toks žygis turės didelės reikšmės, nes jis pa
šalins bereikalingą lenktyniavimąsi juros ginkluotės 
srityj.

Dabar gali kilti klausimas: ar nėra galimybės toki 
p«t būdas pritaikyti ir Europos armijoms? Vadinasi, 
pirmas žingsnis turėtų būti sulaikymas tolimesnio gink 
lavimosi, o paskui jau butų galima eiti prie armijų su
mažinimo. Jeigu yra geras daiktas apriboti laivynus 
tai kodėl gi taip pat nepasielgti su armijomis? Per pa
skutinius trejetą metų Paul-Boncour stojo už tokį suma
nymą Genevoj, bet vis atsirasdavo opozicija. Ir ačiū tam 
iki šiol beveik jokio progreso nepadaryta.

Paskutiniais keleriais metais daūg pradėjo kalbėti 
apie nusiginklavimu, tos. valstybės, kurios turi stiprius 
laivynus. Militariški Europos kraštai paprastai joms 
atšauna: kodėl kanuolės ant kariškų laivų yra geras 
dalykas, o sausžemyj — ne? Tas klausimas yra gana 
dažnai statomas, bet tinkamo atsakymo niekas į jį ne
duoda. *

Tautų Sąjungos posėdžiai parodė, kad pamokslai 
prie nieko gera neveda. Misionieriaus darbas paprastai 
yra nedėkingas. Kuomet tariasi dvi valstybi, viena ku
rių turi didelį laivyną, o kita armiją, tai jiemdviem pir
miausia reikalinga susiprasti, bet ne pamokslus viena 
antrai sakyti. .0 noro susiprasti per paskutinius kelis 
metus nedaug tebuvo.

Kuomet valstybės, turinčios didelius laivynus, pra
deda kalbėti apie nusiginklavimą, tai militariški kraštai 
tuoj nurodo į tą faktą, jog trys valstybės išleidžia savo 
laivynams tiek pat, kaip dešimtis Europos valstybių sa
vo armijų užlaikymui. Pabrėžiama taipgi ir tai, kad 
1913 m. pasaulio laivyno tonažas siekė apie 6,896,000 
tonų, o dabar tapo sumažintas iki 5,240,000 tonų. Bet 
tuo pačiu laiku pridedama, kad ir armijos žymiai su
mažėjo. Ir taip iš tiesų atsitiko, nes Vokietijos ir Austro- 
Vengrijos armijos lyg ir nustojo gyvavusios.

Tiesą sakant, tos valstybės prarado ne tik armijas, 
bet ir laivynus. Taigi negalima kaltinti, sakysime, Fran- 
ciją militarizmu, o nematyti to, kas dedasi Anglijoj ir 
ypač Amerikoj. Kad Francija turi didelę armiją, — tas 
faktas yra visiems žinomas. Bet visiems taip pat yra 
žinoma, kad Anglija nei kiek nesumažino savo laivyną, 
o Amerikos laivyno tonažas dabar yra 50 nuošimčių 
didesnis, iwgu prieš kfcrą. Turint tuos faktus galvoj, — 
Į kurią valstybę galima parodyti pirštu ir pasakyti, kad 
ji trukdo taikai?

Ryšyj su militarizmu reikia neužmiršti dar vieno 
labai svarbaus dalyko. Būtent, verstino kareiviavimo.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicago j per išnešiotojus!
Viena kopija ..........................  8c
Savaitei ____   18c
Mėnesiui _____     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago],
paštu:

Metams ..............  $7.00
Pusei metų ..........-____ .____ 8.50
Trims mėnesiams ________ a 1.75
Dviems mėnesiams ...............  1.25
Vienam mėnesiui .................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .—............. . ...... —— $8.00
Pusei metų .......... ........  4.00
Trims mėnesiams ___............ 2.oU
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Vienas darbininkas, kuris iš
truko iš bolševikų rojaus ir at
vyko Amerikon, dabar rašo apie 
to rojaus saldybes daug-maž 
taip:

Įvairus žmonės iš įvairių Uk
rainos vietų praneša man liūd
niausių žinių, o dauguma jų 
klausia: ar žino Amerikos dar
bininkai, kaip gyvenasi darbi
ninkui ir valstiečiui Rusijoj ? O 
jeigu taip, tai kode! “kultūrin
gas pasaulis” tyli ir ramiai žiu
ri į tą žvėriškumą ir ' žmonių 
šaudymus, kurie jau tęsiasi 
dvyliką metų? Kiti rašo, kad 
Rusija — tai mokykla pasau
liui.

Tegul kitos šalys’, kitos tau
tos gerai prisižiūri, kas ten de
dasi, ir nebepakartąja tos be
protybes.

Rašantis šias eilutes — pats

Valstybė, kur kiekvienas jaunas vyras turi tarnauti ka
riuomenėj (nesvarbu, kaip ilgai — šešis mėnesius, vie
nus metus ar daugiau), gali apseiti ir be didelės armi
jos. Tokiame atvėjyj užlaikoma armija dar nieko nepa
sako apie tos valstybės militarišką jėgą. Prieš karą 
Francijos armija susidėjo iš 800,000 kareivių, dabar ji 
tapo numažinta iki 550,000. Tuo pačiu laiku tapo suma
žintas ir kareiviavimo terminas nuo trijų metų iki aš
tuoniolikos mėnesių. Tai reiškia, kad šiandien Francijoj 
ne mažiau kareivių yra treniruojama, negu prieš karą. 
Reikalui esant, Francija galėtų sumobilizuoti didesnę 
ir geriau išlavintą armiją, negu prieš karą.

Visos Europos valstybės, kurios turi šiek tiek di
desnes armijas, taip pat palaiko verstiną kareiviavimą. 
Ir šiuo laiku labai mažai vilties tėra, kad jie nuo ver
stino kareiviavimo atsisakys. Prie tokių ąpystovų visa, 
kas galima padaryti, tai dėti pastangas, kad tos armi
jos daugiau nebeaugtų. Jei valstybės susitartų dėl ar
mijų minimumo ir daugiau jas nebedidintų, tai tuo jau 
butų padaryta didelis žingsnis prie nusiginklavimo. To
kiam planui galėtų priešintis tik Vokietija, kurios armi
ja ir dabar yra pusėtinai apkarpyta.

Dabar pažiūrėkime, kiek Europos . valstybės turi 
kareivių ir kiek joms tų kareivių išlaikymas per metus 
kainuoja. Štai lentelė dešimties Europos valstybių:

Čia bus įdomu pastebėti, kad, bendrai imant, Ang
lija, Amerika ir Japonija savo laivynams išleidžia $868,- 
300,000 per metus. Kitais žodžiais sakant, dešimtis Eu
ropos valsybių išleidžia savo armijoms beveik tiek pat, 
;aip trys aukščiau paminėtos valstybės savo laivynams.

Jeigu prie suminėtų dešimties valstybių mes pridė
sime dar kitų Europos kraštų (išėmus Rusiją) armijas, 
,ai gausime 2,000,000 kareivių, kurių išlaikymas per me
tus kainuoja maždaug $1,000,000,000. Nesunku yra ap
skaičiuoti, kad, proporcionaliai imant, 300,000,000 Eu 
opos gyventojų apsiginklavimui išleidžia mažiam 

negu Anglija ir Amerika. Kol Amerika ir' Anglija išlei 
džia karo reikalams $1,250,000,000 per metus, tol jiedv 
leturi morališkos teisės smerkti kitas Europos valsty

bes dėl militarizmo.
Tai tokia dabar yra situacija. Kyla tad klausimas 

ar prie dabartinių sąlygų yra galimas nusiginklavimas"/ 
Vargu. Bet tai dar nereiškia, kad toj srityj nieko nega
lima padaryti. Viską arba nieko, — nėra išmintingas 
jbalsis.

Skaičiai rodo, kad daugiausia kareivių turi Franci
ja, Italija, Lenkija, Rumunija, Čekoslovakija ir Jugosla
vija. Francija priėmė įstatymą, kuriuo einant kareivia
vimo terminas sumažinama nuo 18 iki 12 mėnesių. Tas 
statymas turės įeiti į galią šių metų lapkričio 1 d. Tas 
reikš, kad Francijos armija susimažins1 nuo 550,000 iki 
425,000 kareivių. Lenkija, Rumunija, Čekoslovakija ir 
Jugoslavija yra Francijos talkininkės. Jos klauso Pary
žiaus patarimų. Lenkijoj kareivio tarnyba tęsiasi 18 
mėnesių. Jeigu ji butų sumažinta iki dvylikos mėnesių, 
jai j©s armija sumažėtų ant GO,OOO kareivių. Tuo budu 

Rumunija galėtų savo armiją sumažinti ant 50,000 ka
reivių, Čekoslovakija -L- 20,000, o Jugoslavija — 25,000. 
Viso Europoj armijos susimažintų ant 280,000 kareivių. 
O jei prie to prisidėtų ir Italija, tai sumažėjimo skai
čius pasiektų 350,000. Toks Europos armijų apkarpymas 
turėtų nei kiek nemažiau reikšmės, kaip sunaikinimas 
kelių kreiserių. Tai butų gera pradžia. O laikui, bėgant 
valstybės galėtų susitarti dėl verstino kareiviavimo pa
naikinimo ir tolimesnio ginkluotės apribavimo.

pabėgėlis’ iš Sovietų Rusijos. 
Dar praeitų metų Pirmą Gegu
žes aš apvaikščiojau Rusijoj. 

.Nuo pat pirmų revoliucijos die
nų gyvenau pietinėj Rusijos da- 
lyj ir gerai patyriau visas so
vietų rojaus saldybes.

Dabar aš čia, ir praeitis ilgai 
pasiliks mano atminty j. Aš čia. 
jeigu ir “negyvenu”, tai matau, 
kaip kiti gali gyventi, o ką aš 
palikau Rusijoj? Badą, skurdą, 
ligas, ir... “darbininkų-valstiečių 
valdžią”.

Geriau pražūti Amerikos ka
lėjime, negu grįžti atgal. Aš 
visą savo gyvenimą buvau juo
do darbo darbininkas kaip Ru
sijoj, taip ir čia; dabar aš su
siduriu su tokiais jau profėsio- 
nalais-tčvynainiais.

Kartais išsikalbu su jais apie 
Rusiją ir/bandau papasakoti 

jiems teisybę. Labai dažnai jie 
atsineša su nepasitikėjimu ir 
pradeda kartoti tai, ką. yra iš- 
skaitę bolševikų laikraščiuose. 
Kas drįsta kritikuoti bolševikų 
valdžią, tas, jų supratimu, yra 
oficierius’ ir baltarankis.

Skauda ir gaila žiūrėti į tuos 
vergus, kurie čia tiki* komunis
tiškai agitacijai.

Po viso pergyvento aš. nega
liu ramiai klausyti bolševikiš
kos agitacijos, kuri yra prasi
platinusi po visą Ameriką. Pa
vyzdžiui, Amerikos bolševikiška 
spauda labai patraukiančiomis 
spalvomis piešia Rusijos padėtį.

Kino teatruose dažnai rodoma 
agitatyviškos sovietų filmos. 
Visoj šalyj komunistai rengia 
savo mitingus’ ir protestus. Man 
gerai yra žinoma, kad visą ko
munistišką judėjimą užsieny j 
finansuoja Maskva.

Ęp viso to nežinau nei ką ra
šyti į “sovietų šalį’\tam, kuris 
laukia iš manęs atsakymo. Jei
gu Rusijos darbininko yra su
rištos rankos ir kojos ir jis ne
gali kovoti prieš tuos fanatikus, 
negali protestuoti ir ramiai turi 
pasiduoti likimui — tai čia ki
tas reikalas. Darbininkas nau
dojasi didesne laisve ir ramiai 
išklauso Maskvos agitatorių lo
jimą. Nėt Amerikos vyriausybė 
nenori panaikinti tą antkrytį ir 
parodyti bolševikams kelią kad 

zir d sovietų Rusiją. Ten turėtų 
būti jų vieta. Amerikos komu
nistai negirdi tų prakeiksmų, 
kuriuos’ jiems siunčia iš sovie
tų rojaus kankinami darbinin
kai ir valstiečiai, čia nedrums
ta jų ramybę šimtai tūkstan
tių sušaudytų žmonių, jie čia 
nemato aša/ų nelaimingų naš
lių ir našlaičių, kuriais Rusija 
lepaprastai praturtėjo laike 

bolševikų viešpatavimo.
Pasakysiu tik vieną: gyveni

mas Rusijoj su kiekvienais me
talą eina blogyn ir blogyn, o čia 
lidžiuojasi sovietų nuopelnais. 
Imkime, pavyzdžiui, septynių 
zalandų darbo dieną. Prieš to 
.lekreto išleidimą buvo nusia
uta kiek darbininkas turi pa
daryti darbo per aštuonias va
landas. Su įvedimu septynių 
valandų darbo norma pasiliko 
ta pati. Reiškia, per septynias 
valandas darbininkas yra ver
čiamas padaryti tiek, kiek jis 
pirma padarydavo per aštuonias 
valandas. Priegtam dažnai tarp 
itskirų grupių/ yra daromos 
lenktynės. Tai /verčia darbinin
kus’ neįmanomai skubėti, ir jie 
atlieka 10—12 valandų darbą 
per septynias, valandas. Tačiau 
įera ko stebėtis, kad bolševikai 

'taip sunkia darbininkams pra
kaitą, juk jie duoda, darbinin
kams per metus dvi s^vaiti po
ilsio, o kai kurie komunistai net 
į sanatorijas ir poilsio namus 
yra siunčiami.

O atlyginimas už darbą? Vi
dutiniškai imant, darbininkas 
pietų Rusijoj per mėnesį uždir
ba 40 rublių. Iš tos algos prof- 
sojuzui reikia mokėti 2 nuošim
čiu. O kur dar kitos duokles, 
industrializacijos, lėktuvo, laik
raščio ir taip toliau ir tam pa
našiai—Taip kad galų gale dar
bininkui lieka apie 20 rublių. 
Tais pinigais galima pragyven
ti 7—8 dienas. Tai bent rojus. 
Ir tai dvyliktais proletariato 
diktatūros metais.

Daug dar iš darbininko už
darbio išskaitoma agitacijai, pa
galbai streikieriams tai Kinijoj, 
tai Indijoj. Randasi ir savitar
pines pašalpos kasa. Kas mėne
sį į ją reikia mokėti. O paban
dyk gauti pašalpą. Ateis, iš
tirs’, — ras, kad turi krėslą, sta
lą, lovą ir pasakys: “O, tu, 
drauge, pašalpos nereikalingas! 
Yra ir blogiau gyvenančių!”

Kyla klausimas, kaip galima 
gyventi, kad grudai pūva sovie
tų sandėliuosę, o darbininkai su 
kortomis gali gauti po tris’ ket
virtadalius svaro juodos duonos. 
Rinkoj baltos duonos svaras 
kainuoja 48 kapeikas (pietų 
Rusijoj), pieno ąsotis 75 kapei
kas, cukraus svaras (gruodžio 
15 d.) pusantro rublio, bulvių 
pūdas šeši rubliai, špulė siūlų— 
75 kp., baltų miltų pūdas — 18 
rublių. Vaikams pieno duoda po 

pusė kvortos’ dviem dienom.
Visa tai atrodo, kaip pasaka, 

o juk žmonės pergyvena ir klau
so, kaip komunistai lamina: pa
laukite, taps įgyvendintas penk
metis planas ir mes ne tik pa
sivysime. bet ir pralenksime 
Ameriką...

Vytauto 500 metą mi
rimo “Jubiliejus”.
Tautos ar draugijos daryda

mos atminimus—jubiliejus pa
gerbimui nusipelniusių žmonių, 
paprastai tokius\atminimus da
ro jų gimimo dienoje, džiaugia
si didvyriui gimus, džiaugiasi 
jo dideliais darbais visos žmo
nijos labui, ar savo šaliai. To
kiems ir didelius, brangius pa
minklus pastato, tūliems net 
gyviems dar paminklus pasta
to.

Pas mus, lietuvius,* tokie at
minimai—jubiliejai, džiaugsmai 
neturėjo progos pasireikšti 
apart kovos pas Žalgirį, kur 
musų Didys’ai Vytautas perga-
Įėjo popiežiaus katalikišką ka
riuomenę—kryžiokus, kurie mu
sų šalį plėšė, vergė ir žudė per 
300 metų be paliovos.

Iš tikrųjų, tokiu didvyriu, 
kaip Vytautas Didysis, galime 
pasidžiaugti ir jubiliejų kelti — 
bet tai gimimo.

Dabartinis Vytauto mirties 
jubiliejus nėra džiuginančiu, 
nes’ Vytautas mirė ir Lietuva 
su priėmimu katalikybės pate
ko į verguvę ir baudžiavą kitų 
katalikų, lenkų, ką kentėjome- 
vargome per 400 metų, iki 1863 
metų.

Tikrumoje <ai gėdulo-liudčsic 
atminimas, o ne džiaugsmo ju
biliejus (jubiliejus reiškia su
kaktuves ir džiaugsmą), šis ju
biliejus' yra iš prisakymo, o ne 
iš nuoširdume.

Bet yra ir tokių, kurie ir la
bai džiaugiasi iš Vytauto miri
mo 500 metų sukaktuvių. Ana 
Panevėžio - vyskupas Paltarokas1 
savo “bulleje” sako, kad Vy
tautas .buvo kaip tikrasis Lie
tuvos apaštalas’, pats skelbė ka-j 
talikybę, pastatė 33 bažnyčias,! 
įkūrė Žemaičių vyskupiją, ii Į 
atminčiai tojo Vytauto apašta 
liško darbo, vyskiįpas Paltaro
kas įsteigė Panevėžio vyskupi
joje “Vytauto Katalikiškųjų 
Mokyklų Fondą” katalikiškųjų 
mokyklų palaikymui, taigi lie
tuvystės smaugimui pačių lie
tuvių jėgomis.

Katį Vytautas skelbė katali
kybę ir bažnyčias siute, tai tuo- 
mi jis tikėjosi Lietuvai gero- 

vės, kad dėlto gal pasiliaus plė
šimai, verguve, žadinimai ir žu
dynės nuo popiežiaus palaimin
tų kareivių kryžiokų, ir Vy
tautą visai nekaltinsime, nors 
jis ir nepermatė kryžiokų kito 
kailio, nes popiežius liko tas 
pats, ir lietuviai, nors jau ka 
'tulikai, pateko verguvėn ponų 
lenkų, labai gerų katalikų kaip 
ir kryžiokai. Priegtam lenkai 
katalikai dabar tykoja praryti l 
katalikišką Lietuvą.

Taigi Vytauto mirties-gedulo1 
sukaktuvės bus • apvaikščioja
mos džiaugsmu, bus giedama' 
daugelis zekvijų bene kiekvie
noje bažnyčioje, o jau Vytauto 
statytose bažnyčiose bus ir pa- 
kodyluota Vytautui.

Prie katalikų Vadų džiaugsmo 
iš Vytauto mirties, reikia skai
tyti ir dabartinę, Lietuvos val
džią, kuri paslėpimai i savo fa
šistinio kailio vadinasi “tauti- 
ninkiška”, vidurnaktyje atsira
dusi, katalikų su fašistais pa
gimdyta. kuri net įstatymą iš
leido Vytauto mirties sukaktu
vėms minėti, kad nuo pavergtų 
Lietuvos piliečių galėtų pasiko-i 
lektuoti pinfgų neva tautos rei
kalui, kad tulus' apkrauti ne-; 
reikaliųgu literatūros darbu 
prieš jų norą, kad nukreipti Lie
tuvos piliečių domę i sukaktu
ves nors tūlam laikui, kad pa
vergtieji prie visokių progų

neklapatytų valdžios su klausi- * 
mais:

—Kada bus panaikintas karo 
stovis? <

—Kada bus painaikinta cen^į 
zura?

—Kada bus rinkimai j Sei-į 
mą ? ; Y

Ir diduma Lietuvos piliečių 
pavergti nuo mažos mažumos iš 
baimės kalba ir rašo apie “ju
biliejų”, galvas lenkia, o dva- ( 
šioje keikia—anot Kudirkos.

Kaip Maskvos valdžia užlai
ko daugelyje šalių savo agita
torius vergų baduolių lėšomis, . 
taip lygiai ir musų fašistų val
džia užlaiko .Amerikoje savo 
agitatorius, kurie viens kitą vis , 
pavaduoja, ir visi vienodai į 
mums pasakoja: “nesikiškite į 
Lietuvos valdžios darbus ir 
dirbkite švietimo ir kultūros 
darbus”.

Taip mums piršo Visuomis- 
šidlauskas su daugeliu visokių 
“bepartyvių” vis purvindami 
opoziciją. Dabar Žilevičius spe
cialiai organizuoja Vytauto
mirties gedulą su pagelba ame
rikiečių, kurie pirmiaus buvo 
geri demokratai ir nuėjo pas
kui Sirvydą, kurie naudojasi 
Amerikos laisvėmis ir demo
kratizmu, o kurie giria fašistų 
valdžios režimą ir.tuomi palie
ka savo brolius tolesnėje poli
tinėje priespaudoje, ir jie visi 
dirba ant Lietuvos gėdos de
mokratinėse šalyse ir Ameriko
je.

Taigi, vieni gedi-liudi, kiti 
džiaugiasi. s

Vieni kenčia, kiti šveičia— 
a net Kudirkos.

Visiems į ausį:
I 

Žilevičiaus komitetas Brook\ 
lyne įkrito į‘ duobę. . Katalikais 
nutarė ir nubalsavo nerinkti nei', 
siųsti delegacijos Lietuvon su/ 
memorialu fašistų valdžiai, ku
ri persekiojanti katalikus. ‘

—P. Mikolai uis. I

ATeJO “Kultūros” No. 12.
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

ROTTERDAM — V O LENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą į ir iŠ visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui iv informaciją 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 
40 N. Dearborn St. Chicago.

MARES COUGH BALSAM
Sustabdei kosuli 

TAKE
MARES’ 
COUGH 

BALSAI

ištraukiant lauk 
iclesciiuu. kuris ir 
pagimdo kosulj. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintinga bandy
tu a. Laikykit 
bonka namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki- 
'ta dožu nuryki
te kai pabusite 
nakti. Tai bus

galas kosulio. Gaukite ii pas savo 
aptiekininką. 35c. ir 60c bonkutė.

THEATRE
3!Hh and Halsfed Strcets

Šiandie
Visas kalbantis paveikslas

“Song of Love” 
dalyvaujant 

BELLE BAKER
Rytoj

Linksmiausias kalbantis 
paveikslas

“Sweetie”
dalyvaujant

NANCY CARROLL. Jack 
Oakie, llelen Kane

Taintri

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Į IMPERFECT IN ORIGIN AL 1
■ ' .............. —„ RyįM.     , ........ ........................................................ J..



sausio 25, 1930

Racine, Wis

SLA. 10-to Apskričio konferen 
cija-Teatnas-šokiai

konferencija yra šaukiama sau
sio 26 d., 9 vai. ryto. Turner’s 
Hali, Racine, Wis. Prašau visų 
kuopų atstovi] būti laiku. Kon
ferenciją turėsime baigti iki 12 
vai. Po konferencijos bus tei
kiami atstovams’ pietus, o po 
pietų prasidės programas. Pa-

'žymėjimui ir pridavimui dides- 
1 nes reikšmės šiai svarbiai kon
ferencijai bei pagerbimui kuo
pų atstovų iš Kenosha SLA. 212 
kp. Dailės Ratelio Dramos’ sky- 
diaus lošėjai statys scenoj 4-rių 
veiksmų dramų “Du Broliu“. 
Tarpakčiuose išpildys muzikos 
numerius tikri artistai. Dar tu
riu pažymėti, kad SLA. 100 
kuopa duoda prie įžangos’ tikie- 
tų išlaimėjimui dovanų $12.50 
rankinį laikrodėlį. Po
bus šokiai iki vėlumai. Verta 
“Dviejų Brolių“ veikalas pama
tyti, nes kenoshiečiai yra pil
nai prisiruošę. Kviečiami kaip 
vietiniai, taip \r aplinkinių mies
telių lietuviai dalyvauti šioj 
pramogoj .AM. Kasparaitis.

Tarp Ghicagos
Lfotoių

Bridgeportas
Banditai nužudė jaunų lietuvį.

teatro

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Gruodžio 31, 1929, padarytas Viešu 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discounts ...................
Overdrafts ...... .........................................
U. S. Government Investments .........
MunicipaI and Cornoration Bonds .....
Banking Hoųse (Eąuity) .................
Furniture and Fixtures ......................
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources .....................

$2,896,177.49
487.17

75,548.89 
606,073.00 

168,6000.00
15,737.98

707,891.45 
.. 5,391.10

Pirm keturių dienų banditai 
pastojo kelių Boleslavui Zales
kiui, 32 m. lietuviui. Tai atsi
tiko rytmetj, apie 7 valandų, 
prie 29-tos gatvės ir Halsted 
Street.

Banditai, grūmodami revol
veriais, įvarė Zaleskį į auto
mobilį. Pasivežę jį nuošales- 
nėn vieton, banditai iškratė Za
leskio kišenes.

Neradę pinigų, banditai at
keršijo Zaleskiui. Jie privertė 
jį, grūmojimu, išgerti ko tai 
skystimo. Vėliau, ligoninėje, 
patirta, kad banditai privertę 
Zaleskį išgerti lajaus su lo
dina.

Zaleskis mirė German Dea- 
coness ligoninėje 23 dienų sau
sio. Kūnas pašarvotas Masal
skio koplyčioje, 3307 Auburn 
avė. Laidotuvės šiandie, 8 va- 
landį ryto, iš koplyčios į šv. 
Kazimiero kapines.

Rep.

Totai Resources $4,475,007.08 j The fcnglish tolumu j
ATSAKOMYBĖ

Capital Stock ................
Surplus ............................
Undivided Profits ..........
Reserve Account ............
Dividends Unpaid ....... r*.
Dcposits ............................
Due to Banks ................
Other Sundry Liabilities

Totai Liabilities ....

$200,000.00 
.. 200,000.00 
... 141,882.67

39,961.70
8,076.00

3,868,339,23 
10,016.44 
7,631.04

$4,475,907.08

Marųuette Murmurs
Dance

A STATE SAVINGS BANK
1891 Inkorporuota 1918

htrėkit Pilną
Aruodą Anglių!

Jūsų geriausia apsauga prieš šaltą orą 
ir ūmias permainas temperatūroje yra šil
tas, vienodai apšildytas namas ir aruodas, 
pilnas Consumers Garantuotų Anglių ir 
Koksų.

Dabokit savo anglių išteklių ir telefo- 
nuokit mums pirm negu jis išsisems. ✓

Mes parduodame kiekvieną toną ang
lių ar koksų su besąlygine garantija augš- 
čiausios kokybės, pilno svarumo ir paten- 
kinkno — “jie turi patenkinti jus, arba?* 
mes atsiimsime juos ir sugrąžinsime jums 
pinigus.”

PIRKIT SAU ANGLIS ĮSITIKINIMUI

(onsųgięrs (ompany
COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATERIAL

elephone 19%
FRANKU N lig

3514-16 Rooseveit R(L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET x

Tel. Kedzie 8902

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Billee Bennett, chairman of 
the Diince committee announces 
arrangements de luxe for the 
forthcoming Dance to be staged 
by the Marnuette Club of the 
SLA. Gr. 260 at Hotel Hayes 
in the heart of the fashionable 
Hyde Park di$trict.

The Mamuette Merrymakers, 
dispensers of syncopated har- 
mony are expected to out-do 
Bob Pearly’s aggregation vvhich 
lašt year packed- the ballroom 
with an ove.rflow Crowd.

Dashing Anthony Schnukas, 
treasurer, bascball manager 
and holder of lašt year’s. re-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This la a Famous Vlvani Sėt and ln- 
cludes face powtler, >1.00; Konge, 75c, 
Tissuo Croam $1.00, Deptlatory $1.00, 
Facial Aetringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.25, Perfume $2.75, Hril- 
Itantine 75c, Skin VVhltener 75c. Totai 
Valtie $12.00. 'Special prlcc, $1.97 for all 
ten pieces to introduce this line.

Vardas

Adresas

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Apsižįurėkit, 
kad jus gau
tumėt TIKRA

EAU DE OĮJ1NINE 
išdir- y-* • i %
bamų Pinaud
—garsiausias pasaulyj 

plaukų tonikas.
Sustabdo pleiskanas — palai
ko plaukus tankius ir stiprius. 
Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba išplėškit šį apgarsinimų 
ir prisiųskit Pinaud, Dept. M. 
220 E. 21st St., Ncw York, 

dėl nemokamo sempelio.

25r
«

— .yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*
Už Lietuvos 5% Bonus

Moncy Orderiai į Lietuvą Per Radi® Tiktai ^5 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Rcal Fstate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, 111.

Chicago Civic Opera

of organiza-

Merci.

Club thanks

Auditorium

toks koncertas bus rytoj, sau 
Biletų kainos vi

The Civic Orchestra of Chi 
cago, kurios muzikalia direkto 

orkestro^

Naujojo Chevrolet Six naujas Sport Coupe, kad patenkinti tuos, kurie 
ieško automobiliuose ypatingo gražumo. Sport Coupe tup draminius ratus, 
gražios spalvų kombinacijos ir toms spalvoms pritaikinta išmušima.

cord for ticket sales is all ready 
on the warpath bidding fair to 
surpass his own record.

Then there’s our debonair

held lašt 
gang.
—Rolls.

BIST

RADI O

BOSCH 
RADI O

SPEGIALIS ALUS

■ fHVlftORATIHG 
<5>000 TOS COHVALtSCXNT» 

B RžFttSHlNO 
1 GOOD FOTTHt HOHM 
k 10VTH •'»« «>'«« <0 j 
FRfcO fcBiUC^

MALT TONIS - EXTRA PALE

CONrtNTS

Del žindamų moti-
i

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekoinen- 
duojamas per

Dr.B.McNicIiolas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliMES MOKAME CASH

ww&į:47th St. ir Ashland Avė.
'p Gerai žinomas bankas tarpe lie
tė tuviu visoj Amerikoj savo stipru

mu ir geYu patarnavimu.

Jos. F. Budrikę
3417-21 $o. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

47th Street and Ashland Avenue

ingo kartu su šia apielinke 
25 metus.

Kadangi jis 
per pastaruosius

Kadangi jis

ladies choice who aspires’ to out- 
do Schnukas. B iii is a hard 
worker and has better than an 
even zchance to carry ofi the 
coveted honor. In every race 
there’s a dark horse and we'll 
wager on either Helen VVedesey 
or Johnnie Macas therefore 
folks be neit offended when ap- 
proached by these solicitors. 
They are būt striving to es- 
tablish a name for themeselves 
in that greatest 
tions the SLA.

• ❖ >:«

The Mar<iuette
the Universal group 344 of the 
SLA. for their gracious invita- 
tion to their Officers’ Baiuiuet 
at the Southmoor 
Saturday.—A great

N-i\į-ze day Otto.
J. T. the retired co-ed turn- 

ed out to be the big noise.
Don’t lorget ithe Maroons big 

Dance.
Sez Gab the mtimate.

Paskutinę operos savaitę Či
kagoje bus suvaidinta šie kuri
niai: Thais—sekmadienį, sau
sio 26, pradžia 3 vai. po pietų. 
Fidelio—pirmadienį, sausio 27, 
pradžia'8 vai. vakare.’ La Tra
viata antradienį, pradžia 8 vai. 
vakare. Die Walkauere— tre
čiadienį, sausio 29, pradžia 8 
vai. vakare. Don Pasųuale — 
kcitvirtadienį, sausio 30, pradžia 
8 v. vakare. Carmen— penkta 
dienį, pradžia 8 vai. Lucia D. 
Lamermoor—šeštadienį, vasario 
1 d., pradžia 8 vai. vakare. Tai 
bus paskutinis’ vaidinimas.

Koncertas Orchestra 
salėj nupiginta kaina

Gab Sez:
I

The Lithuanian
was the scene of a heetie bowl- 
ing struggle a week ago Wcd- 
nesday.

The Marųuette Maulers were 
a little roughly handled.

Necešsary that Charley Rus- rius yra Simfonijos 
gis’ wear his red suspenders and j vedėjas Fredrick Stcck ir ku 
skimmer while bow!ing? What'J rios dirigentes yra Eric De La 
No mustache. marter, duos eilę koncertų Sim-

Naughty Naughty, Joe R J foni jos orkesitros salėje. Pirmai 
musn’t šit on Vannie’s lap.

Need a sweater? See Midge. s'io 26 dieną.
She peels ’em. siems prieinamos. Vertėtų atsi-

A. N. and A. R. hold mixed i lankyti ir išgirsti gerų muziką 
doublesjead by virine of Midge,! Koncertas prasidės 3:30 vai. po 
Kaulas ups’et. Nešt? ' pietų.

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

KODĖL ŽMONES 
PASIRENKA ŠI I

yra draugiškas bankus ir 
patarnauja savo kostumieriams rūpestingai, 
maloniai ir draugiškai.

Kadangi jis yra Nacionalis Bankas, na
rys Feueral Rezerve System ir reguliaris 
narys Chicago Clearing’ House Association.

Kadangi jis pasiūlo pilnų finansinį pa
tarnavimų — Taupimus, Investmentus, Sau
gų Padėlį, čekių, Komercinį, Trust skyrius, 
Pinigų Siuntimą, Kelionių Biurų, Draftus ir 
Kredito Laiškus.

Peoples J^ational ‘Bank
and ^rust Company

DIDELIS BANKAS
ant kampo

r~ * ........................ " ,
Lietuvių Valanda Per Radio

< Kas Nedėldienį iš
Stoties W. C. F. L. 970 k. 7

nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kas kctvcrgais iš stoties W. 
H. F. C. 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare. Leidžiame 
kaštais Jos. F. Budrik krautuves.

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

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th S L, Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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Roselaiid

Aštuntas Metinis KoncertasBABRAVIČIUSVANAGAITIS

Rengia Ciceros Lietuvių Liuosybes Namo Bendrovė

Nedėlioj, Sausio-January 26,1930

Kaina rekordų po 75c. vienas

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

Iškilmingas
$500.00DOVANU$500.09Patarnavimas Laidotuvėse

MASKARADINIS SALIUS
Rengia

MORNING STAR KLIUBAS

1930
J.F.Eudeikis&Co

GERA MUZIKAPradžia 7:30 valanda vakare

16147
16137
16142

202 
Metrų*

16017
25274 
16083 
16061 
16070
16076

56701 
160.99 
16108 
16119

16124- 
25282- 
16087- 
16110- 
16111 
16128 
25286
16089 
16092 
16127 
24521

16152
16417
16148
16138

1480 
Kilocycles

Toliau — 
bizniu? Mes 
statymų, 
kia tiek g 
graftas iš 
re mažai tereiškianti pajama

Balsienei 
(llebauskieųei
Lušienei 

Griunui 
Sapilavičiui 
Pranskevičienei 

Daugėlienei 
Ambraziejui 
Gudziunienei 
Siparienei

Mockevičaitei 
Nanorlavičienei 
S Laukaitienei 
Paulauskui 
Vasiliauskienei 
Juzėnui

Rateli;) parengimas ir 1 
dienos sausio atbalsiai

Siunčiame ir j kitus miestus 
Reikalaukit katalogo.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasaulis Stovi ir Man Tik Rodos 
Mudu Du Broliukai ir Trys Jaunikiai
Senelio Polka ir Jaunas Senis 
Šalta žiemuže ir Kačiukas
Atvažiavo Meška ir Oi Jus Kriaučiai

Baliuje gražiausia pasirėdžiusioms pavieniams ir grupėms bus išdalinta dovanų už $500.00 
Kviečiame visus atsilankyti smagiai laiką praleisti ir dar dovanų gauti.—KOMITETAS.

reiškinių, kuriuos į 
nusižengimu

Mes lietuviai galime didžiuotis savo dai
nininkais ir savo dainomis. Tai yra gražiau
sios dainos pasauly; o Profesoriaus Vana
gaičio dainomis labiausiai. Nedėlioję, sau
sio 26 d. iš stoties WCFL. 1 vai. po pietų, 
nauji Columbia rekordai, A. Vanagaičio 
įdainuoti:

Mahanojaus Orkestrą:
Klaipėdos Polka ir Katrutės Polka 
žalia Girelė ir Lik Su Dievu Panitele
Paprieniokų Polka ir Frano Polka

kaip su munšaino 
tik šaipomės iš į- 

Iš munšaino gi plau- 
rafto, kad šiandie 
prostitucijos pasida-

Pas'kutinius keletą metų 
bujojo dar viena gralio, o I 
tu, tur būt, ir 
racijų šaka, 
“racketeering 
apie ją kitame

4605-07 So. Hermitage Avė 
Tel. Yards 1741-1742

kriminalių ope- 
Tai vadinama 
profesija”. Bet 
šraipsnelyje.
—čikugietis.

Biblijos Tirinčtojų 
Programas

Iš Radio W-O-R-D Stoties

Jie yra gražesni, ruimin- 
Turi ir daugybę kitų

metu bė v i
per tas “prieglau

ribų”, tai dažnai 
ranka ir įtariame: 

bižnis, kam čia man

Papasakosiu dar apie, vieną 
prof. Merriamo eksperimentą. 
Tyrinėdami kriminalistų opera
cijoms dirvą Čikagoje, jis ir jo 
padėjėjai-sumanė, patirti, ar 
daug yra tokių piliečių, ir kas 
tie piliečiai yra, kurie patys ne
užsiima kriminalėmis operacijo
mis, bet žiuri Į kriminalistų 
darbus per pirštus.

žinote, Įstatymai sako, kad 
kaltas yra ne tik tas, kuris va
gia. bet ir tas, kuris vogtus da
lykus priima, arba net ir tas, 
kuris, žinodamas, vagystę užty-

Vienok ta dalis 
sekė ne vien ju- 
turinį veikalo, 

nepatenkinta. Dau- 
programo 

kodėl toki » 
jau geros- 
veikalėlio

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
2242-44 W. 23rd Place

Profesorius liepė tuojau už
daryti “biznį”. Matote, jo eks
perimentas darodė “per daug”. 
Eksperimentas parode, kad (^au
gelis piliečių mažai paiso: tegul 
jiems siūloma pirkti ir vogta 
reikmenų, jie pirką ją. bile tik 
pigiai parduodama.

Dabar paini kimo kitą pavyz
dį, galima sakyti, iš kasdieni
nio musų pačių gyvenimo, Tui 
būt ne vienam yra pasitaikę, 
kad priėjo prie jo draiveris ko
kios nors kompanijos troko ii 
pasiūlė nusipirkti materijos 
drabužiams visai pigiai. Vieni 
iš musų nepiiėmėm pasiūlymo, 
bet imu drąsos tvirtinti, kad 
buvo ir lokių, kurie nusipirko. 
Ir nė nejauto savo širdyje, kad 
papildyta, bent Įstatymų žvilgs
niu, kriminalia nusikaltimas. Tie 
gi, kurie nepirko, parėjo namo 
visai nebodami įvykio, ir, rasi 
tik draugui ar pačiai prasitarė 
apie pasiūlymų, kaipo komišką 
prietikį.

Didžiausioje gyvenime nuliūdimo valandoje, kuo
met nuo jūsų atsiskiria mylimiausi ypata, pirmiau
siai jus kreipiatės j graboriaus ištaigą. Kyla 
klausimas: kur kreiptis? Jus visuomet gausite 
tinkamiausj, mandagiausi ir geriausj patarnavimą, 

jei kreipsitės pas Eudeikį.

Baigsiu. Tik mėginsiu pada
ryti dar bendrą išvadą.

Graftas ir kriminalistų dar
buotė plačiai įleidę šaknis Či
kagoje. Apie graftą kalba, dau
gelis’. Bet kada kalba apie 
graftą ir pasmerkia jį, tai ome- 
nėje turima visų-pirnia tie, ku
rie ima graftą, ir dažniausia už
mirštama tie, kurie duoda graf- 
to. O tuo tarpu nebūtų grafto, 
jei niekas jo neduotų .

Grafto ėmėjai smerkiama 
spaudoje ir viešomis kalbomis. 
Bet praktikoje, reikalui esant, 
duoda grafto paprastas darbi
ninkas. kad išgelbėti s’ubomėju- 
sį sūneli iš kalėjimo; duoda 
grafto net draugijos viršūnėse 
sėdintis milionierius bankinin
kas, kontraktoris arba viešųjų 
įmonių viršila. Darbininkas, 
davęs grafto, pabučiuoja dar 
politikieriui ranką už pagelbą, o 
bankininkas, rasi, pasiūlys di
rektoriaus vietą jo vedamoje į- 
staigoje, jeigu tik grafteris po
li tikieris yra pakankamai Įta
kingas.

Taip jau keisti musų santy
kiai yra ir su žmonėmis, ku
riuos tiesiog kriminalistais va
diname. žinoma, galvažudyste 
ar holdopų mes piktinamės. Bet 
jeigu kriminalistas neperžengia, 
kaip sakoma 
n urnoj amę 
“Ne mano 
kištis”.

Yra dar 
statymai skaito 
bet mes tik nusijuokiame. Įsta
tymai, pavyzdžiui, baudžia kek
šių prieglaudas, o tuo tarpu 
sukolek'tuojama po $15,000,000 
metams tik už protekciją joms. 
Koki gi visa suma pinigų, pa
liekamų tose “prieglaudose”? 
Ir kiek “kostumerių 
giu, pereina

R. Ramonas, 
Ratelio parengimą 
No. 18-tame, labai 
Jociaus parašyti} 
“Daktaras viską žinantis 
geidauja, kad tą komediją Ra 
telis atkartotų.

Man rodosi, kad to vaizdo ne 
galima vadinti komedija, nes 
nebuvo galima • suprasti gerai 
kas scenoje darosi. To dar ne 
užtenka, kad publika daug juo

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

x NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

25348 lonikier.ei 
160 15 St. Petkevičiui

Eudeikio graborių ištaiga jau tarnauja lietuviams 
daugelį metų. Mes turime didžiausj patyrimą. 
Musu graboriai yra tikri žinovai laidotuvėse. Jūsų 
mylimos ypatos laidotuvės bus suruoštos iškilmin
giausiai ir gražiausiai, jei jus atsikreipsite j 

Eudeikio graborių įstaigą.

kiasi. Mat, buvo daug tokių, 
kurie vaizdo nesekė ir nesupra
to, o betgi juokėsi.

šiame parengime buvo nema
žai ir rusų, kurie nesurato lie
tuvių kalbos, bet, matydami, 
kad boba muša daktarą šluota 
turėjo juoktis 
publikos, kuri 
dėjimą, a 
kalba buv 
gelis, girdėjau. p( 
k lausi ne j o rate 1 i eči ų 
vaizdą vaidino— ai
nio, švaresne kalba 
neturėjo?

Rateliečiai aiškinosi taip: Ma
tot; tamstos, A. Jocius yra Ra
telio ntų-ys ir Rateliui daug 
dirba. Kada Rateliui reikėjo 
trumpo ir juokingo veikalo, tai 
A. Jocius pasiūlė savąjį “Dak 
taras viską žinantis”. Jis aiš
kino, kad tai esanti labai juo
kinga “komedija”. Rateliečiai

NEDĖLIOJ,

Sausio 26 d., 1Q3O
Lygiai nuo 2 iki 4 vai. po pietų 

(Standard time)
Programas bus labai įdomus.

MUZIKA, GIESMĖS IR 
PRAKALBOS

Kalbės

B. Kardelis

tuo patikėjo ir neperžiurėję 
veikalo atydžiai, pradėjo mo
kintis. O kada jau prieš vaidi
nimą ir patirta, tai pakeisti bu
vo per vėlu, arba nors ir tą 
patį vaizdelį pataisyti —šva
resne kalba ir išsireiškimais.

Aiški naši ratel ietis.
“O kode! nieko nesakote apie 

kitą programo dali?”
“Kita programo 

gera”.
“Bet visgi nebuvo tokis pro

gramas, kaip praėjusią žiemą”, 
atkerta poni.

“Bet palaukite 23 d. vasario. 
'Foje pačioje svetainėje bus su
vaidinta drama, kurią J. <). Zolp 
dabar ką tiktai parašė!”, sušun
ka balsiai ratelietis ir pasidi
džiuodamas pareiškia: “šią dra- 

! ma vaidins ne vien rateliečiai, 
■ bet yra vaidinimui surinkti ge- 
i niausi scenos darbuotojai. Vai- 
i dinime dalyvaus pp. Dundulie
nė, Milerienė (Petraičiute), 
Liudkevicius ir patsai autorius 
J. J. Zolp ir kiti. Jei dabar ir 
buvo kokių trukumų, tai tada 
atsilyginsime,” prižada ratelie-

25286 - 16081 -O. Gcldotienei
16104 A. Killinevičienei 
25281—.1. Bacevičiui

P. Uosiui
A. Dijokicnci
J. Glebauskui
M. Mockevičiai
J. Žukauskui
B. Milaitailei
A. Veldžiui
E. Docienei
B. Spingienci
M. Lechą vičienci
M. Zapolskaitei
1. IJ/dvilienei
M. Barzdienei

JŪS. F. BUDRIK, Ine
3417 So. Halsted Street 

Chicago, III.

VVdl, Merriam ir jo padėjėjai 
nusitarė uždėti “krautuvę” su 
įvairiomis reikmenimis. O kos- 
tumeriams leido suprasti, kad 
tos reikmenės parduodama pi
giai todėl, jogei jos yra vogtos.

Kas’ pasirodė? Nagi Merriamo 
padėjėjai pranešė jam greitu 
laiku, kad “biznis eina fine”— 
kostumerių netrūksta ir spar
čiai jų skaičius didėja.

temoje:

“Atitaisymas Pa
saulio”

IR BUS DVIEJŲ PASIKAL
BĖJIMAS

Po išklausymo malonėkite pranešti 
savo įspūdžius rašteliu, šiuo antrašu:

The Watch Tower radio 
W-0-R-D, Webster Hotel, 2150 
Lincoln Park West, Chicago, III.

Programą išpildys L. K. M. ir Birutės Chorai. Bus solistu, duetų, kvartetų ir t. t
Durys atsidarys 5 vai. Programas prasidės 6:30 vai. vak.

Po programui šokiai — K. Yurgon Orkestrą.

Inžanga: Išanksto perkant tikietas 75o. prie durų $1.00

Naujieji Essex Challenger automobiliai yra visai nauji visu savo subudavojimu 
gesni, puošnesni, turi didesni motorą, yra didesnes jėgos ir taipjau yra daug greitesni 
pagerinimų. ♦

Savoj svetainėj,
14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.

TARPTAUTINIS BIBLIJOS 

tirinEtojų SUSIVIENIJIMAS
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CHICAGOS 
ŽINIOS

O’Brien’e išteisinta
■■ ■— < •

Vakar pasibaigė byla O’Brien’- 
ės, kuri buvo kaltinama, kaip 
pirm jos Dorr, sumoksiu nu
žudyti jos, O’Brien’ės vyrą. 
Dorr, kaip jau žinoma, pa
smerktas kalėti už galvažudy- 
stę 20 metų. O’Brien’ė tapo iš
teisinta ir paliuosuota. Mote
ris sugrįžo pas savo tėvą, 5935 
Wentworth avė.

' Paskui policija užtiko jos ridi- 
kulyje revolverį. Vyras ir mer
gina sulaikyti. Vyras pasisakė 
esąs Olto Becker, 1739 West 
Chicago avė. Mergina — Marie 
Fletcher, savo adreso nesako.

$1,200,000 popiera pa
vieto darbininkams

Pavieto taryba nutarė išmo
kėti pavieto darbininkams al
gas, kurių jie negavo nuo gruo
džio mėnesio 1 dienos 1929 
tn. Bet algas išmokės tik po
piera i temis, ba pinigų pavietas 
neturi. Taryba mano, kad krau
tuvės priims šias popieraites 
kaip garantuotus pinigus.

Kalbamos draugystės paren
gimas įvyksta šeštadienį, sau
sio 25-tą, draugystės' salėje, 
1902 West Division St. Progra
mas prasidės 8 vai. vakare.

Remia Jarecki kandi
datūrą pavieto tei

sėjo vietai
33 wardos demokratų organi

zacija priėmė rezoliuciją, kuria 
pavieto teisėjo vietai statoma 
dabartinio teisėjo, Edmund K. 
Jarecki, kandidatūra. •

Nebevetavo
Meras Thompsonas sugrąži

no miesto tarybai sąmatą biu
džeto nevetavęs. Taigi meras 
siitiko tokiam biudžetui, kuri 
taryba priėmė per du kartu, 
būtent $511,000,000.

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P, B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai įvairus gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, Ilk

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

Areštuota vyras ir
• mergina

Šv. Elzbietos ligoninę atlan
kė vyras ir mergina. Vyras 
buvo pašautas kojon ir prašė 
medikalės pagelbos. Sulig mie
sto įsakymais, ligoninė davė ži
nią policijai. Ši atvyko ligo
ninėn. Ėmė klausinėti vyro.

Apiplėšė viešbutį $225
Du banditai padarė holdapą 

Park La ne apart men Ii niam 
viešbuty, 2842 Sheridan road. 
Banditai atėmė iš klerko ir vie
no viešbučio svečio $225.

Shireson rastas kaltas

Merginos skautai duo
da perstatymą

Merginų skautų grupė 108 
(University of Chicago Settle- 
ment) suvaidins vaizdelį “John- 
ny”. Vaidinimas bus pektadie- 
ui, sausio 31. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Adresas : 4630 
Gross St. Įžanga jaunuoliams 
10 c., o suagusiems 15c.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė

Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Virginla 0038 
Res. Tel. Van Buren 8868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
6 iki 8 vakaro. Nerišliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandas HiJO iki 0:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKĄS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2.359 S. Leavitt St., Canal 2.330!
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland StiAe Banko

1800 So. Ashland Avė.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

VALANDOS:

>-..............

Egzaminacija $5
Kam rūpintis delei savo 

ligos?
Jus galite pasitarti su vienu tų, 

kuriu speciališkumas ir pasiseki 
mas visose kraujo ligose yra ne
ginčijamas. Šios ligos, yra tie
sioginiai ar netiesioginai atsako- 
mingos už daugumą žmonijos sir
gimų. Per daugeli metų aš se
kiau šią profesionalio darbo eita 
ir apsiginklavęs patyrimu įgytu 
daugelio ligoninių klinikų, turiu 
galimybės greitai ir pilnai išgydyt. 
Kodėl neleisti specialistui išklau
syti jūsų nesmagumus, surasti 
oriežasti ir juos pašalinti ?

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 W. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

Valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų ir nuo 3 iki 4:30 po piet.

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

Daktarų komisija pripažino, 
į kad Dr. Shireson, gydydamas 
savo pacientus, elgėsi taip, kaip 
daktarų etika nedaleidžia. Ko- 

, misija taipjau surado, kad 
Shireson turėjęs keblumų ir 
pirmiau. Paskutinė jo bėda bu
vo toki: Shireson padaręs ope- 
aciją, dėl kurios mergina ne

teko kojų.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nęde- 
. lioj nuo 10 iki 12 po pietų

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
.LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILK

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 11

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago. III
Tel. Victory 1115

• 4442 South WcHtern Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 3] st Street

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

ir šventadieny. 10—12 diena

Rusų vakaras
Rusų draugystė “Znanie” 

rengia gražų vakarą ir koncer- 
• tą. Bus’ išpildyta įvairus pro
gramas. Dainos, vaidinimas.

i šokiai ir muzika—iš tokių nu- 
1 merių susidarys programas. 
' Programą išpildžius, šokiai.

Bušai yra meistrai sudaryti 
įdomius' programas. Be to, šį 
programą pildys kai kurie bu
vusieji žymus aktoriai. Tatai 
užtikrina gerą programą.

Lietuvės Akušerės ;
MRS. ANELIA K. JARUSH___
Physical Therapy & Midwit«

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

S. D. LACHAVKH

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. electric' 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dfhti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Graboriai

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

r
A. PRABISH 

Lietuvis Graborius
Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju diena ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 797

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

Telefonas Yards 1.138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

L

Balzamuoto jas
.♦ . . I : ‘ • > i

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

___ Lietuviai Gydytojai

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

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

A? MONTVII), M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 059?

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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.
Nedėlioi nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
\ 4193 Archer A ve.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Simpatiškus— 
Mandagus — 
Genesnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

Barbora Janenė 
PO TĖVAIS LAZAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 23 diena, 5:30 valandą va
kare, 1930 m., sulaukus 50 metų amžiaus, gimus Kėdainių apskr., l.a- 
viko sodos. Amerikoj išgyveno 28 metus. Paliko dideliame nubu
dime seserį Apoloniją Kundrotienę, Švogerį Juozapą Kundrotą, 6 
sesers vaikus — Mikoliną, Vincentą, Stanislovą, Petrą, Andriejų ir 
Edvardą, 2 dukterų vyrai — Bonisas Baksis ir Juozapas Vaičkus, o 
Lietuvoj brolį Simoną Lazauską. Kūnas pašarvotas randasi 4458 
So. Wood St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, sausio 27 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Barboros Jarienės gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
SESUO, ŠVOGERIS, SESERS DUKTERYS IR SUNAI. 

Laidotuvėse patarnauja graborius Ežerskis, Tel. Boulevard 9277.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfidd Avenue 
TeJ. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Phoire Canal 6222

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1816
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedaliomis nuo^9 iki 12 ryto

A. a.~oliT~
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearhorn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

3201

Stanislovas Balčiūnas
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 22 dieną, 4 vai. po 

pietų, 1930 m., sulaukęs 54 metų amžiaus. Gimęs Gulijo- 
niškio kaime, Višakio Rudos parap., Mariampolės apskr. 
Paliko dideliame nubudime du broliu Juozapą, Antaną 
ir seserį Oną, o Lietuvoj seserį Magdeleną. Kūnas pašar
votas randasi 1. J. Zolpio koplyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, sausio 27 dieną, 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus*nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Balčiūno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Broliai, Seserys, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. 
Boulevard 5203.

PRANCIŠKUS GRIGAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 24 dieną, 7:40 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 21 me
tu amžiaus. A. a. Pran
ciškus gimė liepos 14, 1908,
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudimę motiną Kotriną po 
tėvais Serblaitę. tėvą Karolį, 
du broliu — Walter ir Edvardą, 
švogerką Monika ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 11421 
So. Princenton Avė., Roseland.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
sausio 27 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Gri
gaičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, 'levas. Broliai, 
Švogeriai ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Eudeikis. tel. Yards 1711

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Chas.
Syrcwicze Co

Graboriai ir
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street 
------------------------- ----------------------L_

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

25 Metu Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu „

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. ,?8 St. 2 aukštas

Pastebčkit m£no iškabas 
Valandos nuo 9:30* ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliorpis nėra skir
tu valandin Room 8, 

Phone Galiai 0523

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Raksčio aptie- 
kos) po nr. 2123 \Vest Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tol. 
Prospect 1930.

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas VVabash Avė.

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spindullai ir t. t.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

~ į vairų s Gydyto j a i____
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1115 Mihvaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir G iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR1ĖRZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

5Ū7CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO,JJLL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

OfisoK valandos,:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Ncdčl. nuo 10 iki 12, ,
Rez. Telephone Plaza 3202

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

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 /

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Stą.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395 

jOHNTljORDE!?
•

(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Av<i 

Tek Rom velt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Chicagos
Lietuvių

atsilankė pas, miestelio aseso- 
irns ir kalbėjosi su jais' <lau- 

giau, kaip porą valandų. Žino- 
.na, nesurašysi visko, kas pei 
porų valanuų buvo pasakyta. 
Taipgi nėra tikrų žinių kada 
taksai pareis
Taigi miestelio asesoriui 
palaukti savaitę laiko ir vėl at
silankyti. Tuomet gal jau bus 
galima daugiau žinę^i.

sausio 26 d., antrašu d523 S. Woo<l 
St., pradžia lygiai l vai. po pietų. 
Kuopų išrinkti delegatai nepraleiski
te šio suvažiavimo, nes bus rinkimas 
Apskričio valdybos, pastovių komiai* 
jų ir įvairių kitų komisijų. Visi ži
nome, jog reikia stropiai rengtis prie 

. Todsl kiekvienas de-

, m.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Šeštadienis, sausio 25, 1930

■SMI

Furniturc & Pianos For Rent

Ekskursijos 
Lietuvon

l:ick jų bus. SLA. Šelmę.
linnė legatas-tė būtinai dalyvaukite.

Ič 1 zi m o & Iz <* AK. J. Semaška, Apskr. sekr.

rengiasi važiuoti 
žmonių. ta, jeigu pasirodytų reikalas 

tai Komisija turi duoti valdy
bai žinią, o ši sušauks masmi- 
tingą. Dabar, kolei kas’, pasi- 

paaiškinta

Joniškiečių L. K. Kliubo metinis 
susirinkimas įvyks sausio 26 d., 1:30 
valandą dienos, G. Krenčiaus svetai
nėj’, 4600 S. Wood St. 
sų narių atsilankyti, 
labai svarbus ir tamstų 
neatbūtinai reikalingas.

A. Ančiutė, sekr.

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.

DIDŽIAUSI BARGENA1 Už CASII

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Meldžiu vi- 
Susi rinkimas 
atsilankimas

Šiais metais
Lietuvon gana daug
Vieni važiuąs pasiviešėti, kiti 
dalyvauti D. L. K. Vytauto Ju
biliejiniame apvaikščiojime, o
dar kiti apsigyventi Lietuvoje.! lieka dalykai, kaip

Norinti išvažiuoti turėtų! auk-’čir.u.—Komisij 
kreiptis tuojaus i Naujienas ar
ba pas savo laivakorčių agentą, 
kad gauti reikalingų informaci 
jy-

Kurie mano 
čiuoti, o nėra 
čiai, tai tiems

Parke Lietuvių Ameri- 
Kliubas laikys mėnesini 
nedėlioj, sausio 26 nie-

važiuot k pasisve- 
Amerikos pilie-1 

reikės gauti per-1 
Tokis permitas.

|SLA. 6-to Apskričio 
Konferencija

Marųuette 
kos Piliečių 
susirinkimą, 
ną, 2 vai. po pietų, parapijos svetai
nėj, ant 68 ir \Vashtenaw Avė. Ma
lonėkit visi surinkti ant šio svarbaus 
susirinkimo ir atsiveskite naujų na
rių. Valdyba.

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, prisirengkite 

prie rendavimo sezono dabar; padu-1 
rykit savo apartmentą patraukiantį;! 
pigiai; apskaitliavimas dykai; speci
alybė — apartmentiniai namai.

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

Financial
Finansai-Paskolos

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setus $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

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

Kaurai 9yl2 $23.50.
Atsišuukit Kasdien iki 

vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po 

VICTOR STORAGE VVAREHOŲSE 
4811 W. Lake St.

Tel. Columbus 0167

riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas 
miegamojo 

dreseris,
kamb. aut 

skrynia.

10 vai.

piel.

Įvyks Sausio 2l> d. š m.

Draugystes šv. Kazimiero Karalai
čio metinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, sausio 26 d., 12 vai. dienų, Chi
cagos Lietuviu Auditorijoj. Malonėkit 
visi nariai laiku susirinkti. Yra svar
bių reikalų apsvarstyti. —Valdyba.

kartais užtrunka 2—3 mėnesius 
laiko, nes reikia surasti rekor
dai įvažiavimo į Ameriką. La
bai mažai kas atsimena vardą 
laivo ir dieną įvažiavimo.

Tokiame atsitikime <ik gerai 
patyręs agentas gali pagelbėti.

Lietuvos piliečiams veikei 
gauti užsienio pasas. Pasą kon
sulai gali išduoti tiktai prista
čius liudymą, kad esi Lietuvos 
pilietis. Todėl reikia turėti gi
mimo metrikai arba senas ru
siškas pasportas. Kurie tokių 
dokumentų neturite, tuojaus’ ra 
šykite savo giminėms Lietuvan, 
kad prisiųstų jūsų gimimo met
rikas.

“Naujienose” gausite visus 
patarimus veltui, čia dirba per 
daug metų patyrę laivakorčių 
skyriaus’ vedėjai ir jus pilnai 
galite ant jų atsidėti.

—Naujienos,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Prikl? tįsančių (j apskričiui 
kuopų delegatai-tės malonėkite 
pribūti konferencijon laiku, nes. 
turime daug reikalų apsvarsty
ti. Konferencija įvyks Town 
of Lake kolonijoj, adresu 4523 
So. Wood st., Chicago, . III. 

Pradžia 2 vai. po pietų, punk
tualiai.

Geo. J. Stungis, pirm.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000 ;

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgiČiug 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Furniture & Fix turės
Rakandai-paisai

ir

Cicero
Baigia viešąją mokyklą šie 

lietuviai ir lietuvaitės

x Antradienį, sausio 28 dieną, 
Morton High School auditorijoj 
įvyks iškilmės ryšyje su baigi
mu mokslo kai kurių mokinių 
lankančių viešąsias Cicero mo
kyklas. šie letuviai ir lietuvai
tės baigia mokyklą:

Roosevelt School
Algerd Albert Brozis, Emma 

J. Bukauskas, Stanley Povilai
tis, Faustina A. Povilaitis. Ele- 
nor E. Rutelonis, Mary Zalkus'. 
Be to,atrodo, kad ir šie jaunuo
liai ir jaunuolės yra taipgi lie
tuviai: Stefana Stella Bovid, 
Stanley F. Mackievicz, Helen 
Jane Neverdusky, Victor Sipo- 
viez, Frances A. Stankovitch.

Colunibus School
Harry Pogonis. Atrodo taipgi, 

kad lietuviai yra dar šie: Celia 
Czys, Edvvin J. Jablonskį.

Cicero School
W. B. Gudaitis.

Burnham School
lietuviai yra ir EdwardGal

Bielsky ir Eddie Wasilewski.
Tos’ dienos programas bus 

toks:
Mokyklų orkestras išpildys 

keletą numerių; prakalbos, dai
nos—mergaičių ir maišyto cho
ro; davimas diplomų, etc.

Cicero
Pranešimas

savi’Sausio 22 dieną namų 
ninku kliubas turėjo ekstrą su
sirinkimą taksų reikalu. Tame 
susirinkime namų savininkų da
lyvavo gana daug. Geistina, kad 
visi priklausytų tam kliubui.

Buvo svarstoma gana daug ir 
vis taksų klausimais. Tikslu su
sipažinti arčiau su dalykų pa- 
dėčia buvo išrinkta komisija 
iš keturių ypatų. Jai pavesta 
pasitarti «u miestelio valdžia, 
kad gauti platesnių informaci
jų apie užilgintus takelis.

Sausio 23 dieną ši komisija

Laiškai Naujienų 
ofise iš Lietuvos

Antanas Kimkunas (2)* 
Miss Petronėle Strups 
William Venslov (1)

Spulka

(1)

se-Naujienų spulkos nauja 
rija prasidėjo sausio 2 dieną 
1930. Dabar laikas įstoti į Nau
jienų spulką ir pradėti taupy
ti pinigus.

Kreipkitės i Naujienų ofisą 
dėl informacijų. 1739 So. HaL 
sted street.

PRANEŠIMAI
Morning Star Kliubas rengia dideli 

maskaradų balių, šeštadienio vakare, 
sausio 25 d., M. Meldažio svet., 2244 
W. 23 St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus išdalinta $500 dovanams, gru
pėms ir pavieniams, gera muzika. 
Bus vienas iš šauniausių maskų ba
lių. Kviečia visus atsilankyti

Rengimo Komitetas.

Cicero, 111. Lietuvių Liuosybės 
Namo Bendrovė rengia koncertą, 
nedėlioj, sausio 26 d„ savoj svetainėj, 
14 St. ir 49 Ct., Cicero. Programą 
išpildys L. K. M. ir Birutės chorai, 
pradžia 6:30, po proeramui šokiai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Pardavimui arba
. mainymui

Didžiausis pasirinkimas 
visokių namų

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

4 apt. moderniškas na
mas, garu šildomas; 4 ir 5 
kambarių, randasi prie 
Fairfield Avė., 66 ir 67 St.

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

Naujas 7 apt. mūrinis mo
derniškas namas, garu šil
domas; randasi prie Lowe 
Avė. ir 34 St.

4 augštų mūrinis namas, 
1 krautuve ir 6 flatai; ran
dasi Canalport ir Union 
Avė.

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

M. J. Kiras
3835 So. Halsted St

Tel. Yards 6894

-ipeeiailstM gydyme chroniškų ir naur_ _ 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti. atsilan 
<vkit pas mane. Mano pilna* Iterzamlnavl- 
nae atidengs jūsų tikra Ilgą ir jei a* apei 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. EI 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Just) 
kur Ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
oo galutino liegzaminavlmo—kas jums yra.

20

>fiso 
oi etų,

Uoj

galutino Išegzaminavlmo—kas juma yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BĮ v d., netoli State St.

Kambarys 1016
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo !• ryto iki 1 po 
nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvM M 1 no pietų.

Paskolos suteikiama 
į vien.* diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

,u| INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

CLASSIFIED ADS.
-------- -

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

“UpbtaiYs” 
Telephone Armitage 1199

2231

i 24

Educational
Mokyklos

PINIGUS

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

ant 1-mų, 2-ru ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marguette Rd. 

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

Miscellaneous for Sale

Real Estate For Sale
va a i • • xx Nuinai-Žemė PardavimuiPASIRENDUOJA kampinis storas —------------—-------- ---------- -

su 5 kambariais. Taipgi ir fikčeriai1 ARTI 63 IR HALSTED 
grosernės. jeigu kam reikalingi. Ran-| 2 flatų mūras; turiu parduoti grei- 
dasi Bridgeporto apielinkėj. Renda tai; 6 ir 7 kambarių; ąžuolu tri- 
tik $35 j mėnesi. Telefonuokit Boule- muotas ir grindys; atskira karšto 
vard 0470, i vandens šiluma; garažas; elė ištai

syta. 6409 Peoria St. Kaina nupigin
ta $2,400, dabar $11,500.

CLARENCE O. ROSEN, 
5933 So. Halsted St.

------- --------

Business Chances
l’ardaviniui Bizniai

SVARBI PROGA. Parsiduoda bu-j 
černe ir grosernė, priežastis, savinin-1 
kas turi apleisti darbu, 2816 West 
63 St.

PARDAVIMUI grosernė 
ne, senas, išdirbtas biznis, 
bizniu, sunku apsidirbti.

I 111th St.

ir bučer- 
Turiu du 
3116 W.

PARSIDUODA 5 patalai visai---------------------------------------------------
nauji, 1 komodė ir 1 day bed, pigiai.
3203 So. Halsted St. PARDAVIMUI ar mainymui nau-

——— ----- jas garažas, 75x125. Gera vieta dėl
----------------------------------------------- mechaniko. 840 W. 51 St., tel. Yards 

PARSIDUODA furničiai 4 kamba-! 2017,_________________________ _
rių, galima renduoti tą pati flatą.
2-ros lubos užp. 3126 So. Lowe Avė.1 PARDAVIMUI grosernė ir delica- 

’ tessen. Geras kampas. $2500 cash. 
i 7259 So. Racine Avė.

727 W. 50th Place — 5 kamb. mu- 
! rinė bungalow, 
29x125.

7551 Lincoln
rinė bungalow 
30x125.

Moderniški
; ąssesmentai užmokėti.
dabar $6,950 kiekvienas, jūsų pačių 

i išmokėjimo sąlygos. ♦
FRENCH, tel. Central 4804

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

garu šildoma. Lotas

St. — 5 kamb. mu- 
,garu šildoma, Lotas

namai. Visi gatvių 
Buvo $8,500.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MES turime savo sandelyje 2 
grojįklius pianus, tiek gerus, 
kaip nauji. Parduosime juos už 
$85 kiekvieną.

Atsišaukite šiandie ar nedė
lioj nuo 10 vai. ryte iki 5 
po piet.

VICTOR STORAGE
4809 W. Lake St.

Personai
Asmenų Ieško

vai.

PAIEŠKAU Juozo Jokubaus- 
ko. Vadinosi Joe Jacob, gyveno 
W. Virginijoj, mainose. Paei
na iš Kelmių v^lsč., Mickių kai
mo. Meldžiu atsišaukti. John 
Statkus, 2077 Canalport avė., 
Chicago, 111.

Aš Julė Skeberdukė, kaimo Ažu- 
šilio, Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Biržų parap., tik iš Lietuvos atvažia
vusi, paieškau Daratos Tauryčios, 
kaimo Ažušilių, Biržų parapijos. Mel
džiu atsišaukti, turiu svarbų reikalą.

2552 So. 69 St.
Chicago, III.

Pariners Wanted
PusinlKkų Reikia

PAIEŠKAU partnerkos eiti i lunch- 
ruimio bizni; turi būt pavienė ir pa
tyrusi. Telefonuokite Miss J. J. 
Grovehill 1664.

LENGVŲ užkandžių ir .rooming 
house, skersai nuo Pennsylvania dirb- 

! tuvių. įsteigta 8 metai. Parduosiu 
j labai pigiai. 2100 W. 59th St.

žaislų,, ra- įSALDAINIŲ, groserių, : 
šomųjų daiktų krautuvė, už $295 
verta $800. Geri fixturiai ir stakas 
Pigi renda, arba galima išsikelti 
7039 Wentworth Avė.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tol. Lafavette 0455

DIDELIS BARGENAS, Grosernė 
ir bučernė, parduosiu arba mainysiu 
ant loto arba ant automobiliaus. 5630 
So. Kedzie Avė.

GRAŽI G kambarių cottagc; furn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatve ir elfi ištaisy
tos: Portage Park, arti mokyklų ir bažny
čių; ¥* bloko iki gatvekarių, $7.600, įmo
kėti $1,000.

Šaukit
INDEPENDENCE 1542

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

PARSIDUODA nebrangiai groser
nė ir delicatessen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 3631 So. Union 
Avė. Boulevard 4182.

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
vyriškų aprėdalų ir škulės reikmenų, 
parsiduoda labai pigiai, viena krau
tuvė arba su namu, 
jas, karštu vandeniu 
Priežastį patirsite ant vietos, 
siu bunjęalovv i mainus.

119 E. 107 St.
Phone Pullman 5012

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

Namas nau- 
apšildomas.

Priim-

Farms For Sale

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma, 73 akeriai, 50 dirbamos, kita 
gražus miškas. Naujas 5 kamb. na
mas, dvi barnčs ir keli kiti mažesni 
budinkai. Prie cementinio kelio, kur 
busai vaikščioja, arti Wisconsin Ri- 
ver ir Stevens Point, Wis. Mainysiu 
ant nedidelio namo. Kreipkitės 1823 
Canalport Avė. 6—10 vakare, nedė
lioję visą dieną. Joe. Beliauskas arba 
Bese Žvaginis.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
32 Kenvood St., 

Palatine, III.

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

4705 S. State St., Drexel 1800

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks
iančiai lietuvių išrijo mokslus. Ateikite 
sirašyti šiandien ir jums padėsime 
sigyti abelną mokslą. Savo būvi žy

miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

UŽSISAKYKIT DABAR
Garsus radiutn mine run anglys: 

akmenų; kaina $6.60 sa pristatymu.
GOVALIS,

' Boulevard 1035

nfira

REIKALINGAS partneris prie iš- 
dirbystės naminių rakandų. Turi 
įnešti šiek tiek pinigų ir kad galėtų 
užimti ofise darbą. Rašykit Naujie
noms Box 1168.

120 akrų Cook paviete farma. 
2 mylios’ į rytus nuo Elgin. $250 
už akrą. $400 cash.

Tel. Austin 3074

CHICAGO. ILL.

Business Service
__  Biznio Patarnavimas

PATENTAI, eopyrighte — išradimai vi
sokios rųšies. B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

už
PLUMBINGAS. Geriausia darbas 
; žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

J. S. RAMANCIONIS'
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, 

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

THE LITERARY WORKSHOP, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

Knygos,

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

PAIEŠKAU partnerio bučemės ir 
grosernės bizniui. .Pinigų daug ne
reikia. 5256 Princeton Avė. Boulevard 
4658.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
Chicagos prapertę, 80 akerių farmą, 
nauji trobesiai, gera žemė, didelė 
upė ir hard road, 4546 So. Marsh- 
field Avė.

PARDAVIMUI 2 German Police 
šunys, labai geros veislės, 2816 W. 
63 St.

Miscellaneous
įvairus 

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Exchange—Mainai
TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 

Mainysiu ant* namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

2 FLATŲ MEDINIS — 5 karų 
garažas; ant 56x125 pėdų kampinio 
loto; 4 ir 5 kambariai; karštu van
deniu šildomas 1-inas flatas, pečiu 
šildomas 2-ras flatas; pajamų $124 
j mėnesį; ąžuolu trimuotas, stikli
niai užpakaliniai porčiai, puikiausia
me stovyje; 30 pėdų tuščias kampi
nis lotas vienas vertas $5,000; na
mas vertas $9,000; viską galima nu
pirkti už $10,000, su $3,000 jmokėji- 
mu; R. I. ir gatvekarių transpor- 
tacija.

A. G. BRIGGS & CO.
1203 W. 79 St.

Tel. Triangle 0600

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam , vilnoniu* sveteriu* — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
Čiakas, Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus. vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
kviečiame atsilankyti ir isitikrinti 
musų prekių genimą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavicius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Viėtbry 8486

Energiški 
rasti proga 
oažengimui 
nepaprastu* 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
n Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškal 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu būdų juo* parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 
ryto iki 4 vai. no pietų

ir sumaną* vyrai __
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
nauju* 6 cllindelių
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Automobiles
Duick B pas. Sedan 
Pairę Sedan 6 ratai 
Essex Sedan---- -—

$800 
$276 
$500 
S250 
$400 
11476 
$606

’28
•26
’20 cbbca uvunu
’27 Nash Coach epedal —
’29 Ford Coupe------ --------
’28 Chrysler Sedan __ _—
•29 _ ••400” Nash Ssdan

McDERMOTT MOTljR SALES CO.
7136 So. Halsted St., Triangle 9830

1PASTEBĖTINA PROGA

Studebaker vėliausio modelio 
“Commander” rūšies sedanas, kurt 
vartojau tik kelis tūkstančius mylių 
ir yra kaip naujas. Paaukosiu ji la
bai pigiai, nes man reikia pinigų. 
Originali balloon tajrai, užbaigimas 
geriausias ir motoras yra kaip die
ną aš jj gavau. Jis turi kiekviena 
galima įrengimą. Karas kainavo 
man $1650.00 tik trumpą laiką at
gal. Priimsiu $275 cash. Namie 
visą dieną nedėlioj, 2231 North Ke
dzie Avė., Apt. L

PERKA^L parduodam ir mainom 
namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

MATYKIT šitų bargeną. Pardavi
mui 2 flatų, 6-6 kambarių mūrinis 
namas, 2 karų fnurinis garažas. Tu
rime greitai išvažiuoti iš Chicagos. 
6335 S. Richmond St.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St.
/ Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-žemėi Pardavimui

3332 S. 59th Court

PARDAVIMUI pigiai ir greitai 
medinė cottage, 6 kambariai viršuje 
ir 4 beismente, karštu vandeniu ap
šildoma ir 2 karų garažas. 3340 So. 
Emerald Avė.

ŽIŪRĖKITE

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Kush and Ohio Sta.

Naujos murinės bungalow. $8,300. 
Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu Šildomos, 
American radiatoriai, tilę maudynės, 
ietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
<os. Žemė ištaisyta 
Šie namai randasi prie 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

ir apsodinta. 
59th Court, j

1) 10 flatų naujas mūrinis namas, 
šteamu šildomas, parsiduoda arba iš
simaino ant seno namo, nežiūrint 
apielinkės.

2) .......................
šiltu
arba

3)
mas,

Furnišhed Rooms Tel. Mansfield 7317
RENDON kambarys vyrui arba 

merginai. 2959 W. 43rd St., 2nd 
floor.

ČEVERYKŲ ir Dry Goods krau
tuvė parsiduoda arba išsimaino ant 
oto arba mažo namo. *

Naujas bizniavas muro namas, 
vandeniu šildomas, parsiduoda 
išsimaino ant mažesnio namo.
4 pagyvenimų naujas muro nu
šiltu vandeniu apšildomas, 3 

mašinų garažas, parsiduoda arba iš
simaino ant seno namo, nežiūrint 
apielinkės.

4) Dviejų pagyvenimų po 4 kam
barius, pečiais šildomas, parsiduoda 

trumpą laiką už $5000. »
šitie visi namai randasi Marųuette 

Park apielinkėj.
Norint pirkti arba mainyti šauki

te mumis.
Taipgi statome namus pigiausia 

caina ir priimame jūsų senus namus 
mainais.

RENDON šviesus kambarys vie
nam arba dviem vaikinams, galima 
valgi pasigaminti. Maudynė, telefo
nas. 827 W. 34 Place. 1-mos lubos 
užpakalyj.

5 ir 6 kambariai, anšildomi, Brigh- 
ton Parke, parsiduoda ar išsimaino 
ant lotų ar ant bile kokio biznio.

J. MEZLAIŠKIS 
24^3 W. 71st St.

Republic 4537

RENDON kambarys, maudyne, ir 
virtuve gali vartoti. 3429 So. Union 
Avė. 2 lubos užpakaly.

6 kambarių buUgalow, karštų van
deniu apšildoma] 2 karų garažas, 
randasi Marųuette Manor, išsąnaino 
ant mažo namo bile kur.

BUICK SEDANAS
Našlė turi paaukoti. Vėliausis 

modelis.- Karas buvo sandely kelis 
pastaruosius mėnesius ir yra kaip 
naujas. 4 ratų Jn’ekiai, balloon tai- 
rai, originalis Duco ir motoras yra 
geriausiame stovyje. Karas buvo iš
važiuotas tik 8500. mylių. Negaliu 
nati kara draivjnti ir turiu parduoti, furnisu apšildoma, dviejų karų ga- 
Pirmas $275 paims jį. Atsišaukite. radžius. Norintiems randuosiu ir su 
nedėlioj ar vakarais. 2538 North Ca-1 fornišiais. 7541 S. Lincoln St. Tel. 
lifomia Aveų Ist floor* Rndcliffą 0558*

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys dėl vaikino, be valgio. 3362 
Auburn Avė. 2-ros lubos.

Fruktų Farma 40 akerių Sodus, 
Mich., su viskuo, išsimaino ant dvi- 
flačio ar keturflačio.

A——-

lifomia Aveų 18t floor*

For Rent
RENDAI 5 kambarių bungalow

Kas turite mainui ar pardavimui, 
nereiškia ar didelis ar mažas na
mas, mes jums pritaikysim.

Atsišaukite per laišką ar 
fonu.

W. II. KELPS & CO.
2419 W. 69th St.
Tel. Hemlock 8099

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

4 FLATŲ medinis pardavimui ar
ia ismain\inui, mainysiu ant Imu 
g;ilow. Parduosiu pigiai. Priežastį 
latirsite ant vietos.

Regina ButkievičienC 
4300 So. Wood St. 
Tel. Virginia 1564

telc-'
, MŪRINĖ bungalovv, 5 kambarių, 
I Cicero mieste. Parduosiu už cash 
ar mainysiu ant išmokėtu lotu. Tol. 
Austin 3074. GREEN CO., 202 
Harrison St., Oak Park, 111


