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Bandė Nukauti Naują 
Meksikos Prezidentą
Po inauguracijos iškilmių, j Rubio buvo 

paleisti šeši šūviai. Prezidentas suža
lotas. Šovikas sugautas

MEKSIKOS MIESTAS, vas.‘ 
5. — Su didelėmis iškilmėmis, 
kuriose dalyvavo apie 40 tūk
stančių žmonių, jų tarpe 2 tūk
stančių amerikiečių, šiandie bu
vo inauguruotas naujas Mek
sikos (respublikos prezidentas, 
Pasenai Ortiz Rubio, kuris ne
trukus po priesaikos mažne kri
to konspiratorių auka.

Kai po iškilmių prezidentas

Rubio, apleidęs nacionalinius 
rumus, ^automobiliu važiavo na
mo, kažkoks jaunas, jučdai ap
sitaisęs, vyras paleido i ji še
šis šuvius. Vienos kulipkos bu
vo sutriuškintas prezidento 
žandas. Keli kiti asmens buvo 
taipjau sužaloti.

šovikas buvo suimtas. Sako, 
jis esąs Miguel Flores, 22 me
tų amžiaus.

Gen. Kutepovo pa
grobimas esanti ru
sų carininkų klasta

Sovietai piktinasi kaltinimais, 
busią baltagvardiečių vadą 
Paryžiuje pagrobę čekes 
agentai

PARYŽIUS, vas. 5. — So
vietų ambasada patvirtina pra
nešimus, kad dėl rusų balta
gvardiečių vado, gen. Kutepo
vo, prapuolimo santykiai tarp 
Francijos ir Rusijos Įvasidarė 
labai blogi.

Vienas spvietų diplomatų at
virai pasisakė, kad dėl viso 
to sumišimo ambasados žmo
nės visą savaitę beveik nega
lėję darbo dirbti? Tr jot Pran
cūzų spaudos atakos prieš so
vietus nepasiliausią, jam sun
ku busią toliau savo diploma
tines pareigas eiti.

Ambasados , valdininkai sa
ko, kad visa ta gen. Kutepovo 
afera esanti klasta, kuria ru
sų baltagvardiečiai norį tyčia 
sukelti toki triukšmą ir pasi
piktinimą, kad Francija nu
trauktų santykius su sovietais.

Sovietų sferose taipjau sa
koma, kad kilus nesutikimams 
pačioj rusų carininkų organi
zacijoj, gen. Kutepovas sausio 
26 dieną slapta apleidęs Pary
žių ir išvykęs į Ui Rochelle, 
kad iš ten garlaiviu iškeliau
tų į Pietų Ameriką. [Įdomu, 
iš kur sovietų sferos tai ži
no?] Prancūzų policija tyrinė
ja.

Tuo tarpu Frančijos vyriau
sybė užtikrino sovietų amba
sadą, kad jos diplomatinė nelie
čiamybė bus išlaikyta ir kad 
nekokių rusų baltagvardiečių 
nei policijos “įsiveržimų” į ją 
nebus. Premjeras Tardieu ta
čiau pasakė, kad sustabdyti 
spaudos puolimus jis neturįs 
galios.

Gen. Kutepovo vietoj, irusų 
baltagvardiečiai savo organi
zacijos vadu paskyrė gen. Mil- 
Herį. Jie taipjau sukėlė 109 
tūkstančių frankų ($4,000) 
fondą tęsti toliau prapuolusio 
generolo ieškojimą.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ar sniego; šilčiau po 
pietų; vidutiniai mainąsi vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 290 ir 320 F.

Šiandie saule teka 6:59, lei
džiasi 5:10. Mėnuo leidžiasi 
12:49 ryto.

Konfliktas tarp Ang
lijos atstovų buto ir 

lordu buto c

Atstovų butas parėmė MacDo- 
naldo vyriausybės pasiūlytą 
nedarbo apdraudos įstatymo 
pataisą

Londonas, vas. 5. — At
stovų butas savo konflikte su 
lordų butu dėl nedarbo apdraLi
dos įstatymo vakar vakara at
virai metė pirštinę lordams, be 
pasiskaidymo priimdamas dar- 
biečių vyriausybės kompromi
so pasiūlymą. Vyriausybės pa
siūlymas pakeičia lordų buto 
pataisą, kad nedarbo apdrau- 
dos įstatymas galiotų tik vie
nus metus, ir pailgina jį tre
jiems metams.

Premjeras MacDonald Įiarei- 
škė, kad, “brukdami savo pa
taisą, lordai kėsinasi prieš at
stovų buto privilegijas ir tuo 
dar kartą parodo, kad lordų 
butu, kaip* peržiūrimąją įstai- 
go, negalima pasitikėti.” Ir jis 
čia pat pasiūlė lordų pataisą 
pakeisti.

Dabar Kilius atomatiškai ei
na atgal į lordų butą, kad jis 
jį priimtų taip, kaip yra at
stovų buto priimtas. Jei lordai 
užsispirs ir atsisakys priimti, 
parlamentas gali būt paleistas 
ir paskelbti nauji rinkimai.

Lordai nusilenkė
LONDONAS, vas. 5. — I .or

dų butas dauguma balsų pri
ėmė nedarbo nndraudos įsta
tymo kompromiso pasiūlymą, 
kuris vakar buvo atstovų buto 
priimtas.

Tuo išvengta politinio krizio, 
grėsusio parlamento paleidimu 
'ir paskelbimu naujų rinkimų.

Wisconsino galvai 
gresia pašalinimas 

iš vietos
MADISON, Wis„ vas. 5.— 

Gubernatorius VValter J. Ko- 
hler bus pašauktas teisman į- 
ror.lyti, kad jis teisėtai išrink
tas ir turi teises užimti guber
natoriaus vietą.

Jis yra kaltinamas dėl išlei- 
dięno savo išrinkimo kampani
jai 100 tūkstančių dolbrių, tuo 
tarpu kai įstatymu leista kan
didatui išleisti ne daugaiu kaip 
$-4,000. Laimėjusia rinkimus 
šio įstatymo laužymu neturi 
teisės užimti vietą, kurion jis 
tuo budu buvo išrinktas.

Suėmė bombininkus
BARCELONA, Ispanija, vasj

5. — Militarinė vyriausybė su
ėmė čia du tariamu komunis
tu, kurių bute rado dvi bom
bas.
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Nepaliaujami sušau
dymai sovieti joje
PETROGRADO srities teis

mas patvirtino Pskovo apygar
dos teismo nuosprendį, kuriuo 
kunigai Kudriavcevas ir Vino- 
gradovas buvo pasmerkti su* 
šaudyti “už kurstymą sudegin
ti Ostrovo rajono kolchozą.” 
Abudu kunigai tapo sušaudy
ti.

Apygardos teismas taip pat 
pasmerkė sušaudyti ūkininką 
Maksimovą, kaltinamą dėl kol
chozo padegimo, bet mirties 
nuosprendis jam tapo pakeis
tas 10 metų kalėjimu.

Astrachanio apygardoj pa
smerkti sušaudyti • trys ūkinin
kai, kaltinami • dėl kėsinimos 
užmušti vietos aktivistus.

Bieloj Cerkvėj tapo sušaudy
ti du valstiečiai, apkaltinti dėl 
kaimo sovieto pirmininko 
mušimo. /

Bilius leisti New 
Yorko valstijoje 

alų ir vyną
ALBANY, N. Y., vas. 5. —< 

Asembli menas Langdon W. 
Post pateikė legislaturai bilių, 
kuriuo einant New Yorko val
stija gamjiintų ir pardavinėtų 
vyną, turintį ne daugiau kaip 
15% alkoholio, ir alų, turintį
6. nuoš. alkoholio.

Alaus ir lengvo vyno gami
nimą iir pardavinėjimą valsti
joje, einant įstatymo projektu, 
kontroliuotų tam tikra valsti
jos sveikatos departamento ko
misija.

Asemblimenas Post sako, 
kad jo pro ponuoj amas bilius 
neprieštaraująs Aštuonioliktam 
federalinės konstitucijos amend- 
mentui.

Pabėgusių iš Rusijos 
vokiečių kolonistų da

lis jau Brazilijoje
RIO DE JANEIRO, Brazi- 

Ii j a, vas. 5. — Vakar į Rio de 
Janeiro atvyko 'pirmas pabė
gusių iš Rusijos vokiečių kolo
nistų ešalonas, viso apie 200 
asmenų. Jie vyksta į pietų Bra
ziliją apsigyventi.

Naujas J. V. ambasa
dorius atvyko j Ber

lyną
BERLYNAS, vas. 5. Fre-1 

deric M. Sackett, naujas Jung
tinių Valstybių ambasadorius 
Vokietijai atsistat y d i n u s i o i 
Schurmano vietoj, šiandie at
vyko į Berlyną pradėti savo 
pareigų eiti.

Vienu kartu bankrota- 
vo penki bankai

RUTHERFORDTON, N. C., 
vas. 5. — Vakar uždarė savo 
duris penki Rutherfordo kaun- 
tės bankai, kurių turtas ben
drai siekė 21/2 miliono dole
rių.

Bankrutavę bankai yra: Ru- 
therford County Bank & Trust 
Co. ir du jo skyriai, vienas 
Spindule, antras Union Mills; 
Forept City Farmers Bank & 
Trust Co. ir jo skyrius Caro- 
leene.

t

Įspėja vokiečių biz
nio žmones šalin

tis Rusijos
BERLYNAS, 'vas. 5. — Vos- 

sische Zeitung įspėja vokiečių 
pramoninkus . ir prekybininkus,

už- ieškančius koncesijų, arba no
rinčių savo pinigus įvestuoti 
sovietų Rusijoje, kad jie butų 
labai atsargus. Laikiustis pri
mena jiems Ūkimą dviejų vo
kiečių biznierių, D-ro Dittlof- 
fo ir IKro Weimerto.

Jie nuvyko į Rusiją ir su
tarė su Sovietų vyriausybe į- 
steigti ten kompaniją, kuri sta
tys rusų darbininkams namus 
ir aprūpins juos drapanomis, 
su sąlyga, kad reikiamas ma- 
terijolas bus galima gauti Ru
sijos rinkosė. Tuo tarpu pasi
rodė, kad materijolo rusų rin
kose nebuvo galima gauti ir 
dėl to kompanija negalėjo, lai
ku padaryti to, ką turėjo pa
daryti.

Ir, nežiūrint, kąd vokiečiai 
‘turėjo visų įrodymų, jogei su
vėlavimas parėjo ne iš jų kal
tės, jie buvo pašaukti teisman 
ir nubausti aštriausiomis baus
mėmis.

Atstovų butas skiria pi
nigų aukso žvaigždės 

motinų kelionei
—•. ........ t

AVASHINGTONAlS, vas. 5.— 
Atstovų butas šiandie kaip vie
nu balsu priėmė kongresmano 
Woodo 1 pasiūlytą bilių paskir
ti $5,386,000 aukso žvaigždės 
motinų kelionei į Europą ap
lankyti ten per didįjį karą žu
vusių Amerikos kareivių ka
pus.

Bilius pasiųstas senatui.

Gaisras tabako jmonėj 
padarė $250,000 žalos
LiEXJNGTON, Ky.j vas. 5. 

— Kilęs čia Soutlnvestern To
bacco kompanijos įmonėje gai
sras padare, kaip apskaičiuo
ja,’ 250 tūkstančių nuostolių. 
Southwestern Tobacco kompa
nija yra Universal Leaf To
bacco kompanijos skyrius.

Kaip rusų ūkininkai 
žiuri į “kolchozus”
Amerikos laikraštininke A. 

Strong, vienos kolchozų [ko
lektyvių ūkių] instruktorės ly
dima, aplankė Kozilovkos 'kai
mą, apie 25 verstus nuo At- 
karsko, viduriniame Pavolgy. 
Vietos mokykloj susirinkę ūki
ninkai ėmė kalbėti apie kol
chozus.

— Mes savo kaime bandėme 
kolchozą, bet nieko iš to ne
išėjo, — pasakė vienas ūki
ninkas. — Arėme visą dieną 
išvien, u paskui susiriejome ir 
išvaikščiojome kas sau. Niekas 
nenori kolchozo.

— Kodėl darbininkai nesu
sikuria savų kolchozų? — kla
stingai klausė vienas ūkininkų.
— Kada gi, galų gale, darbi
ninkai turės savo nuosavybę? 
Jus varote mus į kolchozus, o 
patys į juos tai neinate!

— Kad jau reikia, mes ga
lime eiti ir į kolchozus, bet 
kartu su darbininkais, — at
siliepė trečias ūkininkas. — 
Mes duosime visą savo inven
torių, o darbininkai tegu duo
da savo uždarbius. Dabar dar
bininkai tik musų lėšomis gy
vena.

— O kas jums duoda plū
gus? — klausia instruktorė, 
stengdamos visus prarėkti.

— O kaip jie tuos plūgus 
dirba? — atšauna jai balsai.
— Ant musų sprandų! Ar ne 
mes juos penime? Juk visa 
gamyba remiasi ant musų. Su
naikinsite mus, ir visos jūsų 
pramonės sustos. Kam jų,s at- 
imat iš musų paskutinį duo
nos kąsnį?

Nori gubernatoriaus 
tarpininkystės N. Y. 

siuvėjų streike
NĘjv YORKAS, vas. 5. — 

International La<|ies Garment 
YVorkęrs unijos pirmininkas 
Schlesinger šąukia šį vakarą 
generalinio streiko komitetą 
pasitarti dėl pakvietimo guber
natoriaus Franklino D. Roose- 
velto bendron konferencijon su 
siuvyklų savininkų atstovais ir 
unijos vadais ir, jam tarpinin
kaujant, bandyti ginčus išly
ginti. Konferencija turėtų įvyk
ti Albany penktadienį.

Policijos viršininkas ei
na kalėti už kyšius

RAST ST. LOŪIS, III., vas.
5. — Womac, III., policijos vir
šininkas Stanley Lydanne, ku
ris buvo apkaltintas dėl sąmok
slo su bu t Jėgeriais ir dėl ky
šių ėmimo, tapo nuteistas še
šiems mėnesiams kalėjimo. 
Lyddanc prisipažino kaltas.

Suėmė komunistus, 
skleidusius netikrus 

$20 banknotus
VARŠUVA, vas. F>. — OI- 

vocke, netoli nuo Varšuvos, 
policija suėmė du komunistus, 
pas kuriuos rado daug komu
nistinės literatūros, o taipjau 
netikrų Amerikos $20 bankno
tų.

Suimtieji prisipažino, kad ne- 
tikrus banknotus jie gavę iš 
komunistų vado Abramo Fryd- 
mano, kuris esąs daug jų par
gabenęs iš sovietų Rusijos .ko
munistinės propagandos reikar 
lams.

Frydmano suimti nepavyko. 
t

Bedarbių skaičius 
Anglijoje didėja

LONDONAS, vas. 5. — Dar
bo ministerijos pranešimu, be
darbių skaičius praeitą savai
tę padidėjo 18,098, taip kad 
cįabar viso bedarbių Anglijo
je yra 1,491,500, arba 97,422 
bedarbiais daugiau, nekaip bu
vo 'pernai tuo pačiu laiku.

“Miss Europa” titulą, 
laimėjo graikė

PARYŽIUS, vas. 5. — Mer- ’ * • , 
gaičių gražumo konteste, ku
riame dalyvavo devyniolika 
įvairių Europos kraštų gražuo
lių, “Miss Europa” titulą lai
mėjo graikų gražuolė Alice Di- 
plogakou, 18 metų amžiaus bru
nete. Ji dabar vyks į Rio 
Janeiro, Brazilijoj, dalyvauti 
pasaulio gražuolių konteste dėl 
“Miss Univeirse” titulo.

Siunčia ex - kaizeriui 
lumberdžekio kirvį ir 

kotą priedo
FAIRMONT, Minn., vas. 5.

Buvęs Vokietijos kaizeris 
Vilhelmas dabar galės Olandi
jos Doorne skaldyti malkas tik
riausiu Minnesotos lumberdže- 
kių kirviu. Tokį kirvį su ek
stra kirvakočiu pasiuntė jam 
į Doorną kauntes registrato
rius Lenny Buirton, kuris pats 
yra gimęs Vokietijoj.

18 vaikų sužeisti busui 
ir trokui susidūrus

CIN'CINNATI, Oliio, vas. 5. 
— Miamitown mokyklos busui 
susidūrus su krovinių automo
biliu, buvo sužaloti aštuonio
lika mokinių, berniukų ir mer
gaičių. Krovinių automobilio 
vežėjas Woods tapo suimtas už 
neatsargų važiavimą.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

LIETUVOS ŽINIOS
Dvi mokesčių inspekci

jos Šiauliuose
ŠIAULIAI. — Pasirėmęs j- 

statymo apie valstybes mokes
čių imamąją tvarką 4 §, fi
nansų ministeris įsako nuo 1930 
metų sausio 31 d. Šiaulių ap
skrity sudaryti dvi mokesčių 
inspekcijas, kurių vadybai pa
vesti šie plotai:

1) Šiaulių miesto mokesčių 
inspekcija apima: Šiaulių mie
stą ir Šiaulių valsčių.

2) Šiaulių apskrities mokes
čių inspekcija apima: Šiaulių 
apskritį, išskyrus Šiaulių mie
stą ir valsčių.

Mokyklų inspektoriaus 
teismas už išeikvojimų

Alytuje kalbama, kad bnv. 
mokyklų inspektoriui Siručiui 
už išeikvojimą valdiškų pinigų 
(40,000 lt.) teismas bus vasa
rio mėn.

Nelaimingas atsiti
kimas

Sausio 5 d. Nemunaičio mst. 
pil. Breidbado tarnaitė Marė 
Mazerinauskaitė eidama į rų- 
sj, paslydo nuo laiptų, nugriu
vo ir susižeidė galvos pakau
šį nuo ko praslinkus nekuriam 
laikui mirė.

Nusišovė nusikaltėlis
Sausio mėn. 3 d. Alytaus a p., 

Alovės vai., Vaidagų kaimo 
laukuose buvo rastas lavonas 
prie jo šalę gulėjo revolveris. 
Policija nustatė, kad lavonas 
buvo pil. Černiausko Jono iš 
Padvariškių kaimo, Alovės vai. 
Skrodimo daviniais buvo nu
statyta jog Černiauskas nusi
šovė pats.

Patirta, jog žudymosi prie
žastis buvo ta, kad Černiaus
kas už sukčiavimą Alytaus tei
smo 1929 m. birželio mėn. bu
vo nubausta U/į metų kalėti, 
bet bylą apeliavęs. Be to, dar 
ten pat turėjęs antrą bylą už 
padirbimą parašų ant vekselių.

Tai bent kunigiokas!
ROKIŠKIS. — Gruodžio 22 

d. kun. Matulėnas iš ambono 
paskelbė, kad Lietuvoje yra tik 
trys geri laikraščiai: “Musų 
Laikraštis”, “Sargyba” ir “šal
tinis”, o kiti visi vedą žmones 
iš doros kelio. Tai bent kuni
giokas !
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DOVANOS

ERSKINE-STUDEBAKER CLUB SEDAN

BABY GRAND
PARLOR SETAS

KRĖSLAS

įce

ELGIN

ŽIEDAS

ValstijaMiestas
Telefonas Kam

•m

Kontcstantai pasie
kę atatinkamą laip
sni gali gauti gra
žų krėslą arba bile 
kurių kitų dovanų 
iš Bridgepbrt Furn. 
Company,

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

BAR PIN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti Bar Pin. 
Auksiniai ir deimantiniai daiktai yra ima
mi iš auksinių daiktų krautuves John A. 
Kasa, 2045 W. 35th St.

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

PHONOGRAFAS i ■ • i "s-V ’
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie 
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti phono 
grafą arba kitą kurią dovaną daiktais. Daik 
tai imami iš Bridgeport Furniture Co.

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

SKALBIMUI MAŠINA
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 
3 arba 2 laipsnį gali gauti skalbimui mašiną 
arba kitų įvairių dovanų daiktais sulig pasi
rinkimo nuo $100 iki $250 vertės. Daiktai yra 
gaunami Bridgeport Furn. Co.

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

NASH ROADSTER
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį 
gauna Nash Roadster, 4 pasažięrių. Kaina $1,535.00 Nash 
automobiliai imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue

Kiekvienas “Naujienų/’ kontestantas, pasiekęs 5-tą laipsnį gauna Erskine-Studeba 
ker Club Sedan, .5 p^įaŽierių. Kaina $998. Erskine-Studebaker automobiliai imami ii 
Midland Motor Sales, 4492 Archer AVenue

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

Vyrai ir Moterys, “Naujienos” kviečia Jumis į darbą šiame kontestel Stokite i eiles kontestantų laimėjimui įvairiausių dovanų. Didelėse ir mažose lietuvių 
kolonijose — Suy. Valstijose ir Kanadoje—visur gyvenantiems lietuviams yra proga laimėti dovanas. Šiame puslapyje yra pavyzdžiai kai kurių dovanų, dar 
daug pavyzdžių dėl stokos vietos nebuvo Čia galima įtalpinti. Išpildykite žemiau talpinamą Blanką ir tuoj siųskite “Naujienų” Kontesto Dept. arba atsilanky
kite asmeniškai. Kbnteštas prasidės Vasario February 10 d., 1930. Laiko nedaug belieka, registruokitės išanksto. Laukiame.

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

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį 
gali gauti puikų Parlor Setą arba kitų dovanų sulig pasi
rinkimo vertės $500.00. Visi namų rakandai kaip tai 
tai, veidrodžiai, lovos, karpetai-klineriai, elektriniai 
baksiai, komodės, lempos, deskos, skalbimui mašinos, 
šiai, paveikslai ir tt. imami iš Bridgeport Furniture 
3224 So. Halsted Street.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III. j
GERB. KONtESTO VEDĖJAS: I

Noriu būti kontestantų 4-ame NAUJIENŲ kontesto. 
Malonėkite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas 
informacijas ir kontesto sąlygas šiuo adresu:
Mano Vardas Pavardė .........  ........................... —..........
Gatvė ........   -.............................................

Kiekvienas “N.” kon
testantas pasiekęs 4-ą 
laipsnį gali gauti Ba- 
by Grand arba Up- 
Right, pianą arba ir 
kitų dovanų sulig pa
sirinkimo vertės 500 
dol. Visi muzikaliai 
daiktai ir namų ra
kandai yra hnami iš 
Bridgeport Furniture 
Co., 3224 S. Halsted 
Street.

SIMMONS BEDS -
JBuilt for Sleep

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

7 FADA RADIO
; M.. • X \ 4‘ ‘ 1 f t ;; , Z- .a I ‘ 1' * ’ L ; - ; (

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį gali 
gauti FADA RADIO arba kitų dovanų sulig pasirinkimo ver
tės $500. Visi muzikaliai daiktai kaip tai: radio, pianai, phono- 
grafai yra imami iš Bridgeport Furniture Co., 3224 So. Halsted 
Street.

AT/'" -

PONTIAC SEDAN 
kiekvienas “Naujienų” kon

testantas pasiekęs 5-tą laips

nį gauna Pontiac Sedan, 5 pa- 
sažierių. Kaina $875.00. į’on- 

tiac Sedan automobiliai yra 

___  imami iš Milda Auto Sales, 

Ki trvt “m •• i • ‘ • 806 w- 31st StreetKiekvienas Naujienų kontestantas pasiekęs 6-tą laipsni, 
gauna Nash Sedan, 5 pasažięrių. Kaina $1,500 Nash auto
mobiliai yra imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue.

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

THE“TUDOR” 
Design 1963—in Twin Pair

./J

•*. J-i
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KORESPONDENCIJOS
darbo neturi, o biznieriai, —kad 
biznio negali padaryti.—C. K. B.

Worcester, Mass
Didelis skandalas

Komunistų kandidatas j cent
ro iždo globėjus, Juslus, 57 kuo
pos’ susirinkime nutarė padary
ti galą Centro organizatoriui 
Žukui, neišleidžiant jo iš vie
tos, kur jis kalbėjo. Bolševikai 
sutraukė visą šaiką. Pasikvietė 
ir žaldoką. Susirinkime bai
sus triukšmas. Galutinos pa
sekmės dar nėra žinomos.

—318 ir 258 kuopų komitetas.

Kenosha, Wis

 Binghamton, N. Y.
nigai ir vienas vyskupas, o ka- !„. . . ’. v."
talikiškų bažnyčių Unin^e i 12
bene yra 14. Tapo uždaryta ru-sų didžiausi cerkvė- Isajevski | mybft3 sukaktuvcs' 
sobor. • Tai vis, žinoma, maž
možiai. Vėliau, aš manau, jis 
parašys ir daugiau. Tąsyk ir aš 
pranešiu Naujienų skaityto
jams, kas dedasi bolševikijoj.

Aš norėčiau dabar paklausti 
musų lietuviškų bolševikėlių, ar 
jie norėtų taip 
gyvena Rusijos 
Kiekvienam gali 
to maisto, kurį 
kijos darbininkai, pakanka tik 
gyvybei palaikyti. Tai reiškia 
chronišką badavimą. Darbinin
kai niekuomet nėra sotus. O 
Amerikoj net ir musų rėksniai

dabar tik musą pareiga imt da
ly vumą ir piKistėngt įsigyt tį- 
kietus iš kalno. /

P. B. Balčikonis.

gyventi, kaip 
darbininkai? 

būti aišku, kad 
gauna bolševi-

Kaukiu vakaras. — Bolševiku,. . . . , .__ .... . ,* . ‘ komunistai .turi automobilius irrojus.—Darbai. 1 - 1

užkandžiai ir
Pora (ve- 
dolerio, o

tęsėsi iki

pavalgo dešimtį kartų geriau, 
negu jų tavorščiai Rusijoj.

žinoma, musų komisarai ge
rai žino, kokie pyragai yra Ru
sijoj. Jie ne tik nevažiuoja, 
bet ir su pagaliu jų ten neiš
varysi. O jei kuris’ nesusipra
tėlis ir patenka į rojų, tai tuoji 
skubinasi pasprukti.

Šiais metais aš pats bandysiu 
aplankyti Lietuvą, Lenkiją ir 
Rusiją. Tada galėsiu suteikti 
tinkamesnių žinių.

♦ #
Darbai pas mus visai prastai 

eina. Bedarbių visur pilna. Vi
siems sunkus’ laikai, visi dejuo
ja. Darbininkai dejuoja, kad

Vietos veiklesnės lietuvių or
ganizacijos sutvėrė “Lietuvos 
Nepriklausomybės’ Komitetą”, 
kurio uždavinys yra tinkamai 
paruošti 12 metų Lietuvos ne
priklausomybės pa m i n ė j i mą.

Komitetas jau turėjo susirin
kimą ir sudarė planus tani ap- 
vaikščiojimui. Sutarta, kad tin
kamiausias būdas sukaktuvių 
apvaikščiojimui, — tai bankię- 
tas.

Išrinko bankieto rengimo ko
misiją ir programo komisiją. 
Komisijos jau darbuojasi ir ti- 
kietai jau parduodami.

Lietuvos nepriklausomybės 
apvaikščiojimo bankietas įvyks 
sekmadienyje, vasario 16 d., 6 
vai. vakaro, Eikš Roof Garden.

J šį bankietą yra kviečiama 
miesto valdybos nariai, spaudos 
atstovai, visuomenės ir biznio 
atstovai ir daugelis kitų.

Programo komisija sako, 
jai pavyko gaut geriausias

| tos lietuvių meno spėkas.

Toronto, Ont.
Padėka

Tariu širdingiausi ačiū vi
siems giminėms, pažįstamiems 
ir geros širdies draugams, ku
rie ištiesete man pagalbos ran
ką. —V. Dudonienė.

Aukotojų vardai ir kiek ku

Palyginova

aukų gauti, tai 
suranda. O su 
eina pas kitus,

Vasario 2 d. German Ameri
can Home įvyko draugiškas 
maskų vakaras, žmonių buvo 
apie 70. Tai buvo gana marga 
publika, kuri susidėjo iš lietu
vių, lenkų, rusų, vokiečių ir net 
franeuzų. Bolševikų nebuvo. 
Visie’ms dalyviams duota dova
nos. Priegtam
gėrimai buvo veltui, 
dę) mokėjo pusantro 
pavieniai po dolerį.

Pasilinksminimas
dvyliktos valandos nakties. Mu
zika buvo gera, tad kas norėjo, 
tai galėjo šokti iki valios. Išsi
skirstė visi labai patenkinti.

Kai kurie i vakarą atvyko la
bai gražiai pasirengę. Man te
ko susitikti su savo senais 
draugais ir pažįstamais. Nors 
miestas nėra labai didelis, ta
čiau su kai kuriais pažįstamais 
tenka labai retai susieiti. Tarp 
ko kita šį kartą 'susitikau suj 
biznierių V. Schlageriu. Pama
tęs mane jis’ tuoj priėjo. Pra- 
dčjovą kalbėtis,
dabartinius laikus su praeitais. 
Sako, jeigu koks reikalas yra 
arba norima 
mane visuomet 
bizniu,—tai jie 
svetimtaučius.

O reikia pasakyti, kad p. 
Schlageris remia įvairius lietu
vių parengimus ir juose daly
vauja. Mums taip pat reikėtų 
remti j į. laikykimės obalsio: 
savas pas savą.

*
Dabar noriu kelis žodžius pa

sakyti apie bolševikišką rojų. 
Šiomis dienomis gavau laišką iš 
Leningrado nuo pono Karvelio. 
Laiškas rašytas sausio 1 d. Ra
šo, kad gyvenimas Leningrade 
yra labai sunkus. Už viską rei
kia labai brangiai mokėti. Mais
tui pirkti reikalingos kortelės. 
Bet ir su jomis nedaug tegalima 
gauti: darbininkui mėsos duoda 
200 gramų, duonos 400 gramų 
ir t. t. O jei žmona nedirba ir 
ją turi vyras užlaikyti, tai te
gauna tik pusę to. Bendrai 
imant, valgomų daiktų labai 
sunku yra gauti.

Visame mieste beliko šeši ku-

MES IŠKOLEKTUOJAME VISUR
Mes duodame tikrą patarnavimą 

ant nesumokėtų sąskaitų, bilų, ren- 
dų, lysų, notų ir mes imame tiktai 
žemą kainą už sukolektavimą.

ACME COMMERCIAL SERVICE 
COMPANY,

127 North Dearborn Street

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__
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kuria šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

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

kampas Monroe St., Chicagoj Crilly Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo
— tris dešimt metu Mame_____
kitę elevatorių iki penkto mugšto. Valan- 
dėllomis 10 iki 1. Panedšliaie, Seredomie 
Ir Subatouals nuo 10 iki 8 vai. vakare

Dr. Ross

V iki 6. Ne- 
ame. — Im-

kad 
vie- 
Tad

ris aukavo
A. Vaitkiavičiene .... $10.00 
S. Dudonis '............... ’ 10.00
J. Dudonis ..............  10.00
P. Senuliai ...............  5.00
Petrauskiene............... 5.00
M. Urbaičiai ............  5.00
Nainiai ............    5.00
A. Baltulis’ .................... 5.00
S. Baltulis ..................  5.00
J. Baltrušaitis -.......... 5.00
Ciutrai ............  5.00
P. Praninskai ........... 5.00
H. Steponai te........... 5.00
P. Pliuškus ....1......... 3.00
Morkūnai ........   3.00
Kankliai .... ............. ... 2.00
Radziavičiene ........... 2.00
S. Daugėla.............. . 2-00
Prancketai ..................  2.00
M. Mileriai ............... 2.00

M. Alekniene..... ...........2.00
W. Kazlauskienė ........ 1.00
R. Mazilauskienė ........ 1.00
B. Bitautienė.............. 1.00
B. Baranauskienė.......1.00
O. Baranauskiene ........ 1.00
S. Montviliene ............ 1.00
M. Aleksiunienė ........ 1.00
35 str. Bučėris...........1.00
Šarka...........................  1.00
G. V. Urbonai ............ 1.00
Univer. Bankas’ ........  1.00
Krautuv. Petrauskas 1.00 
Bukai tienė...................  1.00
F. Karsnerskis .... .......  1.00
J. Waičiulis ................  1.00
Kanalauskiene ............  1.00
Mrs. Krautuvnike.......1.00

—_ J_
Viso $115.00

JUOKAI
Subjektas, objektas, 

idėja '
Kartą kaimietis klausia mo

kytą žmogų:
—Ponuli, pasakyk man, kaš 

•tai yra subjektas?
—Subjektas... - nenorėdamas 

ilgai aiškinti, atsako:—tai yra 
žmogus. \

—Dėkui, o objektas?
—O objektas, tai yra daik

tas.

—Tai kas bus tada idėja?
—Tas’, kas yra galvoje, atsa

kė užklaustas.
Kaimietis už visą padėkojęs

imu iiiiiniiiiiiit

nuėjo į krautuvę ir norėdamas 
pasirodyti mokytu prašo:

—Subjekte, duok objektą idė
jai šukuoti.

iiiiiiiimn nu

PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 
PER BREMENĄ

Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

BREMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 

veikt pradės nuo kovo mėn., 1930 m.
Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą

Patogus ir tiesus susinešiinas su bile Europos šalimi. 
Reguliariai išplaukimai kiekvieną savaite populiariais 

Lloyd laivais.

Del sugrįžimo lin
dynių ir kitų in
formacijų ątsiklau- 
skit savo vietinio 
agento arba

130 W. Randolph
Street, Chicago

NORTH
gerzaan

NAUJAS 1930

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins
Neleiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus kan
kinti.’ Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
— ir atlieka tai tuojaus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
igoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau j a.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonką. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit 
Prastesnis produktas 
veikti tiek gerai.

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

tikrojo, 
gali ne

buvo J.

TUBBY

• t _

Naujienų Ekskursija

LIETUVON
Geg'užio-May 26 d., 1930

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Laivu LITUANIA• •

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

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

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

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

Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COLOTURA Dynamk speak 
erių
Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo

Gražus kabinetas, kainos sumažintos.

$116
Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja C9ftA Kfi 

kaina, su tūbomis, su viskuo ......................^taU’TiUU
Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS' IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuve atdara kas vakaras.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedčhjfenj nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L. 

t 970 kilocycles ir
Ketvjrgais nuo 7 iki 8 vakaro iž stoties W. H. F. C. 

1420 kilocycle3.

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

Tel. Boulevard 4705

Mom Mušt Have Been Eavesdropping
rr’SH'ouo. be b time 
DEAU - Hbu HAD 
BETTER PUT ht>UR.

<Book Avjm? movo AU.«1GHTz 
MOM

GOOD MIGHT
DEM* Mok

-AMD UEMEMBER. NJDVk), MO 
MOUE OF TUAT FOOLlSttMESS 
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------_-=r-\PfcAH’EQS /---------- —

ALLR»GHX
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.01
$7.00
$8.00

8c

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

Entered as Second CIass Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago. 111. Telefonas Roosevelt 8500.

BYLA PRIEŠ WISCONSINO GUBERNATORIŲ

Paskutiniuose Wisconsino valstijos rinkimuose bu
vo išrinktas gubernatorium konservatyvių republikonų 
kandidatas, milionierius Walter J. Kohler. Tai buvo pir
mas atsitikimas per pastaruosius trisdešimts metų ar 
daugiau, kad toje valstijoje aukščiausią vietą valdžioje 
laimėjo konservatorius. Wisconsiną iki tol valdė progre- 
sistai, kurie 1924 m. buvo net visai atsimetę nuo repub
likonų ir rėmė savo vado, nabašninko La Follette’o, 
kandidatūrą į Jungtinių Valstijų prezidentus, prieš 
Coolidge’ą.

Bet su p. Kohler’io išrinkimu turbūt ne viskas yra 
tvarkoje. Jisai yra kaltinamas, kad jisai išleidęs rinki
mų kampanijai daugiau, kaip $100,000, kas yra prie
šinga valstijos įstatymui, kuris apriboja kandidato iš
laidas rinkimuose keturiais tūkstančiais dolerių. Guber
natoriui tapo iškelta byla teisme. Ją veda valstybės gy
nėjas. -J

Gubernatoriaus advokatai kreipėsi į vyriausią teis
mą valstijoje, reikalaudami tą bylą panaikinti, kadan
gi įstatymas, kuriuo ji remiasi, esąs nekonstitucinis. Bet 
vyriausias teismas šį skundą atmetė ir atsisakė išmesti 
bylą.

Jei p. Kohler’io byloje bus įrodyta, kad jisai iš tie
sų buvo išrinktas su pagelba korupcijos, tai jisai bus pa
šalintas iš vietos, ir Wisconsino progresistai turės pro
gos vėl atimti aukščiausią urėdą valstijoje iš konser
vatorių.

Pasirodo, kad ir dolerio karalystėje pinigų maišas 
kai kada sutinka pasipriešinimą.

ATSKIRTAS NUO LIETUVOS VILNIUS

Prieš kiek laiko Lietuvos spaudoje buvo labai juo
domis spalvomis aprašyta sąlygos dabartiniam, lenkų 
okupuotam Vilniuje. Vakar “Naujienose” buvo įdėta 
žydų socialistų “Forverts’o” korespondento pranešimas 
apie Vilnių. Piešiamas jame vaizdas yra beveik dar tam
sesnis, negu tas, kurį buvo padavusios kauniškės “L. 
žinios“.

“Forverts’o” korespondentas stačiai sako, kad Vil
nius “miršta palengva mirtim” ir jo gyventojai esą pra
radę viltį, kad kada nors ateis geresni laikai. Kabai 
liūdną įspūdį Vilniuje datą krautuves ir kitokios biznio 
įstaigos: visos jos pusiau, arba visai, tuščios. Bizniai 
bankrotuoja; fabrikuifte, kur seniaus dirbdavo po šim
tą ir daugiaus darbininkų, dabar belikę tik po kelis dar
bininkus; septynios dešimtys nuošimčių visų miesto dar
bininkų* bastąsi be darbo.

Reikia pažymėti, kad šitą aprašymą koresponden
tas atsiuntė savo laikraščiui po to, kai jisai aplankė 
Vilnių ir pats savo akimis pamatė, kas tenai dedasi.

Taigi apie Vilniaus skurdą lenkų okupacijoje nebė
ra jokios abejonės.

Amerikos lietuvių delegacija anąmet pareiškė ame
rikonui Norman Davis’ui, sugrįžusiam iš Europos (kur 
jam teko spręsti ginčą dėl Klaipėdos krašto), kad Lie
tuva negalinti gyventi be Vilniaus. Į tai amerikonas at
sakė: “Lietuva, turėdama Klaipėdą, gali ekzistuoti ir 
be Vilniaus; bet Jus turite žinoti, kad Vilnius negali 
gyventi be Lietuvos!”

Dabartinė Vilniaus padėtis tuos Davis’o žodžius

Lenkija, nežiūrint to, kad ji yra daug didesnė ir 
stipresnė už Lietuvą, negali Vilniui duoti tą, ką jam 
duodavo Lietuva. Lietuva Vilnių maitindavo, o Vilnius 
Lietuvą aprūpindavo pramonės produktais. Patapęs Lie
tuvos sostine, Vilnius butų buvęs pramonės, prekybos 
ir kultūros centras; o prijungtas prie. Lenkijos, jisai pa
virto tolimu provincijos užkampiu. Visa jo “garbė” šian
die tiktai tame, kad jį laiks nuo laiko aplanko maršalas 
Pilsudskis su savo palydovais, kurie patriukšmauja, pa- 
girtuokliauja ir vėl išvažiuoja į Varšuvą. Kai Lenkijos 
stiprėjanti demokratija Pilsudskį nuvainikuos, tai Vil
nius paliks visai Lenkijos užmirštas.

Bet jo, žinoma, neužmirš Lietuva. Jei tik Lietuvos 
žmonės susipras ir pasiųs žiurkių šukuot savo “tautos 
vadus”, kurie šiandie gadina Lietuvos vardą viso pasau
lio akyse, tai demokratinė Lietuva sugebės patraukti 
savo pusėn vilniečius, ir Vilniaus klausimas išsiris tai
kiu budu Lietuvos naudai. Amžinai skursti ir badauti 
dėl Varšuvos “hoiioro” Vilniaus gyventojai juk nenorės.

Užsisąkymo kaina:
Chicagoje —« paltu:

Metrus   .........—~---------
Pusei mėty .................. -......
Trims mėnesiams ---------
Dviem mėnesiam _______
Vienam mėnesiui ----------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ----------- - —------- 8c
Savaitei —.-------------------------- 18c
Mėnesiui---------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų:

Metams $7.00
Pusei metu __ .......____ __ — 8.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams ............  1.25
Vienam mėnesiui . ...................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams -----------------------— $8.00
Pusei metų ----- --------------- 4.09
Trims mėnesiams  ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
* , , t r-T-

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

/"T" '....... . ...... ......... ' .............

SveiKatos-Daly kai Atitiko Kirvis Kotą
LIGA

ir ne- 
nenyk

randa-

Rašo Dr. A. J. Karalius ■ • * < . 4
Daug įvairių įvairiausių ligų 

kankina ir naikina gyvuosius 
daiktus. Ir negyvi daiktai ser
ga, sęsta ir nyksta, geriaus pa
sakant išvirsią į kitokius daik
tus. Gyvi daiktai ir-gi serga, 
ligos juos alina, sendina ir nu
marina. Ir gyvieji daiktai ne
išnyksta — jie ir-gi išvirsta į 
•kitokius daiktus, gyvus 
gyvus. Pasauly niekas 
S ta.

Kiekviename krašte 
me savotiškų ligų: karštuose 
kraštuose yra tokių ligų, ku
rios nežinomos šaltuose kraš
tuose ir tt. Kiekviena rasė ir 
net tauta turi savotiškų ligų 
arba linkusi prie ypatingų li
gų: geltonoji rasė turi lokiui 
ligų, kurios beveik visai sve
timos baltąjai rasei ir tt.

Liga vadiname tam tikrą ir 
dažniausia aiškų organizmo pa
krikimą. Kartais tam tikros li
gos eiga mums dar neaiški, bet 
dažniausia pusėtinai aiški ir 
gerai ištiria. Bet kiekvieno 
žmogaus kūnas kitokis, kaip ir 
kliokis kiekvieno žmogaus pro
tas, jausmai ir kt. Už tai kiek
viename kūne kad ir ta pati 
liga pasireiškia savotiškai, sa
votiškų blėdžių pridaro.

Kiekviename kūne galime ras
ti kokį nors silpnumą. Vieno 
p’aučiali silpnesni, kito vidu
riai, trečio širdis ir tt. O liga 
kaip tik ir puola silpnesnes 
kūno dalis. Vienas greičiau 
plaučių uždegimu suserga, ki
tas vidurių kokia nors liga, 
trečias širdies liga ir 11.

Paskui amžius. Vaikus alina 
tokios ligos, kurios suaugu
siems arba nepavojingos arba 
juos ir visai susirgdintl nega
li. Arba lytis. Moterys turi sa
votiškų ligų kolekciją, kuri vy
rams visai nežinoma.

Kiekviena liga pagamina tam 
tikrų pasikeitimų ir jausmų 
musų kūne — tai vadinami li
gos simptomai arba ženklai. 
Susirgęs žmogus ką nors ne
malonaus jaučia — galva skau
da, šonas skauda, viduriai 
skauda, neramus ligonis, ner
vuotis ir lt. Tai vadinami s o b
jektiniai ligos ženklai — tie 
ženklai arba simptomai, ku
riuos ligonis pats jaučia, apie 
kuriuos jisai daktarui pasako
ja, skundžiasi, clel kurių jisai 
eina gydytis. Kiti, dažnai svėir^Jn čia, žmogau pats save gy-
bosni ligos ženklai, yra tie, ku
riuos daktaras suranda ir ku
rie paprastai (kartu su pir
maisiais) nusako ligos vardą, 
įcs eigą ir kt. Daktaras su
randa ar karštis pakilęs, ar 
širdis greičiaus plaka, ar ’ kur 
nors kūne koks nors naujikas 
(guzas) 'auga ir lt. šie pasta
rieji ženklai surasti labai svar
bu, nes kitaip gydymas nega
li būti sėkmingas. Pav. vidu
tinio amžiaus vyras ateina pas 
daktarą ir sako: Sergu, galva 
skauda, valgyt nenęriu, silpnas, 
sunkiai dirbt' negaliu ir tt. Čio
nai,s gali būti kelios arba net 
keliolika ligų: džiova, maža
kraujystė ir daug kt. Dakta
ras tiria ligonį: klausosi šir
dies plakimo, , tiria plaučius, jei 
reikia, tiria kraują, šlapumą ir 
kt. Tiktai gerai ištyręs suran
da ligą ir nustato gydymą, ku
ris tiktai tuomet bus sėkmin
gas, jei bus surasta liga ir 
jos priežastys.

Jei vartosi vaistus, kurie 
galvos skaudėjimą mažina,/o 
galvos skaudėjimo priežastis 
bus inkstų liga, lai žinoma, 
kad laikui bėgant priseis skau
džiai nukentėti. Kitaip pasa
kius, medicinos mokslo pasi- 
tarnavimas žmonijai susiveda 
prie štai ko: medicina surado 
ligų priežastis ir medicinos 
daktaras stengiasi pirmiausia 
pašalinti tas priežastis, o taš
kui duoti tinkamų vaisių, ku
rie ne ligos ženklus slopina, 
bet padeda pačiam kunui ligą 
naikinti arba kurie tiesioginiu 
būdu naikina ligos perus, t. y. 
bakterijas. Jeigu kuki nors 

nuodai (dirbtuvės ir kt.) pa- 
krikdė organizmą, lai pirmiau
sia užkertama kelias tiems nuo
dams toliaus veikti, jei gali
ma duodama tokių vaistų, ku
rie juos paverčia nenuodingo
mis medžiagomis, o paskui jau, 
jei reikia, vartojama ir ( toki 
vaistai, kurie mažina esamus 
skausmus iarba ligonį bent nu
ramina. Tai moksliškas gydy
mas. Tai paremtas eksperimen- 
tais^gydymas.

Bene svarbiausia medicinos 
mokslo užduotis bus apsaugo
jimas žmonių nuo ligų. Šioje 
srityje medicina padarė daug 
progreso. Jau galima išvengti 
daugybės ligų, žinote gerai, 
kad rauplių Amerikoje beveik 
nėra, beveik nėra choleros, šil
tinių ir k t. ligų, kurios žemes
nės kultūros tautas dar smar
kiai tebekankina. Ir šioje sri
tyje, reikia pasakyti, dirba di
džiausios galvos medicinos 
mokslo. Patys daktanai labai 
dažnai savo gyvybę aukauja— 
antai neseniai žymusis bakte
riologas Noguči žuvo Afrikos 
tyruose... žuvo bet irdamas te
nykščių gyventojų ligas...

Liga, kaip matote, itin kom
plikuotas dalykas. Už tai ir gy
dymas, aplamai imant, neleng
vas darbas. Jei ligonis slipras, 
o liga nepavojinga, tai pusė 
bėdos. Bet kai žmogų prispau
džia sunki ir pavojinga gyvy
bei liga, tai daktaro darbas pa
sidaro ir sunkus ir be galo jį' 
patį varginąs. Visi žmonės ne
nori skausmų kentėt, visi no
ri kuogreičiausia pagyt, bet 
dažnai tas negalima padaryti. 
Dažnai skausmai tūlą laiką neJ 
gali išnykti, dažnai, ypatingai 
sunkiose ligose, geriausias dak
taras yra priverstas, taip sa
kant, 
nos... 
šia...
daktaro darbas painus ir, no
riu pasakyti, skaudžiais gam
tos ir žmonių smūgiais ka
muojamas... /

Medicinos mokslas ir apla
mai visas mokslas slaptybių 
neturi. Kiekvienas mokslinin
kas viešai pasako ir parašo vis
ką ką jisai žino ir patyrė. Vi
si medicinos mokslo patyrimai 
surašyti knygose, kurias kiek
vienas gali nusipirkti, jei tik 
nori. Bet ligų liek daug ir 
kiekvienos ligos eiga skirtin
guose kūnuose kitokia... Reiš
kia, trumpai suglaudus, kaip 

tikėlis geresnės rytdie- 
0 juk visi žmones mir- 

Taip, aiškiai pasakius,

nejaugi eisi 
susirgai, tai 
į laikraščio

dysies?... Musų gadynėje kiek
vienas žmogus turi ir moka 
tiktai savo darbą: duonkepys 
duoną kepa, dailydė rakandus 
dirba, siuvėjas rubus siuva, in
žinierius tiltus stato, advoka
tas piliečio teises teismuose gi
na, daktaras žmones gydo ir 
tt. Kiekvienas žmogus musų 
draugijoj atlieka savo darbą— 
tokį darbą, prie kokio jisai 
ruošėsi, kokis jam tinkames
nis Arba prieinamesnis. Jei ta
nkistai reikia naujo švarko, lai 
juk neisi prie mėsininko, ar 
ne? Jei tamistbs kaimynas ne
atiduoda skolą, lai 
prie šoferio. O jei 
nejaugi važiuosi 
redakciją ?..

Dar vienas 
dis. Daktarai 
liks žmonės, 
gali padaryti. Aišku. Bet nėra 
tokių medicinos daktarų, kurie 
norėtų, kad ligonis mirtų. Tai 
visi žino, ar ne? Rpiškia kiek
vienas medicinos daktaras 
stengėsi ir tebes įstengia pagel
bėti kiekvienam sergančiam 
žmogui ant tiek, ant kiek me
dicinos mokslas gali pagelbė
ti. Jeigu žmogų kankina vėžys, 
tai aišku, kad ir tūkstantis dak
tarų či-onais negalės užtikrin
ti, nes mes apie vėžį dar ma
žai ką težinome.

ir paskutinis žo- 
huvo, yra ir pa- 
o žmonės klaidų

Nepažino

—Aš mačiau jūsų žmoną va
kar gatvėje, bet ji manęs ne
pažino.

—Taip, ji apie tai pasakojo 
man.

VIENO AKTO VODEVILIS
Vertė J. Grybai ir L Vainorienė

(Tęsinys)
LIUDVIKA (į šalį): Bet kokis nemandagus žmo

gus'.
TAMOŠIUS (žvalgos): Vaje, kaip čia gražu.
LIUDVIKA (į šalį): Žioplys ir baisus žioplys! 

(Garsiai): Ar tau čia patinka?
TAMOŠIUS: Ha... ha... ha!... Labai.... ha... ha...

ha... '
LIUDVIKA: Iš ko taip juokies?
TAMOŠIUS: Tamstele esi tokia graži, tokia mei

li... Kaip tik pažiūriu į tave, tai tuojau turiu 
juoktis... ha... ha..; ha...

LIUDVIKA: Ar nesustosi juoktis!
TAMOŠIUS: O kur tamstelė gyveni?
LIUDVIKA: čia!
TAMOŠIUS: čia? Tokiuose gražiuose

Taip gražiai pasirėdžiusį? Ha... 
Na. ir kas pasakytų, kad tamstelė 
j etą metų kiaules ganei?

LIUDVIKA: Tiktai tu man dar sykį tai primink, 
žioply, tai tuoj tau...

TAMOŠIUS: Ne, ne, ne. Nfiekam nepasakosiu, 
kad tamstelė kiaules ganei. Ha... ha... ha...

LIUDVIKA: Ar tikrai tau patinka mano dra
bužiai ?

TAMOŠIUS: Kaip gi nepatiks! Kokis gražumas, 
kokie gražus s'karmaliukai, kokia graži pri
juostėlė. Musų ponia, kai ir į bažnyčią ei
na, taip nepasirėdo. Turbut tam reikia pi
nigų, o tai ne dėl tarnaitės...

LIUDVIKA: Vietoj niekus plepėti, geriau pa
dėkotum man už suteikimą tau tarnybos.

TAMOŠIUS: Dieve užmokėk! Jau aš tamstelei 
už tai atsilyginsiu.

LIUDVIKA (į šalį): Kvailas! Bet tokio ir reikė
jo. (Garsiai): Mano mielas, pirmiausia rei
kia tave išmokinti. Kaip tu čia stovi?

TAMOŠIUS: Kaip aš stoviu? ha... ha.f. ha... Ant 
‘kojų, ant abiejų kojų.

LIUDVIKA: Cit. asile! Busi čia tarnu ir imsi du 
rublius į mėnesį... '

TAMOŠIUS: Tiktai du rublius? Tai išeina ke
turi pusrubliai. Oho! O man sakė, kad aš 
čia gausiu tris rublius, taigi šešis pusrublius. 

LIUDVIKA: Tris rublius? Ką tas' turi reikšti?
Aš imsiu vieną rublį už tai, kad tave į tar-

TAMOŠIUS: Ehe! Aš jau nenoriu tokios čigo
niškos malonės.

LIUDVIKA; Tai eik šalyn! •
TAMOŠIUS: Va dar ko? fra, duosiu tamstai dvi 

čvertis.
LIUDVIKA: Tu manai, kas aš už dyką noriu to 

rublio? Aš tave mokysiu tarnybos. O paskui, 
iš mano malones, tu galėsi gauti dešimtį 
kartų tiek į mėnesį.

TAMOŠIUS: Gerai ir taip, bet aš daugiau ne
duosiu kaip dvi čvertkas.

LIUDVIKA: Tu man priešinies?
TAMOŠIUS: Klausyk, tamstele, ar tas pelnas, 

kurį tamstelė minėjai, ar tik nebus su grie- 
ku ?

LIUDVIKA: Aš grieką prisiimsiu ant savęs.
TAMOŠIUS: Ehe, tamstelė 'turi daug atsakomy

bes" ir už savus.
LIUDVIKA (į šalį): Labai apsirikau, jis tokis 

kvailas. (Garsiai): Tu turėsi čia dirbti 
viską, ką tik aš tau liepsiu, supranti?

TAMOŠIUS: Kaipgi! Aš dirbsiu viską, ką tik 
pana liepsi ir ką. mano sąžinė leis.

LIUDVIKA: Mužike, tu iš bado numirsi! Musų 
ponia yra turtinga; jai nieko nekenki, jei 
biskį ir nuskriausi.

PASTABOS

A. D. Federacija pradėjo 
rimtų “drivą“ pietinėse valsti
jose—“ant senatvės pasiprbvi- 
no”. anot to priežodžio. Taigi 
tokį platų programą ji, tur būt, 
pirmąsyk pasibrėžė savo gyve
nime. Ikio šiol ji tik trindavos 
aplinkui ir rašydavo rezoliuci
jas savo suvažiavimuose, ir 
daugiau nieko.

Gal Federacijos vadai pabūgo, 
kad kartais gali netekti šiltų 
vietų. Mat, komunistai ir so
cialistai čmė organizuoti darbi
ninkus. Nors A. B. Federaci
ja ir yra palša it tas ariamasis 
jautis, vienok gi sutikčiau, kad 
Federacijai butų užleista pirme
nybė pietinėse vai. Tokiuose 
kraštuose, kur advokatai ginda
mi darbininkus teismuose, turi 
naudotis ne valstijos statutu, o 
Mozės “šventu rdštu”, tai kiek 
pažangesnis' veikimas visai ne
įmanomas.

Taigi Federacijos prezidento 
p. W. Green iniciatyva, 6 d* 
sausio š. m., buvo sušaukta kon
ferencija mieste Charlottu. N.

rūmuose ? 
ha... ha... 
prieš dve-

TAMOŠIUS: Klausyk, tamstele! Tokių dalykų 
man nekalbėk. Aš buvau pas savo poną už 
gaspadorių; kumetis mane mokino prigauti 
poną javais, ant dviejų purų rugių. Kaip 
tik jis man tai pasakė, kad aš jam daviau 
į žandą,—tuoj kuliais nusirito. Ot taip....

LIUDVIKA: (į šalį): Keikės kaip ąors ir jo at
sikratyti. (Garsiai): Tu esi perdaug kvai
las ir čia visai netinki.

TAMOŠIUS: Ar aš tau tinku, ar ne, vietos čia 
yra, atsisėdu ir laukiu tavo ponios (sėdasi).

LIUDVIKA: (j šalį): Prapuoliau^! Bet tai dar 
nuo manęs priklauso.

TAMOŠJUS (nugirsta.): Pamatysime! Biskį pri
klausys ir nuo manęs. Pasakysiu, kad ta
mstelė mane prikalbinėjai skriausti savo po
nią... ha... ha... ha...

LIUDVIKA: Ir tu išdrystum tą padaryti?
TAMOŠIUS: Aš nieko nesibijau ir esu pasiren

gęs kad ir dabar nueiti pas ponią ir pasa
kyti: “Jūsų mylista. poni, tas škurlisyrauž 
ponios pinigus nupirktas“. (Rodo į Liud
vikos rubus).

LIUDVIKA: Tu, asile!
TAMOŠIUS: “Jūsų mylista poni, visokių gražnų 

tarnaitė ištikrųjų dėvėti negali“.
LIUDVIKA: O, tu šelmi. (Į šalį): Kądaryti su 

tuo mužiku?
TAMOŠIUS (į save): Pataikiau! (Garsiai): “Jū

sų mylista, poni, tie rūbai yra pamušalo po
nios apdangalo“! Ha... ha... ha...

LIUDVIKA: Na, nusprendžiau, kad tu čia jokiu 
budu negali pasilikti. Tad gryšk namo ir 
pasveikink visus nuo manęs.

TAMOŠIUS: Gryšti ir nemanau. Pasilsėsiu sau, 
kol ponia sugryš.

LIUDVIKA: Jeigu iš čia neisi geruoju, tai tuoj 
pašauksiu policistą.

TAMOŠIUS: Gerai. Aš eisiu su policistu, bet ka
da ponia sugryš, tai ir mes sugryšim.

LIUDVIKA: (į šalį): Bėda man, jau neišsisuk- 
siu. Jis viską pasakys ir liksiu išvaryta. Ak, 
kam aš išvariau Tamošiuką!

TAMOŠIUS: Aprėdyk mane tarnu.
LIUDVIKA: Aš turiu aprėdyti tave tarnu? Ar 

tokis latras turi būti kamerdinierium. kurį 
vos galima butų pastatyti už kiemsargį?

TAMOŠIUS (dainuoja): “Už kopūsto lapą pirk
čiau mergų kapą, už kopūsto puslapį pirk
čiau mergų puskapį“.

LIUDVIKA: O, Dieve, ką aš padariau? Kam aš 
norėjau pakeisti mano ponios norą? Ak, kaip 
bučiau laimįpga, jei dabar pamatyčiau Ta
mošiuką. O šį žioplį, kad jį velniai kur pa
gautų’!

TAMOŠIUS: Tai sakai, kad tą žioplį tegul vel
niai pagauna. Sakai, norėtum pamatyti Ta
mošiuką; juk sakei: “O, kad gryštų Tamo
šiukas“. (Numeta kaimiečio rubus): štai 

• aš ir esu!
LIUDVIKA: Ką matau, Tamošius?
TAMOŠIUS (klaupia): Ar jau ištikrųjų neran

du vietos nors ir už tarną pas' panelę Liud
viką?

LIUDVIKA: (paduoda jam ranką): Pripažįstu 
tave tarnu mano ponios maršalkienės.

TAMOŠIUS (atsikeldamas): Vivat! Nuo šios 
valandos baigiasi tarp mus vaidai. Norėjai 
mane išvaryti, kad pati galėtum šeiminin- 

. kauti ir valdyti namus. Nors ir aš busiu 
čia... dirbk kaip tįk tau patinka; valdyk, kad 
igautum visą teisę vedžioti mane už nosies, 
tiktai priimk tnane už savo vyrą, jei prižadas 
būti geru ir tave gerbiančiau vyru, ką nors 
reiškia pas panelę Liudviką. Tad tark žodį, 
a?...

LIUDVIKA: Busi geras, gerbsi mane? (Paduoda 
ranką): Ot, tai aš tavo, o tu mano!

TAMOŠIUS: Vivat! Tai santaika! Kada du špo
sininkai vedasi, tai visų gerų žmonių kiše- 
niai dreba!

UŽDANGA.

C., kurioje dalyvavo 229' dele
gatai ir reprezentavo 95 Fede
racijos skyrius septyniose pie
tinėse valstijose ir vienuolikos 
miestų centralines organizaci
jas.

Konferencija pasirinko veiki
mo stotį (head ąuarters) Bir- 
mingham, Ala. kaipo tinkamiau
siu miestu savo veikimui ir pra
minė “pietiniu Pittsburghu”. 
Mat, ne vien iš čia yra geras 
susisiekimas su kitomis vieto
mis bei miestais, bet ir numa
tomas čia industrijos centras. 
1929 metais Birminghamtono 
apylinkėje buvo iškasta šeši 
milonai tonų geležies rudos ir 
buvo padaryta geležis didelėse 
plieno įmonėse. Taigi plieno ir 
anglies industrijos plėtojimas 
čia numatomas gan didelis.

Veikimo komitetas susideda 
iš Paul Smith, Francis J. Gor- 
man ir Wil|iam C. Birthrigth 
—kaipo kampanijos vedėjai; o 
pagelbinįnkus jie patys pasi
skyrė, i kurių tarpą įeina ir 
dvi moterys Matilda Lindshy, 
nuo Moterų Amatų Unijos Ly
gos ir Mollie Dowd iš Birming- 
hamo.

Taigi iš visko matosi, kad 

pradžia organizavimo darbas 
yra subudavotas neblogai. Ir 
jeigu dirbs-netinges, tai po kiek 
laiko ir darbo vaisiai pasirodys.

Kiek laiko atgal vienas mano 
draugas gyvenantis Lietuvoje, 
prisiuntė man ryšelį Lietuvoj 
leidžiamų laikraščių-- dienraš
čių, savaitinių, mėnesinių ir pa
veiksluotų žurnalų—veik visus 
Lietuvoj leidžiamus laikraščius 
bei žurnalus (išskyrus “Kultū
rą“), bet kai padėjau ant svars
tyklių. tai visi tie laikraščiai 
neatsveria musų vienų “Nau
jienų“. O kur kita musų 
spauda? Tai tik reiškia laisvė. 
J^es, taip galima sakyti, per 
trisdešimtis metų išauginome 
tokią soMudą, ko Lietuva ir per 
šį visą šimtmetį prie dabartinių 
sąlygų neišauklės.

Tai aišku. Tie žmonės, ku
rie sako, kad su priespaudos pa
gelba sukulturins tautą-valsty- 
bę, yra amžini-neišgydomi ligo
niai.

—Laisvės Mylėtojas.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE
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pagerinimais na

Zonos

tam

Graftas čia

Vilniaus Albumas
Tai yra

Tai yra knyga

imas

Chicago, III

kurie stam- 
visuomenėš

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

stengiamas 
Skausmas!

dailią, 
kurios 
su jos

reng 
vasa-

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynes rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠEUO*

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėli.

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

CHICAGO, ILL.

čiais’ ne tik savo, beit ir viso 
miesto naudai. Čikagoje, pavyz
džiui, esama apie 500 vadina
mų Improvement kliubų. Apie 
400 jų

♦Bukite nuosaikus!
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų

Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus

O kur universitetai, kur mu- 
zejai, kur mokslines draugijos, 
kur dailės institutas’, kur ligo
ninės, kur kitos įstaigos, rodan
čios jų vedėjų ir rėmėjų suma
numą. švarumą, ir darbštumą?

Čikaga yra gengsterių cent
ras. Bet ji yra taipjau turtin
ga ir švariais piliečiais, dirban-

ieta, kaip centras 
įstaigoms, nėra prL 
tai taip ir pasilieka 

apituštė, panaši tyr-

Kitokie pagerinimai Čikagoje
Pažvelgkime . • į kitą Čikagos 

gyvenimo srytį. štai municipa- 
lis teismas. Seniau jis buvo pa- 
skilbęs kaip bylų šapa. šiandien 
gi skaitoma jis vienas moder
niškiausių teismų. Iš tokių sky
rių, kaip jaunuomenei teisti,

Apskrities planavimui 
asociacija

Vėlesniuoju laiku,' pastango
mis Čikagos Plano Komisijos, 
sudaryta vadinama Čikagos Ap
skrities Asociacija. Ji įdomau
ja plėtote ir suderiuįjnu vysty
me ploto, kuris apima 50 my
lių i visas puses nuo State ir 
Madison gatvių. Tai yra plotas, 
apimąs 5,000 mylių, su Čikaga 
kaip centru.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šeštadiepio vakarą visi 
pakankamai laiko.

Taigi taisykite ratus' ir 
kūtes iš anksto, šių metų 
rio mėnesio iškilmės turi 
bytinti” visus iki šiol buvusius 
parengimus!

Aštrus Kosulio Priepuoliai 
Greitai Sustabdomi

Varginantys kosuliai negalės jus 
nuvarginti ir susilpninti šią žiemą, 
jei jus vartosite Foley’s Honey and 
Tar Compound. Kiekviena doza gy
domosios balzaminės vertės tyros 
pušies smalos, šviežio raminančio me
daus ir kitų vertingų kosulį gydan
čių gyduolių tiesioginiai paliečia 
įdegtą gerklės vidų, padengdama su 
gydančia, raminančia uždanga, tuo 
užbaigiant varginantį kosulį. Jo 
greitas gydomasis veikimas nėra su
trukdomas opiatų ir chloroformo. 
Jis yra švelniai liuosuojantis, greitai 
veikiantis, patikimas dėl kosulių, 
gerklės kutenimo, užkimimo, krūvi
nio ar bronchinio kosulių, kvaršiųgų 
naktinių kosulių. Reikalaukit Foley’s 
Honey and Tar Compound. Parsi- 
davinėja visur.*

Komitetas, kuris rūpinasi 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimui, sako, 
kad vasario 15 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje bus išpildy
tas įvairus ir turtingas progra
mas.

Uoliai rengiamasi 
prie apvaikš- 

čiojimo

paminiamą nesusipratimams iš
lyginti, perkratinėti dalykus 
surištus su moralybe, pavyz
džius yra ėmę ne vienas ktių 
Amerikos miestų.

Čikagos mokyklų sistema 
skaitoma viena pavyzdingiausių 
Amerikoje. Reikėjo galvoti, 
dirbti, kad išauklėti tokias mo
kyklas, kokias Čikaga turi šian-

kino jį aldermanai savų wardų 
piliečiams. Paruošta mokykloms 
vadovėliai, kad supažinti su 
Planu vaikučius’ ir mergaites, 
kurie išaugs į vyrus ir moteris; 
tikėtasi, kad per vaikučius su 
Planu susipažins ir tėvai.

Čikagos Plano idėja prigijo 
čikagiečiuose. Pradėta vykinti 
Planas gyvenimai!. Bet pasiro
dė, kad ir Plano siekius grafte- 
riai sugeba išnaudoti savo tiks
lams. Skirta didžiulės sumos iŠ? 
laidoms, varyta pirmyn milži
niškas darbas, tad užkliūdavo 
nemažai pinigų tarp grafterių 
pirštų. Kai kas net ėmė abejoti, 
ar verta bevykinti Planas gy
venimai!. Jis tečiaus' vykinta.

Čikagos Planas nėra koks 
keiksas, kurį kartą iškepei, tai 
ir valgyk. Miestas auga, naujų 
problemų jam pasitaiko nuolat. 
Taigi ir Čikagos Planas vystosi.

Prie pradinio Plano reikia 
pridėti nusakymai, reguliuojan
tys zonas. Matote, seniau kaip 
ir nebuvo patvarkymų kur ką 
statyti. Štai rezidencijų apie- 
linkė. O ve, ant kampo pastatė 
ledaunę ir sugadino visą apie- 
linkę. Arba vėl pradėta statyti 
namai gyventi. Apielinkė atro
do graži, sus'isiekimui priemo
nės parankios. Bet antai pasta
toma aiskriminė ar mašinšape- 
lė. Ir paliauja žmonės pirkę lo
tus, nebestato trobesių gyventi. 
Ir kadangi 
pramonei 
brendusi, 
apielinkė 
laukiui.

lokalės organizaci
jos. Nors tų kliubų darbuotė 
nesuderinta, bet jie, beądrai 
imant, rūpinasi savo apiejiųkių 
gerove
gaiš visiems tų apielinkių gy
ventojams’. Ir kadangi visų šių 
kliubų narių skaičius pralen
kia miliono skaitlinę, tai susi
daro didelė jėga, su kuria ten
ka skaitytis ir kurios reikia pri
sibijoti įvairiems “veikėjams”— 
pradedant politikieriais ir bai
giant kriminalistais. Ta jėga 
kartais vadinama viešąją opini
ja. čikigietis.

Danieliui Burnham’ui 
pačiam, kuris buvo Kolumbijos 
Parodos vyriausias arkitektas— 
pavesta padaryti planas. Susi
darė ir komisija planui vykin
ti — Čikagos Plano Komisija. 
Jon įėjo žymus arkitektai, įta
kingi biznieriai, kai 
bus politikieriai ir 
darbuotojai.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Kaip gimė Čikagos Planas
Čikaga, kaip daugelis 

miestų, ilgoką laiką augo 
ginant benkartukas, kurį pa
gimdė motina ir išleido gatvėn 
be ypatingos priežiūros’. Pasė
koje kūdikis išaugo ne visai 
malonus jaunas vyras.

Bet Kolumbijos Pasaulinės 
Parodos (1893 m.) laiku Čika
gos Komercinio Kliubo nariuo
se gimė mintis dailinti, šlifuo-

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie nori išlaikyt 
tinkamą figūrą, moterys, 
brangina naujovišką figūrą 
maloniais, vyliojančiai pilnais išsi- 
lenkimais—valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus— 
vengkite perviršių. Būkite nuosaikūs 
—Būkite nuosaikūs visuose daly
kuose, net rūkyme. Kuomet jus ima 
pagundą prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnės už pilvą, to vietoje 
imkite Lucky. Ateities įvykiai meta 
savo šešėlius priešakyje. Vengkite to 
ateities šešėlio vengdami perdėjimų, 
jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, 
jauną figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kurį tik kada žmogus rūkė, padirbtas 
iš puikiausio tabako — Tabako Der
liaus Smetona—“IT’S TOASTED.” 
Visi žino, jog karštis apvalo, ir todėl 
“TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet pri
sideda prie kvapsnio ir pagerina 
skonį.

Bus geriausi musų kalbėtojai. 
Bus choras, kvartetai, duetai, 
orkestrą, ir solistai. Kadangi 
apvaikščiojimas įvyks šeštadie
nio vakare, tai rengėjams be
bus reikalo šykštėtis programo 
pamarginimu, nes ant rytojaus 
publika turės laiko pasilsėti.

Ir turbut nėra abejonės, kad 
visuomenė su tokiu pat intere
su dalyvaus šiame apvaikščioji- 
me, kaip dalyvaudavo kitais me
tais. Pernai per Vasario šešio
liktos šventę žmonės beveik ne
sutilpo Auditorijoje.

Nepriklausomybės sukaktu
vės pavirto tradicine chicagie- 
čių švente. Butų nedovanotina, 
jeigu ji butų apleista. Senė jaut 
tai musų kartai, kuri pirmiau 
buvo veikli, ir sumažėjus atei
vy vei iš Lietuvos, mes jau ir 
taip ėmėme netekti artimo ry
šio su “senąja kontre”. Jeigu 
dar paliautume minėję tokius 
įvykius Lietuvos istorijoje, kaip 
nepriklausomybės sukaktuvės, 
tai visai pradėtume užmiršti 
apie Lietuvą.

Vasario šventė duoda progos 
sueiti į daiktą didžiausiam skai
čiui lietuvių (išskiriant gal tik 
“Naujienų” piknikus ir koncer
tus) įvairių pažiūrų ir pasijus
ti, kad juos riša į daiktą bend
ra mintis — mintis apie savo 
gimtąjį kraštą ir jo džiaugsmus 
bei vargus.

Butų pageidaujama, kad va
sario 15 d. į nepriklausomybės 
sukaktuvių minėjimą Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje atvyktų 
ir žmonės, iš aplinkinių miestų. 
Nes tose mažesnėse kolionijose 
vistiek vargiai bus jėgų ką norš 
žymesnio surengti. O jau tik
rai yra patartina prisidėti prie

Burnham išrinkta Čikagos 
pirmininkas. 

Pradėta agitacija, idant suįdo
minti čikagiečius' Komisijos 
darbu. Kada Burnham mirė, tai 
jo vietai išrinkta Wacker, ku
rio vardą nešiojo naujai atida
rytas Wacker Drive.

Agitacija už Chicagos planą 
varyta susirinkimuose, politinė
se prakalbose, bažnyčiose; aiš-

žmonės tankiai yra perkanti! su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mų plčšenčia galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausis laikas imtj Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutini skausmą. Kam atidčt 
pąlcnRvinimą iki skausmas na- 
sieKs aukgčiausį laipsni ? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko ?

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

Taigi, /kaip dalis Čikagos Pla
no, buvo išleista įstatymai, pa- 
skirstantys Čikagą į zonas, į 
distriktus — kur rezidencijoms 
lotai, kur bizniui gatvės, o kur 
šapoms plotai. Ir reikia žinoti, 
kad nelengvų kovų teko laimėti, 
kol zonų s'umunymas jSjp ga- 
lion. -

Milijonai 

pačių žmonių kalba 
nEra kito tiokio Unlmento, ku
ris veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS, Jie naudoja jį nup 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečitį Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
aimušimų, ReumatiŠkų Skausmu, 
Neurabdjoa ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vahbalenkjh 
ant pakelio yra jūsų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny- 
Ktč yra įdedama su kiekviena 

iIN-EXPE^LERIO bouka. 
Parsiduoda visose vaistinlse.
Kaina 35 ir 70 centų bonkg.

FAd,RICHTER
■ IRRYANO SOUTH FIFTH •?■.

BROOKLYN

t Atlantic and Pacific Photo]

Colbert, kuris tapo pripažintas Indiana valstijos kornų 
čempionu

MARES COUGH BALSAM 
Sustabdo kosulį

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
galas kosulio 
aptiekininką.

čfšFLIAI DIDESNI

turės ti. auklėti Čikagą (nors’ jau ir 
išaugusią) sulig tam tikra si
stema.

ištraukiant lauk 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš
mintingą bandy- 
m ą . Laikykit 
bonką namie., Pa
imkit dožą prieš 
einant gulti. Ki
ta doza nuryki
te kai pabusite f 
naktį. Tai bus šio apvaikščiojimo tiems, kurie 

Gaukite ii pas savo, m • • _ •35c. ir 60c bonkutė.1 ^vena Chicagos priemiesčiuose.

ASPIBIN
Fabriko Mohonceticacidostcr of SalicyJicacid

DRESJŲ DEZAINJNIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS 
Moka didelę algą. Išmo- ' .vt 
kitę dezaininti ir pasiūti - vgį 
gražius drabužius ir ' JT 
skrybėles dėl savęs, ar < JĮ 
dėl užsiėmimo. Musu as-JUįtBt? 
meniškas lavinimas grei-< T 

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

jAj> šykjtę dęl knygutės.
AJ 1 MASTER COLLEGE 
\ r 190 N. State St„ 

Randui ph 2718

B AVĖ B
Aspirin yra trade žyme Bayer

It’s toasted” 
prieš erzinimą—prieš kosulį.

Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis,, kenksmingomis veržiančiomis 
apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas- 

„____ „j ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi!
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą.

išvengsite perdejimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą 
NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą,

-n. . , - u per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.
fcJ 1930. T^e AujericĄa Tobacco Co., Mirs.

PA1N-EXPEIIER
' REČ.U.S PAT.OFl--.



Tarp Chicagos?-
Lietuvių

So. Englewood
Apvogė lietuvių namus

E ngle-Kaip visur, taip ir 
woode pradėjo atsirasti 
ir landžioti po svetimus

Vasario 1 dieną Stanislovas 
Inpakaris ir jo moteris išvyko 
su reikalais, stubą gerai užra
kinęs ir apžiūrėjęs, kad butų 
saugu. Jie ir nemanė, kad kas 
nors atsitiktų.

Bet sugrįžę apie 11 valandą 
vakar«. jie rado visas duris at
daras. Stuba atrodė kaip po 
gaisro. Suprato, kad nuo vagi

namu s.

Gyduolės
Erzina Inkstus

Gerkite Vandenį
Imkite Druskos Prie Pirmo 
Ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo

lių rakto nėra, nes durys buvo 
"tos ir šluboje šeiminin

kavo naujas šeimininkas.
Ale “šeimininko” butą ne 

mandagaus, ba viskas buvo su
versta, išdarkyta ir išsirinkta 
kas jani patiko.

žinomas dalykas, kad vagi
liams reikalingiausia yra pini
gai. Ir jiems pavyko pasigrob
ti $173, o taipgi daugiau daly
kų, kaip tai brangios dovanos, 
iš Lietuvos audiniai ir dar ki
tokie atvežti iš Lietuvos daly
kėliai, kurių neminėsiu.

S. Inpakaris turi namuką ad
resu 713 West 81 St., kur ir 
gyvena ramiai. Bet turiu pa
sakyti, kad ramiam žmogui 
šiandie niekur vietos nėra: vi
sur vagiliai jį susiranda ir nu
skriaudžia. i

Norėčiau patarti Englewoodo 
lietuviams geriau daboti savo 
savastį ir naikinti vagilių gau
jas pranešant policijai apie 
menkiausią atsitikimą. Tatai 
prisidės prie sumažinimo vagys
čių.—Rapartėris.

Bridgeport
Lietuvių Auditorijos vakaras

Vyrai ir moterys Amerikoje turi 
amžinai saugotis inkstų suirimo, nes 
čia dažnai perdaug valgoma riebių 
valgių. Kraujas pritvinsta rūgštimis, 
kurias inkstai stengiasi iškošti. Bet 
jie nuvargsta nuo persidirbimo, užsi
kemša, nuo ko kjla inkstų negaliavi- 
mai, pūslės silpnumas ir nupuolimas 
sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 
švininiai: skaudant nugarai, ar kada 
šlapumai netyri, pilni nuosėdų; gal
vai skaudant, ar svaiguliams užei
nant; viduriams rugstant, ar rauma- 
tizmui kankinant prastame ore, pra
dėkite tuoj gerti daug minkšto van
dens ir gaukite iš aptiekos keturias 
uncijas Jad Salts druskų. Imk po ar
batinį šaukšteli prieš pusrytį per ke
letą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikti.

šios pagarsėjusios druskos padaly
tos iš vynuogių rūgšties, citrinų ir li- 
thia. Per ilgą laiką jos vartojamos 
išplovimui inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salts druskos nebrangios. Jos 
negali pakenkti ir padaro malonų, pu
tojanti lithia vandens gėrimą, kuris 
reikalingas kiekvienuose namuose, nes 
niekas neapsirgs nuo išplovimo ink
stų.

Auditorijos Bendrovė atei
nantį sekmadienį, vasario 9 die
ną. turės savo šeštą metinį va
karą.

Audiitorijos vakarai visuomet 
gan gerai, 

bus 
iki

tu r 
šiol

yra pa

i
 SUSTABDYK h 

KOSULIUS! (į 
Neleiskite kosuliams i šalvy- 
styti j rimtą ligą. Sustab- 
dykit jj su Severa’s Cough 
Balsam. Sustabdo kute- |Vfl

nima. nuramina gerklę. IBI

Pastovus vaistai pu o JHI

kosulio per 50 me- 
tų. Saugus, velk- (flSFa!

mingl. Pas jūsų ap- 1W

tiekininką. Dviejų ]■■ 
dydžių. 25c ir 50c.

) Vartokit Severa’s Coli! 
Tablets

$everasf J 
COlJGHBAįSĄM

būdavo surengiami 
Bet ateinantis vakaras 
būt geresnis’ už visus 
buvusiuos jos vakarus.

Programą pildyti
kviesti du chorai—Birutės cho
ras ir komunistinis Kanklių 
choras. Abudu minėti chorai 
sutrauks savo jėgas ir parodys 
publikai ką jie gali.

Taigi bus didelė kova tarp 
dviejų muzikų chorvedžių —. 
jauno K. Steponavičiaus, Biru
tės mokytojo, ir seno patyrusio 
vilko A. Kvedaro, komunistų 
choro mokytojo.

Kaip girdėti, tai visi rengiasi 
ateinantį sekmadienį būti Lietu
vių Auditorijoje ir pažiūrėti tų 
“faitų” tarpe Steponavičiaus ir 
Kvedaro. Bus įdomu pamatyti. 
Vakaras, rodos, prasidės 6 
landa.—Busiu.

So. Englewood
Rapartėris, aprašydamas 

karines žvaigždės Kliubo

va-

Va-
bar

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Olympia Theatre
4619 So. Ashland Avė.

Šiandie ir Rytoj

Ketverge, Pėtnyčioj
ir Subatoj, Vasario

Visas kalbantis didysis paveikslas

“The Trespasser”
žavėjanti meilės drama

dalyvaujant
GLORIA SVVANSON

Taipsd
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios tintos.

HAS 
MADE GOOD wtth 

tnillions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25^ 
Pure — Economical 

EfRdent 
MILLIONS OP POUNDS 

USBD BY OUR GOVERNMENT

IMU-OItES
DELRIO

------------ (-------------—--------r--------------- ----------- r 

lių, palai ia Englcwoodiečiams 
nesnausti, o veikti. Ką Bapar- 
tėi is gali žinoti apie veikimą 
tų kolonijų, j kurias jis atsi
lanko sykį i kelis metus, kaip 
ys pats prisipažįsta? O jeigu 
jam skundėsi koks tai veikė
jas, kad Englesvood kolonija 
pradėjusi smarkiai pulti že
myn, lai matyli, kad ir tas 
veikėjas gal pirmą sykį atsi
lankė Į šią koloniją, ir norė
damas pasirodyti daug žinąs 
Raparlėriui daug neteisybių 
r e i pasakoj o.

Veikimas šioj kolonijoj 
jeigu ne didesnis už kitų 
lonijų, tai ir ne mažesnis, 
gyvuoja dvi pasate i- 
gystės ir vienas klivJ’ias.

NAUJIENOS, Chicago, III.
,, , f. , ■....  ,, , --------- - ---

go jaunimo choro ir dar savo 
orkestro. Ar tai ne sutartinas 
veikimas šios kolonijos gyven
tojų? Jeigu vienas-antrasz atsi
kanda snauduolis, lai negalima 
sakyti, kad 
Englevvood žmonės ramus, ly- 
kųš, veikia sutartinai, tik ne
sigiria taip, kaip daugumas 
kad

visi tokie.

Ketvirtadienis, vas. 6, 1930

taip, 
daro.

Roseland
Pereitą ketvirtadienį, 

d., Slrumilo svet.,

ko-
Cir.

tu-
24,

ir draugijų

Galima sakyti, kad 
nes ren-

įėjo metinį balių lapkričio 
1929. Pasekmės buvo puikios, 
žmonių pilna svetainė. Pelno 
liko gražaus*

Vakarinės žvaigždės Kiln
ias, apie kurį Rapartėris kal
ba, jeigu nesutraukė publikos 
ir svetainė buvo beveik tuščia, 
tai čia rengėjų kaltė, nes ma
žai dėjo pastangų, kad daugiau 
publikos sutraukti; net kai kat
rie patys rengėjai linksmino
si kitur, ir tik pabaigoj atėjo 
į balių.

Augustino Pašalpos Draugy
stė įrengia metinį balių kovo 
2 dieną.
bus geros pasekmes, 
gėjai visi sutartinai dirba.

Jaunimo Dailės Choras, ku
ris daugelį metų šioj koloni
joj gyvuoja, ŠĮ sezoną jau tu
rėjo tris vakarus, — du kon
certus iir vieną balių. Visi pa
rengimai išėjo su geriausiomis 
pasekmėmis. Publika P. Petru
ko svetainėj netilpdavo.

Vasario 23 dieną tas pats 
choras rengia maskių balių, ir 
Rapartėrj kviečiu atvažiuoti į 
tą balių, tai jis pamatys, ar iš 
tikrųjų mes snaudžiame.

Taipgi Choras turi ir savo 
orkestrą/ kuris susideda ,iš tų 
pačių narių, ir ne tik musų ko
lonijai groja šokiams, bet dau
guma. iri kitų Chicagos kolo
nijų kreipiasi Į mus, kad pa- 
linksmin tumėm lietuviškais ir 
amerikoniškais šokiais. Orkes
tras ne vienam neatsisako 
tarnauti, jeigu tik laikas 
velija.

Taipgi pas mus neblogai 
vuoja ir SLA. kuopa. Nors 
neseniai susiorganizavo,
narių turi netoli 30. Žinoma, 
dar tik pradžia.

Dabar Rapartėris tegul pa
galvoja, ar tai ne veikimas, 
jeigu per tokį trumpą laiką 
tiek parengimų buvo;
Dailės Choras tuiri 70 narių; 
jeigu Chicagoj ir didžiausia 
kolonija neturi tokio skaitlin-

sausio 
Namo 

Bendrovės direkcija ir draugi
jų delegatai laikė 'bendrą su
sirinkimą, idant apkalbėti, kaip 
bus baigia visi kalbamos ben
drovės reikalai. Nieko ypatin
go nenutaria tame susirinki
me. Vėliaus bus šaukiama ki
tas susirinkimas tuo pačiu rei
kalu.

Susirinkime ne visi dlrbkto- 
riai dalyvavo, o
delegatai ne visi buvo. Komu
nistai, tuo naudodamies, nuta
rė, kad bendrove muvitųs-por- 
sikeltų į komunistų garadžių 
susirinkimus laikyti.

Dabar bendrovei teks mokė
ti dvi raudos — komunistams 
už svetainę, o Slrumilo svetai
nėj už saugiąją šėpą (Sąfe).

Beje, ir šurkiunas dalyvavo 
šiame susirinkime. Tad pirma 
sykį, kaip Namo Bendrovė or
ganizuojama.

Kai tik bendrovė nutarė lo
tus parduoti, tai tuoj ir ko
misaras 
žiūrėkite, 
rūpinuos 
Šarkiunas 
serą, labai aš abejoju. Gal tik 
atstovauja kokiai su daug rai
džių

šarkiunas pribuvo: 
proletarai, kaip aš 
jūsų reikalais! Ar 
turi nusipirkęs kok

kuopai.
Vietinis.

Cicero
Penktadienio vakarą, vasa

rio 7, p. Lukštos svetainėje 
Raudonos 
rinkimas.

Tai bus 
sirinkimas.
išduota raportai įvairių komi
sijų, pranešimai apie kliubo

Rožės Kliubo susi-

mėnesinis kliubo su-
Susirinkimui taps

pa-
pa-

gy- 
dar 
bet

štai greita pagelba nuo 
pilvo pakrikimų

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 
pafialina nevirfikinimą, atsirūgimą, ganus 
pilve ar viduriuose, galvos skaudėjimų, kvai
tulius, ir vėmimų, paeinančius delei naiki
nančių konstipaeijos pasekmių. Nuga-Tone 
užveria savy geriausius 'žinomus vaistus iš
valymui kūno nuo delei konstipaeijos susi
rinkusių nešvarumų, priduoda naujų spčkų 
viduriams ir pagelbsti viduriams suvirškinti 
kas yra suvalgyta.

Jums priėmus Nuga-Tone tik per kelias 
dienas, pasireikš žymus pagerėjimas apeti
to, nesmagumai su pilvu ar viduriais išnyks, 
inkstų ar pūslės Įdegimas austės, miegas pa
sidarys poilsingas ir atgaivinantis ir abel- 
na sveikata pasidarys geresnė.

Jeigu jūsų apetitas yra menkas, arba jei 
valgimas teikia nesmagumų, jus turite imti 
Nuga-Tone ir atsikratyti jūsų keblumų prie
žasties. Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi
sų vaistų pardavinėtojų. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake, paprašykit ji užsa
kyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos 

Lietuvių Gyvenimo

Parašė S. E. Vi t ai t i s.

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk* šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

1739 S. Halsted St. Chicago, III.

darbuotę ir sporto 
kimų.

Visu šių pranešimų tarpe bus 
raportuota apie Ou’kcstrą. O or
kestras puikiai progresuoja, 
užtai kad komitetas energingai 
veikia. '

Paprastai i kliuba priimama 
tik pavieniai *vyrai. Bet nėra 
to susirinkimo, kad neįslotų 
k Ii ubą n 'keletas naujų natrių. 
Galima spręsti, kad kliubo at
eitis užtikrinta.

VC1- 215 M—A. Aleknavičienei 
16159--č. Mankai 
21519 B.

16176 O
10179 A

K rasauskienei 
Kančių i 
Binkauskai tej 

Mikšienei 
B'islienei 
Dovidaičiui 
Skupienei 
Burusui

16235- 
16236—S. 
21552—M

ll Lekienei
B. Andriuškevičiui 

Makaveckaitei 
Macienei

Šilai tei 
Jokirbauskui

šeštadienio vakarą Sus'ivie-i 
nijinio Lietuvių Amerikoje kuo

met ines sukaktuves 
Lukštienės 
nariai ir 

imkite dalyvumą. Va
tas linksmas ir tikrai

pa švęs 
p-nios 
Kuopos

svetainėje, 
pritariantys

16191—K.
25298—0.
16163—J.
16154—Daujotienei
25303—K. Lekavičienei 

116205—J. čepkui 
116206—J. Smitui
16216—M. Ziglienei 
16218 M. Jankauskui 
16219--E. Jančienei 
16221—J. Daujotienei

1622(1 V.
25301—S. Šimkui 
16229 *J. Jaroninui 
16204—J. L. Almonui 
16211—A. Janušaičiui 
16209—A. Kairienei 
25305—J. Stradomskiui 
16210—B. Baranaiticnei 
16225 • .1. šniukienei 
24558- O. Samoraitei
25301 M Lukoševičienei

Steponauskienei

kare lis 
lietuviškas.

P-nas M. Kiškunas apsiėmė 
groti vakarėlyje, o p. Kišku
nas kada paliečia savo galin
gą akordiną mikliais pirštais, 
tai ir nemokančių šokli kojos

Tokiu budu 
sime. šoksiu 
pypkių!

čikagiečiai,

visi smagiai šok- 
ir aš, po šimts

kurie turite ti
kėtus, dalyvaukite visi su sa
vo draugais, o husite pilnai 
patenkinti. Tad iki pasimaty
mo ! “N.” Rašė jas.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

2529G—J. čigui
16153—Onai, Jokūbo, Taulaus- 

kaitei
Zakarevičiui 
Grabauskienei 

Banienei 
Orlovienei

24539—V.
24540—A.
16198—V.
16203—M.
16155—I. Onužiui
16189—M.
24542—/M.
16159—P.
16187—M.
16188—U. Leititei
16180—J. Kavaliauskui

Paulauskienei 
Kvietkauskui 

Bružaitei
Leibienei

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimtas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
■elementu apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę ® 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą, v 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis ' 
susigeria i kraują ir tuomi sustab- ,1 
do gemalų augimą.

Creomutsion yra užtikrintas pa- ■! 
sėkmingam gydymui pastovaus • 
kosulio, žalio, ir visokių gerklės * 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jj taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
$500 DOVANŲ $500

METINIS MASKARADINIS BALIUS
Rengia

Brighton Park Liet. A. & B. Kliubas 
Subatoj, Vasario-Feb. 8, 1930 

M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23 Place

Pradžia 7:30 vai. vak.
MUZIKA MIDNIGHT ROUNDERS 

Įžanga 50c. 
NEPAMIRŠKITE ŠIOS PROGOS

Apdrauda
Naujienose Įvedama apdraudos skyrius 

ir apdraudžiama visose geriausiose 
Kompanijose:

NUO UGNIES
namus, automobilius, garadžius, rakandus ir viską, ką 
ugnis gali sunaikinti.

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapjertės sunaikinimo.

BONDS
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 
agentus ir t.t. ’

NUO UŽPUOLIMO, PAVOGIMO
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir 

• kitokius vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, 
rendas, sėfus. i

NUOSAVYBES APDRAUDA
namus, krautuves ir t.t

GYVASTIES APDRAUDA
apdraudžia nuo sužeidimo ii* kitų nelaimių kelionėje, 
prie darbo ir t.t.

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500

CHICAGO, ILL.
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CHICAGOS
žinos

Taigi ir jis nužiūrima kaip vie
nas suokalbininkų. Daroma ty
rinėjimas.

Atėmė pinigus 
vilko šoferio 

bužius

ir nu- 
dra-

Čikagos sveikata
Apsaugokite savo kūdikius.

Jeigu didžiuma kūdikių Či
kagoje, amžiuje tarp vienų ir 
dešimties metų, nebus apsau
gota toksinu-antitoksinu, tai 
šeši tuksiančiai jų susirgs dif- 
terija ir apie šeši šimtai iš su
mirgusiųjų mirs šia liga 1930 
metais. ,

Toksinas-antitoksinas yra už
tikrinta ir patvari apsauga nuo 
tfillerijos. Visi kūdikiai, jau
nesni kaip dešimties metų, pri
valo būti apsaugoti ta gyduo
le kol dar neserga. Nelaukite 
iki susirgs. Tai yra geriausia 
apdrauda nuo difterijos, kokia 
mes žinome. Kiekvienas dakta
ras gali aprūpinti ja. Trys pa
prasti ir veik visai neskaudan- 
tys įskiepimai, padaryti per sa
vaitę laiko vienas nuo kito, yra 
reikalinga. šešios mėnesius vė
liau patikrinimas, žinomas kaip 
“Siek tęst”, pasakys ar apsau
ga yra pilna.

Čikagos daktarai, kooperuo
jantys su Sveikatos Departa
mentu, sumažino atlyginimą už 
šį patarnavimą šeštadieniais, 
idant paskatinti tėvus aprūpin
ti savo kūdikius ta apsauga.

Gelbėkite savo kūdikius. Pa
darykite difteriją neken1’*"' 
gą jiems įskiepydami “T.A.”

Arnold H. Kegel, 
Comnrissicner of Health, 

Chicago.

Vis dar bėdavoja dėl 
stokos pinigų

Čikagos miestas yra skolin
gas $11,275,500 algomis 40,- 
222 miesto ir pavieto darbi
ninkams.

Vadinamas piliečių komite
tas, vadovaujamas Šilas U. 
Stra\vn, pasižadėjo surasti rei
kiamos paskolos. Vienok jis 
pastatė tam tikras sąlygas mie
sto administracijai. Meras 
"Thompson ir jo padėjėjai mė
gino pasiskolinti pinigų ant 
laukiamų taksų iš mažesniųjų 
bankų. Pastarieji, sakoma, ne
sutikę duoti paskolos ir pata
rę kreiptis į bankierių asocia
ciją. O bankierių asociacija re
mianti Straiwno komiteto sąly
gas administracijai.

Miesto taryba (aldermanai) 
priėmė rezoliuciją, kuria pasi
žada kooperuoti su Strawno 
komitetu. Taigi atrodo, kad ad
ministracija bus priversta nu
silenkti Strasvno komitetui.

Dar viena eksplozija

Kilo eksplozija, o dėl jos 
gaisras adresu 3218-52 West

artimesnių trobesių langai.

šeši per šešias dienas 
nušauta

Čikagos gengstėriai laike pa
skutinių penkių dienų nušovė 
6 asmenis ir pašovė dar du.

Tarpe kilų, nušauta Josepb 
Buchere apairtmente, 'kur jis 
gyveno, 2709 West 71 st.

nas, kuri turi grosernę, 
čioje 'Buchere flialo, 
ginčus Buchere fliate, bet 
dio grojusi, lai nenugirdusi

apa- 
girdėjusi 

ru
dei

Buchere nušauta 9:40 
antradienį. Buchere buvo

vai.
ita-

Dorrą nužiūri suokal
biu pabėgti iš kalėjimo

Pirm poros savaičių nuteis
iąs kalėti iki gyvos galvos S. 
II. Dorr už tai, kad jis nušo
vė O’B ritmą. Dabar Dorr pa
dėtas vienų vienas kamaroje. 
Mat, užtiktu prisiruošimas 'kai 
kurių kalinių liėgti iš kalėji
mo. Ruošimąsi ^užtikta toje ka
lėjimo dalyje, kur sėdi ir Dorr.

vyras irDu piktadariai 
mergina — įsėdo Yellovv teksi- 
keban ir paliepė šoferiui vež
ti juos adresu 2735 North Ba- 
icine avė. Kai kebas pribuvo 
vieton, — tai šoferiui paliep
ta įvažiuoti alejon. čia “pasa- 
žieriai” atėmė iš šoferio $11 
ir nuvilko visus drabusius. Šo
ferio prašymu, banditai sugrą
žino jam kelnes.

Arliskienė prakišo
P-nia Arliskienė, turtingo 

Koselando autų dylerio žmo
na, ieškojo per teismą atskiro 
užlaikymo. Pats Arliskas ieš
kojo divorso. Teisme byla pa
sirodė ytin vaizdinga. Rezul
tate p. Arliskienė atskiro už
laikymo negavo, Arliskas di- 
vorsą gavo. Arliskienei ir vy
ro 'turto neteks. Be to, teisė
jas pasakė moteriškei dar ru
stų pamokslą.

Lincoln Parke nauji 
svečiai

šau
lį uošio. Jie laikomi atskirai 

motinos, kadangi pirmesniuo- 
se atsitikimuose jų motina yra 
sudraskiusi savo vaikus.

JONAS GUDAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sesuo 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. Skudas, Telefonas 
Roosevęlt 7532.

Oną

Akių Gydytojai
t

Holdopas banke; pasi 
šlavė $5,000

Du banditai pabare holdapą. 
llubbard Woods miestelio ban
ke. Holdapati padaryta 9:30 
vai. ryte. Banditai pasišlavė 
$5,000, suvarę 11 žmonių į šė
pą. Tretysis banditas lauke au
tomobily. Viši- trys Ipabėgo.

Ieško pinigų New 
Yorke

Night and Mornlng to keep 
them Clean, Clear and Hdalthy 

Write for Free *‘Eye Čare” 
ar 4,Eye Beauty” Book

Marine Co., Dept.H. S„9 B. Okio SuChicego

o

•Mokyklų tarybos preziden
tas H. Wallace Caldwcll išvy
ko Nęw Yorkan ieškoti pasko
los Čikagos miestui. Paskolos 
norima gauti ant laukiamų 
taksų, kurios susivėlino plauk
ti miesto iždan dėl naujo įkai
navimo savasties taksoms.

$5,000,000 įplaukų sau
sio mėnesi

Miesto kolektorius Elleris 
pranešė, kad sausio menesį 
miesto pajamos buvusios $5,- 
000,090. 
šia, nz

Tai pajamos, daugiau- 
laisnius.

Nusižudė
C.ornelia Geugan,.M'iss

metų (706 Comelia avė.) 
sižudė guzu. Bedarbe buvo.

Graboriai
BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161 

o-------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

-O-------

S. D. LACHAVKH1HI-

4556 So. Rockwell St„ Chicago, UI.

JOSEPH VILIMAS
Namu Štai y m o 

e' KONTRAKTORIUS

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, UI.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

I<;N. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

pėtnyčioj,
namu 8

Tauragės 
parapijos, 
Amerikoje 
Paliko di-

KA1R1S
3 dieną, 1930 

pietų, 41 metu 
Kilo iš

VINCAS
Mirė vasario 

m., 4 vai. po 
amžiaus, 
apskričio, Batakių
Skliaučių kaimo, 
išgyveno 20 metų, 
deliame nuliudime s moterį Ro
zalija po tėvais Griškykč iš 
Kikiškių k., 
dukteris — 
sūnų Feliksą, 
joną Balsytienę 
te) ir gimines, 
šarvotas 4116 So. 
Avė.

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

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Ežerskis, Boulevard 
9277.

Gaurės par., 2 
Valeriją ir Elemt 

puseserę Mari- 
(Juknevičiu- 
Kunas pa- 

Campbell

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

<ELe GRICIENE 
tėvais Dakniutė

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

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

Visi A. A. Anelės Gricienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

. lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai. Broliai 
ir Gimines.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Banketams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel/Boulevard 7314

j
1646 W. 46th St.:

Phone Cicero 294
Mes esąme taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė. 
CICERO. ILL.

DR. VAITU SH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
—(jį—

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St
Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 20S

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

Tel. Brunswidk 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermis

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

Tel. Kenwood 5167 
VALAKUOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakari 

apart šventadienio ir ketvirtadieni!

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Corn. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryte
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė, 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. BouleVard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So^th Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
1821 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th <Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 8794
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 į>o pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3201 3201

Akių Gydytojai
- Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

Telefonas Boūlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.

Lietuviai Gydytojai
Ofieo Telefonas Vlrrlnla 0080 

Rea. Tel. Van Buren 58B8 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų .ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Tel. Drexel 6323

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

CHICAGO. ILL.

Phone Office Lafaye 
Phone Res. Lafayet 

DR. J. A. PAL 
DENTISTJ 

X-RAY
4193 Archer j 

CHICAGO. IL1

tte 5820
A 4865
FKŠTYS
IS

Ive.
L.

•

Dr. A. P. Kazlauskis
Dcntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sįdėj 
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

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

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 
. Nedėlioj“ pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES ŠEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 1)994 /

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po uiet, 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 ii.i 12, 
Rez. Telephone Plaza 8202

įvcirųs gydytojai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512
alph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
landos: Panedėliais ir Ketvergaii 
8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
itas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

So. Ashland Avė.1800

Nuo 2

Nedėlioj

VALANDOS:

iki 4:80 ir nuo 7 iki Ui

nuo 2:30 iki 4:80 po plet
Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir ChirargaA

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 181t
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

n

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakarą

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

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

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 8697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Rooj eit 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

j e : si ra 
kurie įv< 
sla I ai

mažai li< tuvių 
vakarienės lik

one o f the Univers’al belles. (?) PRANEŠIMAI

ko v;kaiiciies Ims išpil- 
pic?lamelis. Kai kuiie či- 
į lietuviai muzikantai, at

mindami, kad ii.Stoškus kadai- 
jse Luvc muzikantas, sutiko gro- 

Svarbus Pranešimas (i yAarienėje. yiemis^itas iš 
------- pasakys kalbas — pa

tuos laikus, kada 
teko darbuotis 

», ir apie tas sąlygas, 
prisėjo darbuotis.
vakarienė žada 

idoir.i. .ii, be lo, lengiamn

L.S.S. Kuopoms 
Chicagoje

Visu Chicagos Lietuviu So
cialistų Sąjungos kuopą nariai 
malonėkite atsilankyti susirin
kimam kuris Įvyk ; su baloje, 
vasario 8 d., 7 :S0 vai. vakare, 
“Naujienų“ name, šitas susirin
kimas yra labai svarbus — tu
rėsime daug reikalu aptarti.

V. Lapaitienė, sekretorius

Igvoc ų 
pasakos apie 
knyįjįtši .ms 
Lietuvoje 
kuriose

Vakarienė

n ai-

e būti joje 
jau minėta

1 I dieną
Mildo, svetainėje, 

I Halsted strcel.
Komitetas.

Senam knygnešiui 
vakariene

Vasario 14 dieną, Bridg^pcr- 
te, Mildos svetainėje, 3142 So. 
Halsted strce:, rengiama va
karienė senam Lietuvos knyg
nešiui, Stanišlovm Stoškui, ku
ris gyvena adresu 3143 South 
Halsted Street.

Vakarienė rengiama tikslu 
sušelpti žmogų, kuris jaunose 
dienose nemažai pasidarbavo 
Lietuvai, o dabar, pasenęs, at
sidūrė varge.

Caro valdžia draudė lietuviš
kas knygas. Ji baudė tuos, pas 
kuriuos rasdavo tokių knygų. 
Dar smarkiau baudė tuos, ku
riuos sugaudavo gabenančius 
lietuviškas knygas iš užsienio, 
iš Prūsų.

Bet buvo Lietuvoje žmonių, 
kurių nepajėgė įbauginti gau
dymas ir bausmės. Tai buvo 
Lietuvos knygnešiai. Ir vienas 
jų buvo Stasys Stoškus.

Amerikon atvykęs, (Stoškus 
gyveno gražiai, užsidirbo duo
ną kol jėgos tarnavo. Dabar 
tečiau
žmogus. Turi 62 metus. Jėgos 
sumenkėjo, sveikata pakriko. 
Ir žiuri tiesiai i akis 
knygnešiui .badas.

Būrys žmonių, kurie 
čia> artimo nelaimę ir
miršta praeities nuopelnų, nu
sitarė dabar pagelbėti senam 
knygnešiui. Taigi ir rengia mi
nėtą vakarienę.

Reikia tikėtis, kad Čikago-

dTheEnglishCohimnJ

Marąuette Murmurs
Adios Billee

and 
and 
Pu-

Stoškus jau pasenęs

senam

atjau- 
neuž-

GRAŽUS 4 KAMBARIŲ 
FLATAI

$20 iki $25 
.MAUDYNĖS — ELEKTRA 

Gera transportacija 
Agentas 1823 S. Halsted St., 

arba šaukite 
ROOSEVELT 8229

Our comely, talented 
energetic artist, vvriter, 
chib worker, born Isabella 
zauskas būt better known as
Billee Bennet has' departed from 
our midst. She left lašt, Satur- 
day morning for IIollywood 
California where she plans to 
make her habitat among the 
cinema folk. ’Twas with many 
pangs of regret that we saw 
her off for it suddenly dawned 
upon us ^is to the tremendous 
loss which was' about to befall 
our lot. Possessed of a vvinning 
personality Billee, devoted the 
major portion of her waking 
hours to club activities. As 
chairman of the Ententainment 
Committee for 1929 she ar- 
ranged innumerable sočiais as 
only she could. A surprise was 
always in store for us, some 
little twisit that was pleasant 
and entertaining. The writer 
vvill miss her most for as' co- 
editor of this column Billee had 
many artistic and interesting 
contributions. She concieved 
the Gab Sez features which I 
am sure you will have read and 
enjoyed. The cheery, modest, 
unassuming soul that vve’ve 
know as Billee Bennet can 
never be replaced.

Farevvell! Billee giri our 
sincere good vvishes’ go with you 
to the sunkist statė. Won’t 
you drop us a line now and 
then ?

B-r-r-r

Prexy. Bot Dog.
Don’t forgeti. i j j, m uiuueciųs,Dance the 22nd at the Hayes j atsilankyli 

Hotel.
vvardrobe. Music by t!
uelte Merrymakers.

•the Maioons

75c includ ng 
Marą-

Ali invited
andMaroons r.nd l niversa

No/lhsulers and cverybody 
else is hereby invited 'to the 
Valentine Dance that vvill be 
giveii Salnrday evening, Feb- 
i uaiy 1930, in llie Dulch 
Room cf llie Bismarek Hotel.

will be enchanling muši c. Tlu 
lights vvill be dim antį flatter- 
ing. The enteriainers, 
The refrcshme.nl s vvill 
lieious and satislying.

j these are inchided 
cepl this inyilaticn 
the very lovv ontree 
one dollar.

We are planiring 
ai dance thal vvill 
fascinating party. 
“K. R’s 
“Kultūros Batelis“, 
you lo come within our happy 
circle* and make merry on 
February 15th, at 8:30 /P. M., 
in the Dutc'n Room of the Bis- 
marek Hotel ai Randolph and 
Wells sbreets. — K. R.

uniąue. 
be de- 
All of 

you ac-
which has Į- 
iee of only

UŽKVIEČTU visus draugus ir 
tautiečius, atvažiavusius i Chicagą, 

i i /Iloteli, 2318 Wash- 
ington Blvd. Kambariai pavie
niams $3.50 savaitėje, familijonis 2 
kambariai su kuknia $8.00 savai
tėj.

ANTANAS KRISSIUNAS, 
Say.

Financial
Finansai-Paskolos

Sewing Machines Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie 
paskutinę dieną

Didžiausias kalbantis paveiks
las ant Magna-Screen 

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

spalvose 

dalyvaujant
BEBE DANIELS, JOHN 

BOLES ir 1,000 kitų artistų

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios 

s.—— , ............. „.... . ... z

Once again the Marąuette 
Club of the SLA. Gr. 260 co- 
axed out their erates from the 
garages, tacked on the, tobog- 
gans and made for the Palos 
slide lasit Wednes'day. Bill Rus- 
gis, in charge of arrangements 
picked a gorgeous evening for 
the roughnecks to admire the 
starlit heavens i n be,tween 
tumbles—a rare treat indeed. 
Cold? Naw, fixing Bill’s flat 
tire kept us warm. Only six- 
teen ventured forth this time 
būt Bill planš to 
flock considerable 
sitting exe,rcises.

augment his 
at the next

—Rolls.

Gab Sez:
Bill arranges nifty toboggan 

parties. t
Polly and her p&ls were there.
Seems the man-hater hasn’t 

fullj recovered from the lašt 
outing.

What are wfe going to do 
vvithout Billee?

I have it. We’ll purchase

PILDOME INCOME TAX BLANKAS
Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

1739 So. Halsted St.

3234.

PARDAVIMUI elektrikinė pap- 
kornų mašina gerame stovyje. Pi
giai. šaukite Republic 1589. 

• -------o-------
Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199 
-------O-------

2231 PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, 4 kambariai pagyvenimui. Prie
žastis pardavimui patirsite ant 
vietos. 3254 S. Morgan St.

SIUVAMOSKp.Pranešimas L. S'. S
Visų Chicagos lietuvių 

Sąjungos kuopų nariai 
atsilankyti susirinkiman, 

įvyks subafoje, vasario 8 d., 
“Naujienų” name, Ši- 

usirinkimas yra labai svarbus

Svarbus 
Chicagoje. 
Socialistų 
malonėkite 
kuris 
7vakare 
tas
- turėsime daug reikalų aptarti.

V. Lapaitienė, sekretorius.

Jaunų Liet. Am. Tautiškas Kliu- 
bas laikys mėnesinį susirinkimų 
penktadier.v, vasario 7 d., 7:30 v. v., 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., Visi nariai malonėkite laiku 

. nes šiame susirinkime Bi
rutės Kalno dr-ia su visais savo 
nariais ir turtu 'susivienys su šiuo 
kliubu. Taipgi randasi .ir daug ki
tu svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
turėsime aptarti.

Rast. S. Kuneviče.

pribūti.

a n 
be 

We, 
or, in other

MADOS

Labai

inform- 
likc a 

— llie 
words, 
invite

specialistai gydyme chroniškų ir aau)u li
rų. Jei kiti negalSjo jumis iftrydyti. ateilan- 
kykit paa mane, Mano pilnas iterzaminavi- 
maa atidengs Juru tikrų ligų ir jei aft apal- 
imalu jus gydyti, sveikata jums augryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuri* neklaus jūsų 
kur ir kas juma skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd„ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo II ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:80 Vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto ki 1 nn uietu.

St.

CLASSIFIE D ADS.
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Business Service
_____BiznioPatarnavimas_____

PATENTAI, copyrigrhtfl — išradimai 
HokioH ni&ies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswlck 7187

vl-

PLUMBINGAS, Geriausis ^darbas 
už žemiausių kainų.

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

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

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Paskolos suteikiamą 
j vien? diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6710

Automobiles
GARANTUOTI VAR

TOTI FORDAI
Phaeton ......
Sport Coupe
Tudor .r.......
Fordor ........

$275.00
325.00
335.00
375.00

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

EVANS-SCHUSTER 
COMPANY

3704 S. Western Avė.

Miscellaneous for Sale
• BLACK Diamond Coal & Supply 

Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1329.----- o-----

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

Miscellaneous

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Furniture & Pianos

MAŠINOS
visokių išdirbysčių 
mos; visas darbas 
tuotas. šaukite 
9800 dėl apskaitliavimo.

THE DAVIS CO.,

taiso- 
garan- 

Wabash

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma, 80 akrų, 
Wisconsine, visai* pigiai. Kas turit 
mažą nameli — galima mainyt, ar
ba ant čeverykų šapos. 2309 So. 
Hoyne Avė.

State-J aekson-V an 
Buren-Wabash

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

• -------- O--------

Radios

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

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

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

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

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

Galite pirkti ir ant lengvų 
kejimų.

REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted St.

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

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

išmo-

DEMONSTRATOBIAI IR AT
GAUTI ELEKTRIKINIAI

RADIO
Bargenai už cash. R. C. A. Victor 
tūbų, kombinacija rųdio ir Victro-8

los, buvo $710, dabar $99.50. Nau
jas Atvvater Kent, riešučio medžio 
kabinetas, buvo $179.50, dabar $75.

geri pirkiniai elektrikiniųKiti 
setų.

ROAT BROS.
10323 So. Michigan Avė 

Tel. Pullman 3684

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Antano -Jonelio, jis 
paeina iš Lietuvos, Jurbarko mies
telio, Raseinių apskričio. Amerikoj 
gyveno Pitsburghe, Pa., 1909 me
tais. Prašau ii pati, ar kas apie 
ji žino, pranešti man. Turiu svar
bų reikalą.

MARIJONA BARSAUSKYTĖ, 
4441 So. Honore St., Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS jaunas vyras už 
pągelbininką prie troko. Turi mo
kėti draivinti troką ir sutikti dirbti 
abelną darbą dirbtuvėje.

Kręipkites
MANHATTAN BOTTLING CO. 

306 W. 29 St.

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.

•     '*0 ■—■■■

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

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

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

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

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta i du Storus (vienas išrenduo- 
tas dėl grosemes ir bučemes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
barnė užpakaly, 2 karų garažas iš 
šono. (Galima iŠrenduoti visą vietą 
už žemą rendą), Parduosiu ar mainy
siu už tiktai $15,000. Išmokėjimais.

ROSEN,
5933 S. Halsted St., 

Tel. Normai 3676

3332 S. 59th Court
Naujos murinės bungalow. $8,300. 

Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porČiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. žemė ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, j 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

elegantiškas siutas. 
Tinka bile progai — vasarų arba 
žiemų. Galima siūdinti iš šilko ar
ba aksomo arba storesnės materi
jos. Bliuzka galima siūdinti iš šil
ko arba batisto.

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

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų kandžių neliečiamas seklyčios 

setas $56.00.
7 šmotų riešuto valgomojo kambaria se

tas $57.00,
5 šmotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 Šmotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, droBeriH, skrynia, springsai, m atra
šas — $69.00.

Kaurai 9x12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po plet.

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 West Lake St.--------........

REIKALINGAS pagelbinin- 
kas prie restaurano.

Kreipkitės:

Tel. Mansfield 7317

701 W. 21 Place

Chicago, III.

Help VVanted—-Female
Darbininkių Reikia

100 ATGAUTŲ

ir naujų pinigais operuojamų

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

REIKIA patyrusių moterų sor- 
tuoti skudurus. P. Goldman & Sons, 
2100 So. Loomis St.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čiajdedu .15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...................
Mieros ....................... per krutinę

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

Tel. Buckingham 3770

AUTOMATINIŲ PIANŲ
Mes esame finansavimo biz

ny ir mes turime parduoti šiuos 
instrumentus' už daug žemiau, 
negu marketo kaina; siekia nuo 
$100 ir augs. Užtikriname jums 
puikų instrumentą už daugiau 
kaip 40% diskonto.

Rašykite B. A. Holmes

C. I. T. CORP.

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taįp pataria Lietuvos bankai

Furnished Rooms
RENDON kambarys apšildytas su 

valgiu mažoj šeimynoj. 4550 South 
Tumer Avė., 1 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BERWYN — 2828 Wenonah — 5 
kambarių mūrinis, 2 karų garažas, 
lotas 85x140. Taipgi 3833 Kennil- 
worth Avė., 5 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas. Mes esame morgi- 
čių bizny, o ne- real estate. Išmokė
jimais jūsų pačių sąlygoms.

FRECH, tel. Central 4804

Financial
Finansai-Paskolos

383 N. Michjgan Avė,

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 8-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marąuette Road 

arti Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

DIRBTUVES PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS 
KIMBALL DIRB

TUVĖJ 
Išmokėjimais po $1 i savaitę. 

Krautuvių Sempeliai už 
Speciales Dirbtuvės Kainas. 

Kad išparduoti prieš 
Subatą, Vasario 8 d.

6 vartoti Uprights, $15 
kiekvienas

naujo styliaus maži Uprights, 
labai nupiginti, $265 

28 vartoti pianai. $35 
kiekvienas

17 vartotų grojiklių, $79

17

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui greitai ir pigiai bu
černė ir grosernė. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus, labai 
geroj visokių tautų apgyven
to] vietoj. Pirmas teisingas pa
siūlymas bus priimtas. Prie
žastis—persikeliu j biznį savo 
name. 5801 So. Carpenter st.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, lietuvių ir lenkų apgyventa iš 
senų laikų, 4129 So. Sacramento 
Avė.

PARDAVIMUI 
čemė, 1306 So. 50th 
pigiai; arba parduosiu 
priimsiu mainui lotus 
nigų.

Tel. Lawndale 
MR. SYDLE,

1548 S. Tūmer Avė.

grosernė /ir bu- 
Ave., Cicfero, 
su namu ir 
ir kiek pi-

7269,

PARDAVIMUI kriaučių 
naujų, taisymo ir valymo, 
apielinkė, maišytų tautų

T-r-r-n a kiekrienas ta, prie 2 streetkarių linij
KIMBALL DIRBTUVE J kampo storas ir 5 kambariai.

prie 2 streetkarių linijų;

2631 W. 26th St da $30.00. Vasario mėn. turi 
parduota.

3210 S. Halsted St.
jUox b (i

biznis 
Gera 

apgyven
ant 

Ren- 
buti

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

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

PARDAVIMUI 
mūrinis namas, 
furnasu šildorųas; 
arti Humboldt 
riaus. Rendos $1.240 i metus. Kai
na $8,200. $2,000 imokėti, likusius
lengvais išmokėjimais. Atsišaukite 
3531 W. North Avė.

pusantro augšto 
6 ir 5 kambarių 
2 karų garažas: 

parko ir elevato-

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

Iš PRIEŽASTIES mirties turiu 
parduoti savo nauja gražu narna, 
kuriame dar niekas negyveno. Pri
imsiu $100 už mano dali. Didelis 
bargenas.

JOHN BUDRICK,
6927 S. Danien Avė., 1 fl..

I

refrcshme.nl

