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Ispanija Paskelbė Amnes
tiją Visiems Politiniams

Šimtai civilių ir kariškių, buvusių gen. de 
Riveros, dabar jau nuversto diktato
riaus, režimo priešininkų, paleidžiami

Linčininkų byla
JACKSON, Ky., vas. 6. — 

Vakar čia prasidėjo byla as
tuonių asmenų, kaltinamų dėl 
išveižimo smurtu iš kalėjimo 
vieno nusikaltėlio, Cbestero 
Fagate, sušaudymo jo ir įme
timo j balą. Tai atsitiko pra
eitų Kalėdų dieną.

Be jau atiduotų j teismo 
rankas astuonių linčininkų, in
kriminuoti tapo dar kalėjimo 
prievaizdas Combs ir jo sū
nūs.

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
6. — šiandie tapo paskelbtas 
karališkas visuotinės amnesti
jos dekretas.

Amnestija suteikiama vi
siems politiniams, tiek civi
liams, tiek kariškiams, kurie 
buvo apkaltinti -arba pasmerk
ti dėl maišto kėlimo ar kur
stymo prieš Ispanijos valdžių 
generolo Primo de Riveros 
diktatūros metais, kuri buvo 
praeitą savaitę nuversta.

Amnestija, kuri tapo paskelb

ta metinių karalienės Marijos 
Kristinos, karaliaus Alfonso 
motinos, mirties sukaktuvių 
dieną, paliečia šimtus civilių 
asmenų ir daug artilerijos kor
puso oficierų, jų tarpe buvu
sį liberalų premjerą Antonio 
Sanchezą Guerrą, kuris buvo 
apkaltintas ryšy su sukilimu 
Ciudad Reale 1928 metais.

Sancber Guerra ketinai tuo
jau grįžti vėl politikom vei
kiausia kaip politinės partijos 
vadas. .

Vokietijos valstybių 
taryba priėmė Youn- 
go reparacijų planų

BERLYNAS, vas. 6. — Vo
kietijos reicbsratas (visų vo
kiečių valstybių taryba) vakar 
48 balsais prieš 6 priėmė Youn- 
go reparacijų planą. lYvylika 
tarybos narių susilaikė nuo
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Raudonojo Kryžiaus stovykla Arkansas valstijoj. Raudonasis 
Kryžius teikia pagalbą nukentėjusiems nuo potvynio žmonėms

Lietuvos Naujienos

Nori priversti buvusį 
Ispanų diktatorių 
grąžinti pabaudas

Diktatoriaudamas, gen. Primo 
de Rivera nubaudė savo 
priešininkus milijonu pesetų

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
6. — Madrido laikraščiai ke
lia balsą, kad buvęs diktato
rius Primo dc Rivera butų pri
verstas iš savo kešenės grąžin
ti • 1 milijoną pesetų (apie 
$130,000) pabaudų, jo dekre
tais surinktų iš įvairių asmenų 
už tai, kad jie kritikavo jo re
žimą. Taip, pavyzdžiui, grovas 
Romanovas, konservatorių va
das, buvo Primo de Riveros 
nubaustas 500 tūkstančių pe
setų; įeit. gen. Francisco Agui- 
lera — 175 tūkstančiais, o dau
gelis kitų mažesnėmis pabaudų 
sumomis.

Laikraštis EI Sol sako, kad 
jeigu diktatūros darbai yra ne
teisėti, tai ir jos išveržtos pa
baudos yra neteisėtos ir turi 
būt grąžintos nukentėjusiems.

12 komunistų pasmer
kė už riaušes ties Mek

sikos konsulatu
LOS ANGEI.ES, Cal., vas. (>. 

— Prisaikintieji posėdininkai 
Municipaliname teisme rado 
kaltus dvyliką komunistų, da
lyvavusių praeitą mėnesį riau
šėse ties Meksikos konsulatu. 
Bausmė jiems bus paskirta vė
liau.

4 darbininkai žuvo ja
ponų laivo gaisre

TOKIO, Japonija, vas. 6. —* 
Nagasaki dokuose kilo gaisras 
ką tik pastatytame naujame 
17,000 tonų motoriniame laive 
Tatsuda Maru. Ugny žuvo ke
turi darbininkai. Žalos laivui 
padaryta apie 1 milijonas jenų.

Apie atentatą prieš 
Meksikos prezidentą
Rubio, jo žmona, jo giminaitė 

ir keturi kiti sužaloti.—Kal
tinami vasconcelistai

■
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

6. — Prezidentas Pasenai Or- 
tiz Rubio, kuris vakar buvo 
netrukus po inauguracijos pa
šautas, daktarų pranešimu yra 
sužalotas nepavojingai ir per 
porą savaičių busiąs visai svei
kas.

Be prezidento Rubio, puo
liko šovinių buvo lengvai su
žaloti dar prezidento žmona, jo 
jauna giminaitė senorita Ma
ria Roch, jų šoferis ir dar trys 
kiti pašaliečiai.

Šovikas, kuris tuojau tapo 
suimtas, yra jaunas Charcos 
miestelio prekininkas Daniel 
Flores, 22 metų amžiaus. Nors 
jo kešenėje rado škaplerius, po
licija tačiau mano, kad pasikė
sinimas buvo padarytas ne re
liginiais motyvais, bet parėjo 
iš vasconcelistų — pralaimė
jusio rinkimus kandidato i pre
zidentus Jose Vasconceloso—ša
lininkų sąmokslo.

Emilio Portes Gil, preziden
to vietą užleidęs Rubio ir da
bar patapęs vidaus reikalų mi- 
nisteriu, energingai veda aten
tato tyrinėjimus, tikslu susek
ti visą sąmokslą. Septyni įta
riami asmens jau suimti.

Hooverio užuojauta 
Meksikos prezidentui 
WASHINGTONAS, vas. 6.— 

Ib’ezidentas Hooveris šiandie 
per valstybės departamentą pa
siuntė Meksikos prezidentui 
Rubio ir jo žmonai užuojau
tos telegramą, kartu pareikš
damas džiaugsmą, kad jie 
skaudžiau nenukentėjo nuo gal
važudžio pasikėsinimo.

balsavimo.
Reicbsratas taip pat priėmė 

atskirą Vokietijos ir Jungtinių 
Valstybių skolų sutarti.

Reichsratui priėmus Youngo 
planą, pastarasis dabar eina į 
reichstagą (visos Vokietijos 
parlamentą) ir bus ten galu
tinai svarstomas ateinantį an
tradienį.

Juros konferencija 
beveik sutarė dėl 

tonažo ribų
LONDONAS, vas. 6. — Pen

kių valstybių juros ginkloutės 
apribojimo konferencija šian
die provizoriškai sutarė priim
ti franeuzų planą karo laivų 
tonažui apriboti. Italai betgi 
padarė rezervacijų.

Kiekviena delegacija paskirs 
po du savo ekspertu ir po vie
ną patarėją išlyginti techniki
niams skirtumams tarp britų 
ir amerikiečių iš vienos pusės, 
ir franeuzų ir japonų iš an
tros.

Girdėt. kad konferencija 
taipjau beveik pasiekus suta
rimo submarinų ne panaikin
ti, bet tik aprėžti jų veikimą.

Įstatymas prieš ko
munistus Vokietijoj

BERLYNAS, vas. 6. — Del 
pastarųjų komunistų riaušių 
Berlyne, Hamburge ir kitur ir 
dėl jų pastangų padaryti bol
ševikišką revoliuciją Vokietijo
je, reiclistago komisija bau
džiamiems įstatymas pagaliau 
priėmė vyriausybės pasiūlytą 
Vokiečių respublikos apsaugos 
įstatymą.

Vyriausybė mano, kad toks 
įstatymas yra būtinai reikalin
gas ypačiai po to, kai tapo su
sektos naujos komunistų intry- 
gos. Sako, kad komunistai ban
dą dabar slapta parduoti apie 
4 milijonus dolerių vertes sa
vo nejudinamų nuosavybių, 
idant surinktais pinigais gale- 
tų prirengti generalini streiką.

J. V. Kongrese
Atstovų butas priėmė rezo

liuciją paskirti $3,140,000 paš
to kelių statybai.

Policijos smurtininkai 
nubausti kalėjimu

SALANTAI. — Pernai vasa
rą šilenskytės arbatinėj vie
nas amerikonas su savo gimi
nėmis pietavo. '

Į jų kambarį įėjo policinin
kas Mitolas ir ėmė iš eiles val
gančių indus uostyti, ar nėra 
geriama degtinė. Užuosti nepa
sisekė. Vienas iš valgančių to
kiu policininko elgesiu pasipik
tinęs pasakė, kad nemandagu 
esą svetimus indus valgant uo
styti, ypač kad yra svečias, 
amerikonas.

Policininkas už padarytą pa
stabą supyko ir pareiškė drą
suolį esant areštuotu, ir kvie
tė j nuovadą. Areštuotasis pa
sirodė esąs Andriuška iš Dvar
viečių k., Platelių vai. Einant 
pro bažnyčią Andriuška užėjo 
į šventorių ir norėjo atsipra-

Oro katastrofos

Lenkai ruošiasi iškil
mingai sutikti Esti

jos prezidentą

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

Bendrai gražu ir truputį šal
čiau; vidutiniai vakarų ir žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
taip 290 ir 370 F.

Šiandie saulėteka 6:58, lei
džiasi 5:11. Mėnuo leidžiasi 
1:01 ryto.

Pilotas ir pasažierius žuvo 
_______ 1

GARDEN LITY, Kas., vas. 
6. — Netoli nuo Garden City 
aerodromo užsimušė du žmo
nės, jų aeroplanui sudužus. Žu
vo pilotas Charles Gardener ir 
jo pasažierius Guy Gardi nėr. 
Juodu nebuvo giminės.

Lėktuvo sparnas nulužo; avia
torius užsimušė

WICHITA, Kas., vas. 6. — 
IJo aeroplanui sparną ore nu
lūžus ir nukritus žemėn, už
simušė pilotas R. Shannon. Ne
laimė atsitiko netoli nuo mu
nicipalinio aerodromo.

VARŠUVA, (Elta). — Var- 
šuvoj eina dideli parengiamie
ji darbai estų valstybės gal
vai priimti. Sbrandmannas va
sario 9 d. atvyks i Varšuvą iš 
Talino pro Rygą ir Vilnių spe
cialiu traukiniu. Jam, kaipo 
lenkų prezidento svečiui, ski
riami apartamentai buvusioj 
karaliaus pily. Spauda pabrė
žia, kad toks priėmimas Len
kijoj valstybės galvai keliamas 
pirmą kartą, nes iki šiol buvę 
Varšuvoj monarchai nebuvo 
apgyvendami 'karališkoj pily.

Strandmannas Varšuvoj už
truks 2, 3 dienas. Jis taip pat, 
būdamas Varšuvoj, susitiks su 
maršalu Pilsudskiu.

Prezidento Moscickio revi
zitas numatytas šią vasarą. Jis 
vyks į Estiją karo laivu.

Pabaltijo kraštų moky
tojai tarptautinėj mo

kytojų sąjungoj
RYGA. (Elta). — Tarptau

tinė mokytojų sąjungų federar 
cija, kuri apima 553,000 mo
kytojų iš 17 valstybių, šiemet 
Latvijos mokytojų sąjungai su
teikė vieta savo biure Pary
žiuj. Kaipo sąjungos atstovas 
i biurą išrinktas jo pirminin
kas Kilia, kuris reprezentuo
siąs jame ir Lietuvos bei Es
tijos mokytojus.

Sovjetų Rusijos sienos 
sargybiniai nukovė 

lenkų kareivį
VARŠUVA, vas. 6. — Var

šuvoj gautas pranešimas, kad 
Lenkijos Rusijos sienoje, ne
toli nuo Dolžinovo, sovietų sie
nos sargybiniai nušovę vieną 
lenkų kareivį.

Lenkų vyriausybė įsakė in
cidentą ištirti. 

' -
NUŠOVĖ MIEGANČIĄ ŽMO

NĄ IR PATS NUSIŽUDĖ

Atstovų buto prekybos lai» 
vyno komisija priėmė bilių, ku
riuo laivų tarybai leidžiama 
teikti minimum nuošimčiais pa
skolų Amerikos laivų statybos 
firmoms, statančioms laivus 
užsienių prekybai.

Atstovų butas priėmė kon- 
gresmano Lai Guardia bilių ne
leisti vogtų daiktų transportuo
ti ir pardavinėti tarpvalstybi
nėje prekyboj.

Atstovų butas priėmė ir se
natui pasiuntė bilių, kuriuo už
ginama žeminti Jungtinių Val
stybių vėliavą vartojimu jo į- 
vairiems skelbimų tikslams.

Atstovų buto valstybės tro
besių komisija priėmė senato 
pataisą prie $230,000,000 val
stybes trobesių biliaus, kuria 
reikalaujama, kad skirstant 
$115,000,000 trobesiams/ staty
ti kitur, ne Washingtone, pir
menybė hutų duodama mies
tams, turintiems $7,500 pašto 
pajamų, ir kur vietos trobe
siams jau yra įsigytos.

Ir žydai bėga laukan iš 
Sovietų Rusijos

KAUNAS, sausio 15. — Va- 
kar pro Kauną pravažiavo iš 
Sovietų Rusijos apie 10 žydų. 
Jie bėga iš Ukrainos į Kana
dą.

Jau penkta savaitė, kai va-' 
žiuoja iš Ukrainos ligi Kau
nu. Ant rubežiaus čekistai da
rė didžiausias kratas ir viską 
atėmė.

Britai nori prekybos 
sutarties su Rusija

iLONIIX)NAS, vas. 6. — Par- 
lamentas priėmė rezoliuciją dėl 
padarymo prekybos sutarties 
taip Didžiosios Britanijos ir. 
sovietų Rusijos.

LISABONAS, Portugalija, 
vas. 6. — Juroj ties Ericeira 
užsigavęs į uolas sudužo nor
vegų garlaivis Hav. Visi laivo 
įgulos žmonės buvo išgelbėti.

INDIANAPOLIS, Ind., vas.( 
6. — Vietos gyventojas Wil- 
liam Barker, 58 metų amžiaus, 
nušovė savo žmoną, kai ji mie
gojo, paskui pats sau galą pa
sidarė.

RYTOJ
Reikalaukite pas išnešio

tojus ir ant standų Metinę 
Biznio ir Informacijų Kny
gą 1930 metams, Lithuanian 
Business Directory 1930.

Naujienos duoda ją savo 
skaitytojams dykai.

“Vargšė” Francija
Pasirodo, be Jungtinių Valsty- 

| Jbių, turtingiausia valstybė 
pasauly

PARYŽIUS, vas. 6. — Varg
šė, nelaiminga, didžiojo karo 
sunaikinta Francija šiandie pa
sirodo, sale Jungtinių Ameri
kos Valstybių, yra turtingiau
sia pasauly valstybe.

Taip vakar pasigyrė finan
sų ministeris Henri Charon, 
pranešęs, kad “musų aukso re
zervai šiandie, sale Amerikos, 
yra didžiausi”. Jis pasakė, kad 
Franci jos Banke sukrauto auk
so vertė siekia 8,566 milijonus 
400 tūkstančių dolerių — ne 
frankų, bet dolerių.

Žydas, už nukovimą 
penkių arabų, pasmerk

tas mirties bausmei
JERUZOLlMAS, Palestina, 

vas. 6. — žydų policininkas 
Rinkis, kuris buvo kaltinamas 
dėl nukovimo penkių arabų 
per žydų ara bų riaušes Ja fo
jė rugpiučio 25 dieną, tapo tei
smo pasmerktas mirties baus
mei. Pasmerktasis padavė ape
liaciją.

šyt, bet policininkas Mitolas, 
pasikvietęs kitą policininką, 
nugabeno j j į šaltąją, čia smaa*- 
kiai Andriuška buvo sumuštas 
ir sukruvintas, išmuštas vie
nas dantis. Kurį laiką gulėjo 
ant narų be žado. Rytmetį, 
apskr. viršininkui įsakius, An
driuška iš dabuoklės paleistas 
atvyko pas apskr. gydytoją pa
sirodyti.

Apygardos Teismas išklau
sęs šią bylą nuteisė policinin
kus po dvi savaiti kalėjimo.

Geležinkelių statymą 
atidavė danams

Susisiekimo ministerijos 
komunikatas.

KAUNAS. — Remiantis il
gomis derybomis ir kainų kon
kurencija, sausio mėn. 11 die
ną. Susisiekimo ministerio pa
sirašyta sutartis su danų fir
ma “Hojgard ir Schulz” gele
žinkeliu Telšiai—/Kretinga pa
statyti. Sutarties suma darbams 
atliktiniems firmos sutartomis 
kainomis yra 17,684,490 litų. 
Geležinkelis su visais įrengi
mais ir trobesiais pastatomas 
per trejus metus, visus darbus 
galutinai užbaigiant ir minis
terijai perduodant iki 1932 me
tų spalių 1 d.

Žemės ūkio parodoj 
dalins medalius

KAUNAS. — šių metų že
mės ūkio parodai rengti komi
tetas pirmam posėdy nutarė, 
komitetą papildyti iki 30 as
menų. Komitetai! pakviesti į- 
vairių žemės ūkio draugijų, ko- 
peratyvų ir kitų visuomeninių • 
organizacijų ir įstaigų atsto
vai.

šiemet parodoj už vertingus 
eksponatus bus duodami auk
so, sidabro ir bronzos meda
liai, kurių projektą rengia dai
liu. J. J. Burba.

Du darbininkai žuvo, 
nukritę 18 aukštų

SAN ANTONIO, Tex., vas. 
6. — Statomame čia Alamo 
National Banko trobesy iš 18- 
to aukšto nukrito žemėn ir už
simušė du darbininkai, A. 
Smith ir Milton Sadler.

Norėjo nuslėpti 13,000 
litų?

KAUNAS. — Dirbę prie Pet
ro Vileišio ir Vytauto Did. til
tų darbininkai pasakoja, esą 
Danų firma, kuri tuos tiltus 
statė, kaž kaip nenorėjusi už 
visus darbininkus mokėti nu
statytų Ligonių kasai mokes
nių. Darbininkai kreipėsi į Li
gonių kasą gydymo reikalais, 
bet pasirodę, kad firma už juos 
nemokanti. Jų apskaičiavimu, 
Danų firmai nenorėjusi sumo
kėti Ligonių kasai apie 10—13 
ar 15 tūkstančių litų.

Militarinis režimas Co- 
lorados kalėjime

CANON CITY, Col., vas. 6. 
— Del nuolatos atsikartojan
čių kalinių riaušių vietos bau
džiamajame valstijos kalėjime, 
valstijos .vyriausybė ketina ne
trukus įsteigti jame mili tarinį 
režimą su pulk. Padriekti Ham- 
roeku kaip diktatorium.

Sovietų Rusai veža per 
Liepoją mišką

RYGA, (b'lia). '— Sovietų! 
Rusijos užsienių prekybos ko
misariatas nutarė išvežti per 
Liepoją i užsienį 3,000 vago
nų įvairios miško medžiagos. 
Sąryšy su tuo Liepojoj Sovie
tų prekybos atstovybė Latvi
joj išnuomojo didelius plotus 
miško medžiagai sukrauti.

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, III.

ANGEI.ES


Vyrai ir Moterys, “Naujienos” kviečia Jumis i darbą šiame konteste. Stokite į eiles kontestanty laimėjimui įvairiausiu dovany. Didelėse ir mažose lietuviu 
kolonijose — Suv. Valstijose ir Kanadoje—visur gyvenantiems lietuviams yra proga laimėti dovanas, šiame puslapyje yra pavyzdžiai kai kuriy dovany, dar 
daug pavyzdžiu dėl stokos vietos nebuvo čia galima įtalpinti. Išpildykite žemiau talpinamą Blanką ir tuoj siuskite “Naujieną” Kontesto Dept. arba atsilanky
kite asmeniškai. Kontestas prasidės Vasario—February 10 d., 1930. Laiko nedaug belieka, registruokitės išanksto. Laukiame.

ERSKINE-STUDEBAKER CLUB SEDAN
FADA RADIO

*

O

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

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

PONTIAC SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas pasiekęs 5-tų laips
nį gauna Pontiac Sedan, 5 pa
sažierių. Kaina $875.00. Pon- 
tiac Sedan automobiliai yra 
imami iš Milda Auto Sales, 
806 W. 31st Street

įįĮį&s
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KARPETAI
kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamų laipsnį gali gauti karpetų 
arba kitų kurių daiktų pas Bridgeport Fur
niture Co.

CM

S
PHONOGRAFAS

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie
kęs atatinkamų laipsnį gali gauti phono- 
grafa arba kitų kurių dpvanų daiktais. Daik
tai imami iš Bridgeport Furniture Co.

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

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

Kiekvienas “Naujienų'’ kontestantas, pasiekęs 5-tų laipsnį gauna Erskine-Studeba- 
ker Club Sedan, 5 pasažierių. Kaina $998. Erskine-Studebaker automobiliai imami iš 
Midland Motor Sale^ 4492

SIMMOfNS BEDS
J3uilt for Sleep

Naujienų” kontestantas gavęs balsų atatinkamam
Daiktai

PARLOR SETAS

iš Bridgeport Furniture

ELGIN

4

ice-
kre-
Co.,

BABY GRAN1)
Kiekvienas “N.” kon
testantas pasiekęs 4-ą

I-I ■■>"■11...................  |I|WRIM»WWW I i i.iii i i 
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Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį 
gali gauti puikų Parlor Setų arba kitų dovanų sulig pasi
rinkimo vertės $500.00. Visi namų rakandai kaip tai: se
tai, veidrodžiai, lovos, karpetai-klineriai, elektriniai 
baksiai, komodes, lempos, deskos, skalbimui mašinos, 
šiai, paveikslai ir tt. imami 
3224 So. Halsted Street.

by Grand arba Up- 
Riyht, pianą arba ir 
kitų dovanų sulig pa
sirinkimo vertės 500 
dol. Visi muzikaliai 
daiktai ir namų ra
kandai yra imami iš 
Bridgeport Furniture 
Co., 3224 S. Halsted 
Street.

THE"TUDOR” 
De«ign 1963—ln Twin Palr 4

Kiekvienas 
laipsniui gali gauti lovų arba kitų namų rakandų, 
namams papuošti imami iŠ Bridgeport Furniture Co.

KARPET KLINERIS
Kontestantai pasiekę atatin
kamų laipsnį gali gauti Kar- 
pet-klinerj arba kitų kurių 
dovanų sulig noro ir pasirin
kimo. Daiktai imami iš Brig 
geport Furn. Co.

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

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

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

nį gali gauti šitokį laikrodėlį. Laikrodėliai, taipg 
deimantiniai daiktai imami iš John A. Kass auksiniu 
sankrovos.

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

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatinkamų laips
niai ir

LAIKRODĖLIS
Kiekvienas “Naujienų”, 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamų 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.

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



V.- w

Penktadienis, vas. 7, 1930
. • . - .• ■ •■■■.• •. >1 ■' : ■<' ■' 

■. ■■ ••• ; •; .*• -y w. -v. ,..,

NAUJIENOS, Chicago, UIT 3

PASTABOS
LSS. P. Komitetas šiomis 

dienomis išleido platų atsišau
kimą į plačią Amerikos lietuvių 
visuomenę, su prašymu, kad pa
remtų Lietuvos politinius kali
nius. Už tokį darbą, LSS. P. K. 
galima tik pagirti.

Kad Lietuvoje politiniai ka
liniai (kurie priešinas fašistų 
banditizmui) yra nepalyginamai 
sunkesnėse sąlygose nei buvo 
prie kruvinojo caro, tai tame 
dviejų nuomonių būt negali. Bū
davo, kada politiniai kaliniai iš 
caro kalėjimo pabėgdavo, tai 
susirazdavo sau prieglaudos- 
laisvės kamputį. Bet iš Lietu
vos “Sibiro” pabėgti negali, to
dėl, kaip jau minėjau, ten yra 
daug daug, žiauresnė priespau
da, negu buvo prie caro!

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGO J
šis pastebėtinas mineralinis gydy-! 
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chieagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio

$119.00
Atwater Kent

$107.00
R. C. A. Radiola special i 

Brunswick special sale 
Fada Radio special saje 

Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už puse kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi.
Ir mes imame absoliutiška ir visa 
atsakomybe už gerumų visų Radių 

» net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarų arba nedelioje.

GENERAL RADIO
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockvvell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

sale

Mes daug, daug revoliucio
nierių išgelbėjome nuo jo sun
kaus likimo. 25 metai atgal 
mes buvome biedni, nei amato, 
nei kalbos, nei draugų, nei gi
lesnes apšviestos neturėjome, 
bet visgi mes teikėme materia- 
lę paramą tiems, kurie kovojo 
prieš Rusijos carą už Lietuvos 
nepriklausomybę. Ir kokios pa
sėkos ?

šiandie visi matome, kad Lie
tuva yra nepriklausoma šalis. 
Mes tuomi galime įtik pasidi
džiuoti. kad kuo nors prisidėjo
me prie gimtinės pasiliuosavi- 
mo iš po svetimo jungo, šiandie 
Lietuva, kaipo valstybė, yra 
laisva, bet jos piliečiai jie ra 
laisvi! Mat, atsirado žiaurus 
gaivalas, kuris prispaudė savo 
kruvina ranka laisvę mylinčių 
Lietuvos piliečių galvas! Ir lai
ko prispaudęs! Mes turime 
teikt jiems paramą, idant jie 
galėtų pasiliuosuoti iš tos pries
paudos. Mes negalime juos kal
tinti už tai, kad jie pasidavė 
smurtui. Ne.»Jie neturėjo laiko 
suburti silvo bendras jėgas dėl 

. pasipriešinimo. Daugiau to, jie 
kaipo lietuviai, pasitikėjo lietu
viais ir nemanė, kad jų tauto
je yra tokių 
ninku.

Paremkime 
ius kalinius 

mes galėjome remti politinius 
kalinius 
dabar 
riau 
tuo 
minėjome, anais laikais neturė
jome nei amato ir t.t. ko dabar 
netrūksta, šiandie esama gan 
pasiturinčių biznierių, profesio
nalų, gerų amatninkų, su gerais 
uždarbiais ir t.t. ir t.t.

Taigi visko yra, tik reikia no
ro ! Susidomėkime Lietuvos 
laisvės treškančių piliečių 
piliečių smurto retežiais apkaus
tytų likimu. Tada atsiras ir no
ras... Su musų parama, jie. nu
trenks retežius nuo savo ran
kų ir išliuosuos Lietuvos pilie
čius iš priespaudos bei 
žiaurios rankos!

Spaudoje pasirodė žinios, kad 
Japonijoj jau išpardavė 55 lai
das veikalo “Visai ramu vakarų 
fronte”. Kelias laidas Lietuvoj 
išpardavė? Ne vienos!

Banditų yra iš visokių “sto
nų”. Bet visgi, iki šiol, neteko 
girdėti, kad kariuomenės virši
ninkai butų bankų plėšikai? Na, 
dabar jau ir tų naujienų išgir- 

’dome.
t Štai Chicagos Tribūne paduo

da žinią iš Lietuvos, kad Kaune 
apiplėšė kariuomenes viršinin
kas žydų Savitarpinės Paskolos 
banką, išnešdamas 10,000 dole
rių. Bet. ant nelaimės, tapo po
licijos pašautas ir pagautas. Ir 
pasirodė, kad banditas esąs Ma
joras Sutkaitis, kuris esąs pra
siskolinęs iki kauk).

valdyti, bet nepavyko. Tiesa, 
jiems pavyko iššaukti mainie- 
riu| į streiką Taylorvill’ės apy
linkėj, bet tas’ streikas seniai 
užbaigtas ir jie sau ramiai dir
ba.

Panašų streiką buvo iššaukę 
ir Lewiso šalininkai Peoria. III., 
bet ir jam nepavyko— mainie- 
riai didele didžiuma balsų nu
tarė grįŠti į darbą, 
pabrėžti, 
(Lewiso) 
jos visai 
sielgimą.

Už ką
Illinois mainierių 
trumpai negalima 
Tam reiktų kelių 
straipsnių.

Ir reikia 
kad kai kuriuos jo 
šalininkus ir iš uni- 

išbraukc už žiaurų pa

bylojusi Lewisos* su 
valdyba —■ 

išaiškinti, 
gan ilgokų

priespaudos sali-*

Pramanyta žinute. “Keleivis” 
savo 5' Nr. paduoda žinutę iš 
Illinojaus mainierių buklūs, ku
rioje nurodo, kad Illinojaus mai- 
nierius valdo komunistai ir 
teismas komunistų pusę palai
ko. Klaidinga žinute. Iš kur 

nepasako.
Bet visgi matosi, kad iš klai
dingo šaltinio.

Illinojaus mainierius ne 
munistai valdo—jie patys 

Komunistai norėjoLietuvos politi-; dosj, 
bei šeimas. Jeigu ___

Kad ir niekas nežino kiek šioj 
šaly yra bedarbių, vienok visi 
jaučia, kad*jų yra nemažai; ir 
da vis jų skaičius didėja, o nei 
mažėja. Matyt, kad tą klausi
mų ima gvildenti ir gamintojų 
asociacija. •*

Senatorius Couzens', kalbėda
mas Michigano Gamintojų Aso
ciacijai, reikalavo, kad įmonių 
savininkai stabilizuotų darbinin
kų algas taip, kaip jie stabi
lizuoja savo dividendus. “Divi
dendų čekis eina taip gerai blo
gais laikais, kaip ir gerais” —

anais 
galime 

paremti, 
susidomėti.

laikais, 
daug 
tik

Kaip

tai
gė

rei kia
jau

smurto

Ispanijoj Primo de 
diktatūra jau nusirito, 
ma, kad dabar Ispanija eisianti 
prie demokratines tvarkos’. Va
dinas, Ispanija turėjo tik vienų 
diktatorių.

Lietuva nors yra daug ma
žesne šalis už Ispaniją, vienok 
ji turi du—vienas nusirito, ki
tas užsirito.

Rivera
Sako-

LI5TERINE 
. THfHOAT 

TABLETS j

ČMad: by
LMabMt PK»etnA4.al Co., S»iac Loui», U. S. A.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

sako senatorius. “Jie, turi įstei
gę rezervų, kuris yra naudoja
mas blogais laikais. Bet kas 
darbininkams? Kiek gaminto
jai atideda į šalį iš savo įplau
kų dėl stabilizavimo darbinin
kų įplaukų?”- klausia senato
rius.

Kitas tos asociacijos narys 
pataria, kad darbininkų algos 
butų stabilizuojamos ant meti
nes skalės, vietoj savaitinių.

Mat. gražumas irgi daug ką 
reiškia. Nazareth (Pa.) —čia 
sustreikavo Kralmer Hosiery į- 
monūs’ darbininkai, ir jiems j 
pagalbų atėjo 21 mokinys iš 
Swarthmore, Bęyn Mawr ir 
l’niversity of Penns’ylvania. še
rifas John J. Snyder, žiūrėda
mas zį studentus, kai tie eina 
pikietų pareigas, jiems pasakė, 
kad jie esą per gražus areštuo
ti ir praleisti naktį priutėjusla- 
me (lousy) kalėjime. Nors die
na pirmiau jis buvo areštavęs 
25 streikierius ant pikietų lini
jos, bet kolegijos studentų — 
nedrįso.—Laisvės Mylėtojas.

Išgelbėkit Juos 
nuo Rachito

DAKTARAI sako, kad vaikai turi im
ti cod llver oil reguliariai. Neprileid
žia rachito (kaulų suminkštėjimo) ir 

prastų dantų. Pagelbsti išaugti tvirtoms 
kojoms. Vaikai rnėgia jį geriausia kaipo 
Scott’s Emulsion. Malonaus skonio. leng
vus imti. Lengvas įduoti. Puikiausias mai
sto tonikas augantiems vaikams, Pradėkit 
šįvakar—kiekviena diena skaitosi.

METŲ.

ŠCOTTŠ EMULSION
GARSUS VIRŠ

Scott Blootnfield, N. J.

BOSCH RADIO
Screen Grid

Keleivis” jų ūme

T

1930

ko- 
val- 
už-

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

GERB. Naujienų skaityto- 
i os ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

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

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Is 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 TU0JAUS 
kreipkitės/į Naujienas.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

TUBBY

Pamatykite ir išgirskite. Geras Radio, 
gražus balsas ir galima pasiekti 

tolimas stotis. Kainos sumažintos.

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedėldienį iš 

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

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Presto Chango—

-■Jb.
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NAUJIENOS
The Lithuanfan Daily News 

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

1739 South Hafeted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesj
$8.0t per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną” 
Bendrove, 1739 So. Halsted St., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Vos įvesdintas į prezidento urėdą, Pasenai Ortiz 
Rubio, gavo kulipką į žandą. Jo žmona ir giminaitė tapo 
taip pat sužeistos.

I Meksikos prezidentą šovė 22 metų amžiaus vaiki
nas, Daniel Flores, pas kurį policija, sako, suradusi ka
talikiškos literatūros. Šovikas prisipažinęs, kad jisai 
esąs šalininkas Jose Vasconcelos’o, kuris statė savo 
kandidatūrą į prezidentus, bet pralaimėjo ir pabėgo i 
Jungtines Valstijas.

Prieš pusantrų metų buvo užmuštas, netrukus po 
rinkimų, išrinktas Meksikos prezidentu gen. Aivaro Ob- 
regon. Jo užmušėjas buvo Jose de Leon Torai, fanatiš
kas katalikas.

Būti prezidentu Meksikoje, matyt, yra taip pat pa
vojinga, kaip būti “kuloku” sovietų Rusijoje.

AUKOS LIETUVOS POLITINIEMS KALINIAMS

Varnių koncentracijos stovykla ir Lietuvos kalėji
mai yra kupini politinių belaisvių. Didelė-dauguma jų 
ten pateko armijos karininkų (karo “teismo”) nuo
sprendžiu arba visai be teismo.

Kaliniai gauna nepakankamai maisto. Jų šeimos, 
netekusios savo maitintojų, kenčia didelį vargą. Todėl 
reikia būtinai juos šelpti.

Kauno “Socialdemokratas” paskutiniame savo nu
meryje praneša, kad aukos politiniems kaliniams buvo 
gautos:

Iš p. P. Ražansko (Amerika, Chicago, III., 10505 
Watiash Avė.) per drg. Kairį šimtas šešiasdešimt 
(160) litų. Iš to pat p. P. Ražansko gauta anksčiau 
200 litu, v

Iš Latvijos Tautos Banko Z. B. parėdymu gau
ta per drg. Purėnienę 300 litų.” 
Tai viskas, kas tuo tarpu apie aukų gavimą pra

nešama. Labai maža. Reikėtų teikti daugiau pagelbos 
nukentėjusiems kovoje už Lietuvos laisvę^

Apie pagelbą politiniems kaliniams tame pat “Soc.” 
numeryje dar rašoma:

“Šiaulių sunk. dar. kalėjime sėdi gal daugiau 
kaip kituose prov. miestuose politinių kalinių so
cialdemokratų. Jais mažai kas rūpinasi. Vietinė or
ganizacija silpnoka ir negali tinkamai knygomis, 
laikraščiais ir maistu aprūpinti draugų kalėjime.

“Iš kitų provincijos vietų draugai siųskite au
kas pinigais, knygomis į Centrą Kaunan. Maistą, 
rubus, baltinius ir kita — tiesiog į Šiaulius Parti
jos organizacijos vardu.”
Partijos centro adresas yra toks: L. S. D*P. Cent

ro Komitetas, Ožeškienės g-vė 11a, Kaunas, Lithuania. 
Aukas taip pat mielai persiųs Lietuvon “Naujienos”.

SUBANKROTAVO KOMUNISTŲ IŠTAIGA

Paryžiuje, Frakcijoje, užsidarė komunistų valdo
mas “darbininkų ir ūkininkų bankas” po to, kai banko 
šeimininkai išeikvojo daugybę pinigų partijos reikalams 
ir tarp savęs susipešė. Ar Maskva atlygins nuostolius 
tiems žmonėms, kurių pinigai tame banke pražuvo? ži
noma, kad ne. Maskva rūpinasi tik savo komisarais, bet 
ne paprastais žmoneliais, kurie duodasi komisarams iš
naudoti.

Beje, komunistai yra daug visokių niekų prirašę 
apie Amerikos darbininkų unijas, kurios eina į bankinį 
biznį. Bet pasirodo, kad kur galėdami ir komunistai į 
tą biznį eina. Tik biznį jie suriša su savo politika, ir jų 
biznis nusigyvena panašiai, kaip Lietuvos Ūkininkų 
Sąjungos.

LORDAI PABŪGO

Anglijos lordų rūmai bandė pasišiaušti prieš Dar
bo Partijos valdžią ir pareikalavo, kad butų pakeistas 
nedarbo apdraudos įstatymas, kurį valdžia buvo prave- 
dusi atstovų bute.

Bet valdžia nenusileido ir atstovų butas ją parėmė. 
Jei lordai butų vėl atsisakė balsuoti už valdžios suma
nytą įstatymą, tai kabinetas butų turėjęs atsistatydinti, 
nes Anglijoje yra toks konstitucinis paprotys, kad val
džia turi rezignuoti, kuomet parlamentas atmeta kokį

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Mętams ...............    $8.0C
Pusei metu ................................ 4.0C'
Trims mėnesiams ___________  2.00
Dviem mėnesiam __________  1.50
Vienam mėnesiui...............„........ 75

Chicagoj per išnešiotojus)
Viena kopija ________ ________ 3c
Savaitei _________________..  18c
Mėnesiui -------------------------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams -------- ...----- -------$8.00
Pusei metu...........----- ---------- 4.00
Trims mėnesiams ...—............. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PAVOJINGA VIETA

Apžvalga 
t— u IKI

LIETUVOS ŪKININKŲ 
VARGAI

svarbų jos sumanymą. O lordų rūmai, mat, yra parla
mento dalis ir be jų sutikimo joks įstatymas negali būt 
priimtas. i

MacDonaldo valdžia tečiaus turėjo dar kitą išeitį. 
Ji galėjo paleisti parlamentą ir paskelbti naujus rinki
mus, kad balsuotojai turėtų progos pasisakyti, ar jie 
remia valdžią, ar opoziciją. Darbo Partija, žinoma, bu
tų pasirinkusi šitą kelią. Paleidusi parlamentą dėl lor
dų užsispyrimo nebalsuoti už valdžios sumanymą, Dar
bo Partija butų iškėlusi klausimą visam krašte ne tik 
apie ginčijamą nedarbo apdraudos įstatymą, bet ir apie 
pačius lordus — ar ne geriau butų Anglijai tą senovės 
liekaną visiškai panaikinus.

Šitokios perspektyvos lordai pabūgo ir — nubalsa
vo taip, kaip norėjo valdžia!

Jeigu rusišku arba meksikonišku budu butų buvęs 
sprendžiamas toks ginčas, tai opozicija butų gal palei
dusi vieną-kitą bombą arba šūvį iš revolverio į valdžios 
atstovus, o valdžia butų keletą arba kelioliką savo opo-^ 
nentų pastačiusi “prie sienos”. Bet Anglijoje viskas pra
ėjo ramiai ir džentelmoniškai.

Anglai nemano, kad butų kokia nauda dėl politiškų 
'ginčų didinti gyventojų skaičių dangaus karalystėje.

Lietuvos valstiečių liaudinin
kų organas, “Lietuvos' Ūkinin
kas”, rašo, kad ūkininkai Lie
tuvoje iki šiol kenčia dėl stokos 
litų ir valdžia jiems šiame da
lyke neduoda tinkamos pagel
bos.

“Tiesa”,, sako laikraštis, 
“ūkininkams gana prieinamo
mis sąlygomis duoda pasko
las žemes Bankas, bet jis la
bai sunku pasiekti. Važiuok 
Kaunan, pragaišk ten kelias 
dienas, padaryk gerokai išlai- 

’ dų ir tuomet gauni paskolą. 
Be to, paskolos gavimas’ su
rištas su visokiais formalu
mais, kuriuos ūkininkams' nė
ra taip lengva atlikti.

“Jeigu ir pasiturintieji 
ūkininkai nusiskundžia pas
kolų gavimo sunkumais, tai 
apie silpnesnius nėra ko ir 
kalbėti. Juos toks kredito 
gavimas dažnai pastato į la
bai sunkų padėjimą. O tuo 
tarpu jie labiausiai reikalin
gi lengvai prieinamo kredito, 
kad galėtų ekonomiškai su
stiprėti ir pagerinti savo ne
didelius ukius.

“Kadangi vidutinių ir ma
žųjų ūkių Lietuvoje yra žy
mi dauguma, tai pigus ilga
laikis kreditas yra labiausiai 
apsunkintas Lietuvos ūkinin
kų daugumai.

“Kolkas’ pas mus į Wl<į pa
dėjimą visai nebuvo atkreipta 
dėmesio.

“Seimo, kuriame galima 
butų iškelti prieinamo ūkinin
kams kredito klausimas, mes 
neturime ir todėl viskas lie
ka kaip ir buvo. Ūkininkai 
sėdi be pinigų, o ministeriai 
dienas ir naktis galvoja apie 
tai, kaip padėti ūkininkams.” 
Laikraštis ragina ūkininkus 

netylėt.

PADARĖME KLAIDĄ

Anąkart, kai Dr. A. L. Grai- 
čunas. pranešė mums, kad jisai 
“runija” trečiuoju kandidatu j 
SLA. prezidentus, tai mes pa- 
stebėjome, jogei nominacijose 
jisai gavęs 26 balsus’. Bet pa
sirodo, kad tai buvo klaida.

Pereitos savaitės “Tėvynėje” 
paskelbta smulkus nominacijų 
rezultatai, ir tenai parodyta, 
kad trečiajam kandidatui teko 
viso tik 18 balsų.

Well, tai visgi geriau, negu 
zero.

RABINAVIČIUS J MASKVĄ

“Vienybė” praneša, kad bu
vęs Lietuvos konsulas New 
Yorke, p. Henrikas Rabinavi- 
čius, esąs paskirtas nuo kovo 
m. 1 d. Lietuvos pasiuntinybės 
patarėju Maskvoje.

P. Rabinavičius pasitraukė iš 
diplomatinės tarnybos, kai už- 
tiėnių reikalų ministeriu pata
po Voldemaras. Dabar tą vie

tą turi p. Zaunius, ir, matyt, 
jisai Ves’ kitokią politiką savo 
departamente.

“MILWAUKEE LEADER” 
REDAKTORIUS

Po mirties Bergerio, kuris per 
18 metų buvo socialistų dien
raščio “The Milwaukee Leader” 
redaktorius, tas laikraštis per
nai metais persiorganizavo ir 
šiomis dienomis įvyko visuoti
nas jo leidėjų susirinkimas. 
Dienraščio reikalus vesti buvo 
išrinkta direkcija iš 9 žmonių: 
Charles Nickolaus, J. F. Fred- 
erick, Edward Murray, George 
Hampel, Al Benson, Emil Sei- 
<lel, Samuel N. Ziebelman ir 
Morris Steni.

Šerininkų susirinkime taip 
pat buvo perstatytos naujas 
“Milwaukee Leader’io” redakto
rius, E. J. Costello.

E. J. Costello jau keletas me
tų, kaip dirba “M. L.” redak
cijoje. Anąmet jisai suorgani
zavo darbininkų žinių agentū
rą, “The Federated Press”, prie 
kurios buvo. prisidėjusios ir 
“Naujienos”. Bet kai toje 
agentūroje pradėjo imti viršų 
bolševikuojantieji elementai, tai 
“Naujienos” iš jos pasitraukė.

“M. L.” pakraipoje neįvyks 
jokių atmainų.

LAUŽO STREIKĄ

“Vieninteliai darbininkų 
draugai” ir vėl parodė savo tik
rąjį veidą.

Kai International Ladies Gar- 
ment Workers unija iššaukė 
moteriškų rūbų siuvėjus New 
Yorke į streiką, tai komunistai, 
užuot ėję į pagelbą streikinin
kams, šoko jų streiką laužyti. 

,Savo spaudoje jie šlykščiausius 
melus skelbia apie uniją ir ra
gina darbininkus jos neklausyt 
ir nesti^ikuot.

Še kaip apie streiką rašo, 
pav. “Laisvė”:

“Tai nėra joks darbininkų 
naudai streikas. Jis apšauk
tas su žinia ir pritarimu Suk
nelių Fabrikantų Sąjungos (o 
iš kur komunistai tą žino?
“N.” Red.) Prigavikai dres- 
meikerių vadai su pirmininku 
Ben. Schlesingeriu galvinyj 
padarė sąmokslą. Jų lygtu- 
vių > prasmė galima šitaip 
trumpai išreikšti: mes dėl 

. svieto akių paskelbsime strei
ką; jus gi uždarysite tom tik
ram laikui dirbtuves; tai buš 
kaip ir lokautas iš jūsų pu
sės.”
1X10 gi tarpu yra žinoma, kad 

unija vedė derybas su fabri
kantais tikslu išgauti darbinin
kams geresnes sąlygas'; o kai 
derybomis prie susitarimo ne
buvo prieita, tai tapo paskelb
tas streikas. Dabar gi komu
nistai tuos faktus perstoto, 
kaipo unijos “sąmokslą” su 
darbdaviais!

Toliaus. Unijos* vadai, strei
kui prasidėjus, kreipėsi į mies
to ir policijos viršininkus, rei
kalaudami, kad policija į strei
ką nesikištų ir ypač kad ji 
netrukdytų pikietavimo. O ve 
ką iš to padarė komunistų 
šlamštas:

“Miesto majoras Walkeris 
ir policijos komislonierius 
Whalenas”. rašo “Laisvė” 
“turėjo privačius pasikalbėji
mus (su kuo? —“N.” Red.), 
ir užtikrino, kad policija nie
kur nekliudys dresmeikeriams 
streikuoti ir ‘pikietuoti’. Ne
gana to. Policija dar padės 
jiems streiką, vesti (! ! “N.” 
Red.).”
Ir komunistų organas duoda 

šitokį patarimą darbininkams*

Indijos kastos
Bruzdėjimai Indijoj. — Parla

mento komisiją. —Indusų at- 
sinešimas į komisiją. — Klas
tų skaičius. — Paniekintųjų 
arba magarų kasta. — San
tykis tarp kastų. — Magarų 
būklė. — Maganai yra drau
giški anglartis. — šventa kar
vė.—Paniekintųjų kastų kon
gresas. — Lojališkumo rezo
liucija.

Laikraščiai praneša apie di
delį bruzdėjimą Indijoj. Skai
tant tuos pranešimus’, Veikia tu
rėti galvoj tą faktą, kad Indi
jos įvykius nėra jau taip leng
vą įvertinti, kaip mums tai ga
li atrodyti. { klausimą: “Kas 
dedasi Indijoj?”—dauguma, ži
noma, atsakys:

—Indijoj žmonės kovoja už 
laisvę ir yra pasiryžę numesti 
anglų jungą.

Prieš porų, metų Anglijos 
parlamentas paskyrė komisiją, 
kurios pareiga buvo ištirti da
bartinę Indijos santvarką, jos 
gerąsias ir blogąsias puses. Jei
gu indusai, kurie nuo senų laikų 
priprato prie despotizmo, išmo
ko savarankiai tvarkytis, tai 
jiems žadama suteikti domi
nijos teisės, t. y. tokią auto
nomiją, kokia naudojasi Kana
da arba* Ausralija. Dalis Indi
jos gyventojų nutarė tą komi
siją boikotuoti, kadangi ji tapo 
sudaryta vien tik iš parlamento 
narių anglų, be indusų.

Paviršutiniai žiūrint, tas boi
kotas atrodo visai suprantamas: 
Engėjai paskyrė savo komisiją, 
prieš kurią pavergtieji protes
tuoja. Bet tas aiškus ir logiš
kas aiškinimas išsisklaido, kaip 
durnai, kuomet mes arčiau su
sipažįstame su faktais. Mes su
žinome, pavyzdžiui, kad dalis 
indusų išėjo prieš boikotą ir 
pareiškė savo pasitenkinimą, 
kad komisija tapo sudaryta vien 
tik iš agnių. Komisija, sako tie 
indusai, privalo rimtai visą rei
kalą ištirti. Todėl gerai, kad ji 
tapo sudaryta iš įvairių partijų 
atstovų. Indusų dalyvavimas ne
įmanomai padidiįtų tą komisiją, 
kadangi reikėtų 'paskirti atsto
vus nuo visų tautybių ir religi
jų. O kadangi tarp tų tauty
bių ir religijų nėra santaikos, 
tai komisija nieko nebūtų galė
jusi nuveikti. Jos'posėdžiai bu
tų buvę paversti indusų atsto
vų tarpusavinėmis peštynėmis.

Toliau mes sužinomi ir kitų 
įdomių faktų, kurie yra sunku 
suderinti su tauta, norinčia nu
mesti svetimą jungą. Indijoj 
sunkiausi padėtis yra “atstum
tųjų”. Mes visi žinome, kad 
Indijoj randasi įvairios kastos: 
bet kaip jos atrodo dabartiniu 
momentu? Kokis santykis gali 
būti tarp jų ir Indijos paliuo- 
savimo?

Pažiūrėkime ką rašo francu- 
zas Joseph Shaye savo klasiš
kame veikale “Britų Indijos 
administracijos problemos”. Tas 
veikalas’ pasižymi objektin^u- 
mu. Autorius praleido daug lai
ko Indijoj, betyrinėdamas jos 
padėtį, ir to tyrinėjimo rezul
tatus bešališkai surašė savo 
knygoj. Iš tos knygos'mes su
žinome, kad Indijoj randasi 
daugybė kastų: pagal 1871 m. 
cenzą jų buvo 400, pagal 1881 
m.—864, o pagal 1901 m. cen
zą, kuris buvo stropiau atliktas 
nei pirmieji—-2378. “Kai kurios 
kastos priskaito milionus na-

“Darbininkai, kurie dirba 
neunijinėse tos pramonės 
dirbtuvėse, neturi kreipti do
mės į tą apgavikišką strei
ką.” (žiur. “Laisvės” No. 
30.)
Tai šitaip komunistai “gina” 

darbininkų reikalus’. Turbūt ko
munistų lyderiai ima “sendvi- 
čius” jau ne tik iš Maskvos, bet 
ir iš fabrikantų, nes šitaip at
virai už streiko laužymą “dėl 
idėjos” vargiai butų galima.

rių, o kitos—tik kelis tūkstan
čius”, sako Shaye. Kasto ski
riasi nuo profesijos tuo, kad 
žmogus gimsta, gyvena ir mirš
ta, neturėdamas teisės ir gali
mybės išeiti iš jos. Kastos, kaip 
žinia, yra aukštesnės, žemesnes 
ir atstumtųjų arba paniekintų
jų. Atstumtųjų kastų nariai yra 
vadinami “magams”. Jų pri- 
skaitoma Indijoj iki 60 milionų.

“žemesnių kastų gyvenimas 
yra apverktinas”,—sako Shaye. 
Nei religija, nei visuomenė ne
sigaili jų ir nesirūpina jų būk
lės pagerinimu. “Mes nieko ne
turėsime, prieš, jeigu patiems 
magarams pasiseks pagerinti 
savo būklę; bet mes griežtai 
protestuojame prieš tai, kad pa
šaliniai elementai sukuria dirb
tiną bruzdėjimą”. Taip rašo vie
tos indusų laikraštis, kurį ci
tuoja Shaye. Laikraštis pro- 
testuojaf prieš tai, kad anglų 
misionieriai dirba tarp magarų 
ir steigia jiems mokyklas. 
Aukštesnes kastos yra užinte.- 
resuotos tuo, kad atstumtųjų 
padėtis pasiliktų be permainų. 
Jeigu nebebus magarų, tai kas 
dirbs nešvarius ir purvinus 
darbus? — su nusistebėjimu 
klausia aukštesnės kastos, rei
kalaujančios dabar “svaradžo” 
(pilnos nepriklausomybės Indi
jai). bet tik su to išlyga, kad 
visa valdžia butų jų rankose. z

“Jeigu magarai gaus visas 
teises, tai ar nepasidarys jie 
perdaug galingais konkurentais, 
su kuriais nebebus galima ko
voti ?—klausia aukštesnės kas- • 
tos. Juk ir magarai panorės 
būti teisėjais, valdininkais, ad
vokatais ir daktarais. Dūliai to 
aukštesnės kastos daro visa, 
kas galima, kad magarų būklėj 
neįvyktų permainų. Indusas- 
inteligentas, kuris gali atminti
nai cituoti Spencerio ir Markso 
raštus, pradės suktis gaudučiu, 
kada jus užduosite jam papras
tą klausimą: “Ar mano svarad
žo (pilnos Indijos nepriklauso
mybės) šalininkai panaikinti 
kastų sistemą?” Indusas piktai 
atkirs, kad europiečiai arba 
amerikiečiai nieko nenuvokia 
kastų klausime...

Madraso valstybė- turi 38 mi- 
lionus gyventojų. Iš jų penki 
ar šeši milionai yra magarai. 
Gatvių šlavėjas, pavyzdžiui, iki 
pat mirties privalo pasilikti šla
vėju; jo sūnūs irgi turės tą 
darbą dirbti ir galės apsivesti 
tik su gatvių šlavėjo dukteri
mi. Jeigu jis turi dukterį, tai 
ji galės apsivesti tik su gatvių 
šlavėju. Visą, gyvenimą ji tu
ri dėvėti tik tuos drabužius, ku
rie yra skiriami gatvių valyto
jų kastai. Ir jeigu gatvių va
lytojas kokiu nors stebuklingu 
bildu praturtėtų; jeigu jis, pa
vyzdžiui, rastų daug pinigų, tai 
su tais pinigais jis visvien nie
ką negalėtų padaryti. Pietų In
dijoj magarų būklė nei kiek 
nepersi mainė nuo to laiko, kaip 
europiečiai juos pirmą kartą 
pažino. (Pirmą ir labai gerą 
veikalą apie kastų sistemą pa
rašė franeuzų kunigas Dubois). 
Travankore, pavyzdžiui, parija 
dar ir šiandien, pamatęs už še
šių dešimčių žingsnių braminą, 
nusisuka nuo kelio, kad nesu
teršti jį savo išvaizda.

Magarai jau seniai supranta 
savo pažeminančią būklę ir pa
laiko anglus, kurie dėl vienokių
ar kitokių priežasčių steigia 
atmestųjų vaikams mokyklas ir 
padeda suaugusiems pagerinti 

savo medžiagišką padėtį. “Da
bar parijai ieško pagalbos ir 
teisybės anglų teisme ir prašo 
Anglijos ištraukti juos iš tos 
sunkios ir pažeminančios padė
ties, kurioj jie randasi jau per 
daugelį šimtmečių”,—sako Sha
ye.

Sekamas faktas parodo, kodėl 
magarams labiau patinka anglų 
teismas, negu savųjų. Shaye 
kalba apie miesto teisėją (indu- 
są), kuris nubaudė magarą pa
mokėti aštuonis rupijus už su
teršimą kaimo šulinio: panie
kintasis pasisėmė iš šulinio ki
birą vandens. Anglų teismas, į 
kurį apeliavo nuteistasis, panai
kino nuosprendį ir įsakė aštuo
nis rupijus grąžinti atgal. Pa
niekintųjų kastų narys gali per
sikelti į kitą provinciją ir per
mainyti savo užsiėmimą. Bet 
jis visą laiką privalo slėpti sa
vo paėjimą.

Per paskutinius keturis de
šimtis metų milionai magarų 
vaikų turėjo lankyti anglų į- 
steigtas mokyklas. Gabesnieji 

! vaikai, palikę savo apygardą, 
turėjo progos baigti vidurinį ir 
net aukštąjį mokslą; bet dėl 
aukštesniųjų kastų tie univer
sitetus baigę magarai visvien 
pasilieka žemi ir nešvarus su
tvėrimai. Drąsus vietos refor
matoriai kartais kėlė klausimą 
apie kastų panaikinimą, bet tie 
atskiri balsai skendo prietarų 
jurose. Mums labai sunku su
prasti mums svetimų žmonių 
psichologiją.

$tai ką pasakojo Dioneo apie 
savo pasikalbėjimą su indusu 
revoliucionierių, kuris atminti
nai galėjo cituoti Engelsą. Jam 
buvo pastatytas klausimas, — 
ai* galima su anglais bet kokis 
susitaikymas? Induso akys pra
dėjo žaibus mesti, o lupose pa
sirodė putos nuo įtūžimo.

—Susitaikymas? Su kuo? Su 
žmonėmis, kurie suėdė mano 
motiną— sušuko indusas, su
gniaužęs kumšti. Toliau besi
kalbant paaiškėjo, kad indusas 
tuifcjo galvoj visai ne žmogų, 
o šventą karvę, kurią suvalgė 
kareiviai musulmanai. (Revo
liucionierius indusas tikrino, 
kad anglai kurstė kareivius val
gyti jo “motiną”—karvę).

Tas faktas rodo, kad sunku 
pritaikyti musą mastą Indijai. 
Ir štai, kada indusų inteligen
tija nutarė boikotuoti siunčia
mą į Indiją parlamento komi
siją, tai Alagabade įvyko visų 
paniekintųjų kastų seimas. 
Kongresas tęsėsi keletą savai
čių. Kon'greso pirmininkas Ga- 
van (magaras, baigęs universi
tete mokslą) paaiškino delega
tams, kad užtarimo jie gali 
laukti tik iš Anglijos parlamen
to. Todėl esą magarai padary
tų didžiausią klaidą, jeigu pri
sidėtų prie tų, kurie nutarė 
boikotuoti komisiją. Po to dc4e- 
gatai vienas po kito nurodė,'kad 
60 milionų paniekintųjų privalo 
palaikyti draugiškus santykius 
su anglais.

Vėliau kongresas priėmė re
zoliuciją, kur reiškiama magarų 
lojališkumas britų imperijai. 
Taip pat kongresas rado reika
lingu tarti Anglijai ačiū už stei
gimą magarams mokyklų ir rū
pinimąsi jų būklę pagerinti.

Skaitytojai dabar mato, kad 
gatavai iškeptos formulos, kaip 
“tauta . turi numesti svetimą 
jungą”, negali patenkinti tų, 
kurie rimtai bando nagrinėti In
dijos įvykius. —K. A.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai”'vardo kiekvieno
je dėžulėje.

.10

HAARLEM OIL
C A M S <j'|



Penktadienis, vas. 7, 1930

Lietuvoj pilietis be pareiškimo 
nė žingsnio nežengsi]

Lietuvos piliečiui skirtas 
Toks nepaprastas likimas,—

Pareiškimų
Pareiškimas

Visą amžių jis, kaip girtas,

NAUJIENOS, Chicago, 111,

Paklausimas
Padaužoms

Kam čia laukti kol kiti pa
klaus: mes patys paklausime ir 
patys atsakome. Suseivinam lai
ką ir trubclį. Vadinasi klausi
mas: Ar padaužos prisidės prie 
Vytauto šventimo, ar ne?

Atsakymas:
Padaužų ministcrių kabinetas 

šiuo klausimu susikrimto gan 
rimtai ir dabar skelbia šitokį 
motyvuotų atsakymų.

Kad Vytautas buvo padauža, 
tai visi tikrai sužinojome iš isto
rijos ir iš padavimų. Vytautas 
bastėsi rusuose, mozūruose, len
kuose, vokiečiuose ir kitur. Ji
sai turėjo keletą gerų žirgų ir 
šiaip pusėtinų arkliukų. Jisai 
mėgdavo peštis, a Fe paprastai že
maičius siųsdavo muštis, o pats 
užpakaly stovėdavo arba ant žir
go sėdėdavo; kartais kryžiokai 
jį net truputį išgąsdindavo, 1x4 
jisai mokėjo savo kudašių iš
nešt. Vytautas golfą nelošė, bet 
kiaulaitę i dvarą lai varydavo; 
jisai dienraščių neskaitydavo, 
bet mums kiti pranešė, kad ji
sai buvo išmokęs mišių maldas.

Jis čiugumo nekramtydavo, bet 
bet bulves tai valgydavo. Nami
nę tai jis tik dirbdavo, bet iš jos’ 
biznį nedarė.

Vadinasi, Vytauto butą gero 
žmogaus, bet dar neuž
tekamai gė<-o, kad galė
tume, šventinti tikru šven
tuoju ir visose bažnyčio
se varpais skambinti. O galų ga
le jisai buvo, ypatingai savo 
jaunystėje pusėtinas pagonis.

Vėliaus paskelbsime savo ga
lutinus nusistatymus ir pareiš
kimus. —P.

Nauja Revoliucija1
Nuo Vytauto iki Smetonos 

laikų buvo visokių revoliucijų. 
O musų dienose atsirado viena 
partija, kuri specializuojasi re
voliucijų kėlimu visur ir, kur 
reikia ar nereikia, šita partija 
vadinasi kominterno partija ar- 
bar dar kitaip bolševikai.

Mūsiškiai lietuviški bolševi
kai, kaip žinote ir matote, už
siima revoliucijų kėlimu mitin
guose, miškuose, piknikuose ir 
kapinėse. Bet» ot paskutiniu 
laiku jie, paskelbė naują revo
liucijų ar žinote kam? Jei ne
žinote, tai galite paklausyt ma-

Vaikščioja su pareiškimais.

Ar į nuovada nueina, 
Ar j įstaigą, kitokią,— 
Visur girdi tų pat dainų: 
Visur pareiškimais dvokia. 
Moki valsčiui porą litų 
Už viršaičio nuvežimų, — 
Paprašys tuoj pristatyti 
Prie tų litų pareiškimą.
Ožka veislinė susirgo.
Ar višta perėti ima, 
Ar rugiai lauke išmirko,— 
Nešk j valsčių pareiškimą.
Nori pirkti glėbi malkų, 
žvyro parsivežt vežimą, 
Nori kam parduot kumelkų,— 
Ruošk pirmiausia pareiškimą.
Jei rašyt gerai nemoki, 
Rask galvočių—kas parašo, 
O už pareiškimą tokį 
Kožnas penkių litų prašo. 
Nunešei—ir vėl dalykas! 
Raštininkas rankom blaškos! 
Čia “į” nosinė netikus, 
čia ne vietoj stovi taškas.
Eini vėl, ir vėl keliauji 
Nuo Ainošiaus pas Kaipošių, 
Kol galų gale iš naujo 
Pareiškimą jiems paruoši.
Lietuvos piliečiui skirtas 
Toks' nepaprastas likimas, 
Visą amžių jis, kaip girtas,

Galvos Skaudėjimas
ŠALČIO SLOGUČIAI 

GREITAI PALENGVINAMI
su

ORANGEINE MILTELIAIS
Prirodyti saugus per 30 metų 

NETURI NARKOTŲ AR OPIATU
JUSU APTIEKININKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA 
1fip ORANGEINE OfCp 

MILTELIUS

OraNgeiNe
TpOMLDEHS)

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurines Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

Skelbimai Naujienose 
yra naudingos, 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

nęs, o jei jau žinote, tai to
linus ir neskaitykit.

Bolševikų laikraščius aš Vi
suomet skaitau iš antro galo, 
pradedu nuo paskutinio puslapio 
ir baigiu Valonio koliojimais. 
Ir ot nesenai užtikau šitokį dek
retą: “Laikas paskelbt revoliu
ciją rašybai...” Paskui tame 
dekrete išdėstyta visai eilė mo
tyvų: meskime lauk visas uode- 
gas, taškus ir šiaip ženklus, nes 
ruskiai išmetė savo ženklus ir 
dar rengiasi visas ruskas raides 
išmest, o paimt lotyniškas. Kam 
čia mums tų uodegų, šalin uo
degos, šalin taškai, lai gyvuoja 
beuodege rašyba ir taip toliau.

Vadinasi, aš ir pritariu: mes 
galime be uodegų apseiti, jei 
ruskiai apseina be ženklų, be 
savų znakų, o taškai mums nie
ko gera neduoda. Galų gale 
kam čia palikti viena aiški ne
lygybė—mažos ir didelės rai
dės? Kuo geresnė didėji raidė 
už mažiukę? Jos visos lygios, 
tai. reiškia meskime lauk dide
les raides’, paliks mažosios ir 
bus įvesta tikroji lygybė.

Ant galo aš nuo savęs šiuomi 
paskelbiu naują revoliuciją. 
Skelbkim revoliucijų skaitybai, 
šalin skaitymas, mes galime 
šnekėt, o rašymas tai juk bur
žujų išmislas: parašė koks' nors 
buržujus, kapitalistiška mašina 
atspausdino ir pakišo mums 
proletarams skaityt, šalin, sa
kau, skaitymas, o lai gyvuoja 
šnekėjimas. —P.

i Lietuvą
laiku švęst

VELYKŲ ŠVENČIŲ

K ovo mėn išplaukia:
Į Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

S. S. George Washington........ Kovo 5 d.
S. S. America ............................ Kovo 12 d.
S. S. President Harding............Kovo 19 d.e
S. S. Leviathan........................... Kovo 26 d.
S. S. George Washington............Kovo 29 d.

IŠRINKIT bet kurį garsiųjų United States Lines garlaivių 
ir gėrėkitės jų pasauly pagarsėjusiais parankumais, vir

tuve ir pasilinksminimais.
Pilnų informacijų, kainų ir tt., klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III., 45 Bi'oathvay, New York City

Vaikščioja su pareiškimais.
Kiek pas mus tų “prašmatny

bių” ?
Vargšą žmogų baime ima.
Kai numirsi.—ir į čyščių
Gal neleis be pareiškimo?..

[“žemaitis”] Spk. K.

Pivoša

BURKITĖS IR 
BURKITE

Naujų metų išvakarėse, —ge
riausias laikas pačiam savo at
eitį išburti. Tai be galo svar

bus dalykas ir ne vienas kultū
ringas pesimistas to vengti ne
turi teisės. Moti ranka į bū
rimus' negalima, nes it^kie mo- 
jikai nekartą smarkiai nuken
tėjo. Pavyzdžiui, ponas Gruč- 
kas pernai prieš Naujus Me
tus visą vakarą bambsojo lovoj 
ir žmonos kviečiamas savo lai
mę išburti nuo to išdidžiai at
sisakė. O vidurvasarį šmakšt 
—žmona pabėgo.

Jei jis butų į Iširimą pažvel
gęs, kaip dera kultūringam 
žmogui, jis nebūtų išnuomavęs 
kambario savo bute studentui 
medikui, žmonai nebūtų rei
kėju bėgti. Štai jums vienas 
gyvas’ pavyzdys.

O apie teigiamas laimės bū
rimo pusese galima patiekti la
bai daug faktų.

Pavyzdžiui. Lieporius pernai 
burė | tirpytu švinu į vandenį. 
Vienų kartą supylė skystą, švi
ną—išėjo trupinių sauja. Kitų 
kartų—lyg kepurė, lyg balnas— 
neaišku. Pilstė, pilstė, žmoge
lis, šviną—nieko neišeina.

O apie Velykas Lieporius ta
po suimtas ir už gaidiškus pi
nigus į kalėjimą pasodintas. 
Taip iš pradėtų statyti Liepo- 
riaus' namų nieko ir neišėjo. 
Švinas nesumelavo.

Prausiutei Magdelei iš švino 
išėjo graži avelė. Iš kurios nors 
pusės žiūrėk tikra avelė. Tik 
negalėjo ji, vargšė, įspėti, ką 
toji avelė turėtų reikšti, kokių 
ateitį jai lemia.

Bėgiojo Magdutė pas pažįsta
mas klaus’inėdama paaiškinimų. 
Vienas sakė, kad ji turi būtinai 
dėvėti vilnonius marškinius. 
Nuo to ,girdi, jos sveikata ir 
laimingas šeimyniškas gyveni
mas pareiną.

Kiti galvą guldė už tai, kad 
jai lemta važiuoti Brazilijon ir 
užveisti avių ūkį. Kai kas' pa
neigė ir vilnonius marškinius ir 
avių ūkį, o išaiškino taip:

—Tai rodo tavo, Magdute, 
nuolaidų ir nekaltą būdą.

Magdutė pasidavė likimui ir 
ramiai laukė įvykių.

Apie Kalėdas, jungtuvių ne
sulaukusi, Magdutė laimingai 
pagimdė dvynukus. O jus sa
kote—pasakos' ir tas būrimas.

Mergaitės tiksliausiai savo

ateitį išburia iš veidrodžio. Pa
sistato jos, Dievo balandžiai, 
veidrodžius, iš abiejų jo pusių 
užžiebia po žvakę, paleidžia sa
vo kasas (jei jų neturi—su
šiaušta bubikopfvą) ir atsidė- 
jusios žiuri į stiklą. Jame turi 
pasirodyti likimo pažadėtasis 
vaikinas.

Marcelė Kaušpuodaitė tą. bū
dą išbandė it kitiems pataria.

Tą vakarą Marceliukė žut-but 
pasiryžo veidrody pamatyti sa
vo busimąjį vyrą.

žiurėjo, žiurėjo. Jau ir snaus
ti pradėjo. Tik staiga veidro
dy mato: pro duris iš gretimo
jo kambario lyg šliaužte, iššliau
žė jaunas, išblyškęs vaikinas, 
su užsmaukta ant akių kepu
re. Pažiurėjo į Marcelę liūd
nomis, lyg nustebusiomis, lyg 
išsigandusiomis akimis ir vėl iš v 
nyko tarpdury, tartum sutirpo.

Marcelė nespėjo net pamaty
ti, kokios pažadėtojo akys: 
melsvos' ar pilkos. Akių spalvą 
jai visada rūpėdavo, ji nutarė 
dWr pasėdėti ir palaukti, gal 
vaikinas dar kartą pasivaidins.

Vaikino butą atkaklaus ir sa
vo vertę žinančio. Marcelė dau
giau jo nebesulaukė.

fijo gulti, vargšė, smarkiai 
sus'igraužusi. Jos nusiminimas 
dar padidėjo, kai lovoj nebera
do nč vieno pogalvio, nei ant
klodės, o iš spintos dingo visos 
balinės ir nebalinės sukneles, 
auskariai ir šiaip visokios Mar
celės brangenybės.

Dabar nieks Marcelės neįti
kins, kad būrimas iš veidrodžio 
—niekai ir kad jame joks šuo 
nepasivaidins.

Arba būrimas su buteliais. 
Juk tai reikia stebėtis, kiek ja
me pranašingumo!

Kaimyno duktė Naujij Metų 
naktį išėjo į kiemą, nusiavė 
batuką ir nugara į vartus atsi
sukusi. švistelėjo per petį ba-

tukų už vartų į gatvę. Vadina
si, j kurią pusę batukas bus 
nusisukęs, iš tos turėjo ateiti 
Dievo paskirtasis.

Išbėgo mergelė už vartų vir
pėdama. žvalgosi vienur, žval
gosi kitur—nėra batuko.

Pėdsakai aiškiai \odė, iš kur 
žadėtasis atėjo.- Bet į kurią 
pusę jis batuką pasiėmęs nuėjo

/

SUTAURINKITE DAUGIAU PUSES!
Ant 1930 
Screen-Grid

RADIO 
SETŲ

įvedimas
DYKAI!

$10.49 {mokėti
$8.59 kas mėnesį
Prie jūsų šviesos bilos

•

Mes atpirkome vi
są staką Kellogg 
radio setų. Sensa- 
cinė verte garan
tuotuose s c r e e n- 
grid setuose; dyna- 
m i c kalbėtuvas; 
riešuto medžio ka
binetas.

KELLOGG

10 patogių

Vidurmiesty — 72 West Adams Street — 132 South Dearborn Street 
Visi telefonai: RANdolph 1200, Locals 979, 1026

Broadwuy—4502 Broadway Atšilimui—‘1834 South Aahland Avenuo
Logini 8<iuare—2818 Milwaukeo Avcnuc South State—3100 So. Stato Street • 
Irving I’tirk—4833 Irving Bark Blvd. Englewood—852 Wctst 03nl Street
Madlbun-Crawford—3035 W. Madisun St. South Cliicugo—2050 E’ast 02nd St.

Itobclund—11110 South Miehigan Avenue
Prie vhų pirkiniu ant Išmokėjimo pieno yru pridedamas nm-žaa “enrrying ehaijfe” 

Visos skyrių sankrovos atdaros ši vakar ir kiekvieną 
vakarą šią savaite iki 9 vai.

FEDERALCO UPONSGIVEN
. » M r ‘ v ' Ji**. . • k > •

ir kur dingo—jokie pėdsakai 
nerodė.

Nežinau, ar po tokių rimtų 
faktų beatsiras nors vienas, ku
ris' abejos būrimo naudingumu 
kunui, sielai ir dar kam nors 
iš šalies. “V-va”.

Garsinkites Naujienose

VIENASTUKSTANT1SD0LER1Ų
Žmogus, turintis tūkstantį dolerių banke, yra 

ant kelio j pasisekimą. Tai yra ypač tikra, jei 
pinigai buvo taupomi per daugelį mėnesių regu
liariais depozitais iŠ kiekvienos savaites uždarbio.

Taupimas pinigų yra lengvas darbas, kai įgau
ni tą įprotį. Jeigu jus depozituosite reguliariai 
per dešimt} savaičių, jus norėsite ir toliau tęsti 
iki tūkstantis dolerių ar daugiau bus sutaupinta. 
Pabandykite šį pieną ir jus nusistebėsite kaip 
greitai banke jus turėsite nemažą pinigų sumą.

Kada jus nusispresite pradėti taupimo sąskaitą 
ateikite i ši stiprų banką. Jis yra apsaugotas 
daugiau kaip $13,000,000.00 ir yra Valstijinis 
Bankas iv Clearing House Bankas.

Central^^Bank
ATRUSTCOMPANY 

1110 West 35* Street
A State Bank * * * • AClearingHoumBank

KomfortasV

poilsingos sėdynės, šviesus vago
nai, užtektina apsauga nuo šlapio 
sniego ir ledinio lietaus . . . nuo 
pavojų ir sutrukdymų ant žiemos
vieškelių.

ribiniu

HlCAGO, 
.loop

Electric InternrbnnB 
Motor Coach Routes

iiuillianu*!

Pasinaudokite musų Outing and Recreation Bureau, 72 W. Adams St., tel. Randolph 8200. Dykai žinios apie 
išvažiavimus, keliones, pasilinksminimų vietas ir lavinimus! turus visoj Chicagos Metropdlijos apygardoj.

JUS GREIČIAU 
NUVAŽIUOSITE
SU Važiuokit 

70 mylių į 
valandą

Del tvarkrasčių, fėrų ir informacijų ant visų 3 geležinkelių telefonuokit RANDOLPH 8200

CHICAGO SOUTH SHORE 
& SOUTH BEND RA1LROAD

I RYTUS

g®®

CHICAGO NORT1I ŠUORE CHICAGO AURORA
& MILVVAUKEE RAILROAD & ELGIN RAILROAI)

(The Sunset Lines)

Į ŠIAURE J VAKARUS
■■IrČHfČAGO W 
[AURORA and £1 G!N: 

R A11 R 0 A 0



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vilniaus Vadavimo 
Komitetas

Vilniaus Vadavimo Komitetas 
šaukia metinį susirinkimą pir
madienį, vasario 10 dieną, Či
kagos Lietuvių Auditorijoje, 
7:30 valandą vakare.

Gerbiamieji draugijų atsto
vai ir pavieni nariai, būtinai 
atsilankykite į susirinkimą, nes 
•turine labai svarbių dalykų ap
svarstyti.

Pirmiausia reikia išrinkti 
naują valdybą šiems 1930 me
tams. Reikia taipjau sutvarky
ti tolimesnį veikimą.

Antras svarbus reikalas tai 
Lietuvos nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimas vasario 16 dieną. 
Kaip ilgai gyvuoja Vilniaus Va
davimo Komitetas, tai jis vi
suomet rengdavo parengimus, 
idant atžymėti Lietuvos Nepri
klausomybės Šventę.

Nejaugi šiais metais pratesi
me tą dieną nepaminėję? Tai 
butų didžiausias apsileidimas iš 
musų pusės. Atminkime ir bro
lius vilniečius. Jie laukia mu-

NA [UTENOS, Chicago. III

[Atlantic and Pacific Phottf]

Washington, D. C. — VVilliam Howard Taft, buvusis Amerikos prezidentas, kuris dėl ligos re
zignavo iš Aukščiausiojo .Teisėjo vietos. Jo vieton tapo paskirtas Charles E. Hughes.

Taksų reikale komisija ra
portavo, kad kalbėjusi su mie
sto valdininku p. Buckley. Iš 
pasikalbėjimo pasirodė, kad n^ 
ko dar negalima daryti ir piWt 
tešluoti, nes didikai su smul
kesne ir biedpesniaja visuome

ne niekuomet nesiskaito ir ne
si skaitys.

Žmonėse eina didelis bruz
dėjimas dėl naujų taksų. Pa
sirodė, kad bus dideli taksai, 
o ypač Cicero miestui. Mat, 
nori sulyginti taksus su Čika
gos taksais. O Čikaga lai lik 
ir laukią to, ir gal trumpu lai
ku Cicero miestas žus Čikagos 
žiolyše. Vietinis.

Čikaga

■ Penktadienis, vas. 7, 1930
kytn, lyid idėja dailinti Čikagą Įdomino Čikagos Komercinio 
gimusi IKolumbijoje Pasaulinėsl Kliubo narius mintimi dailinti 
Parodoj laiku Čikagos Komer- ežero pakrantes. Ir iš to gimė 

Čikagos Planas, kuris pagalios 
buvo išleistas kaip knyga 1908 
metais.---- Čikagietis.

cinio Kl\[bo nariuose. Pasaky 

 

mas ne višlti atatinka tikreny
bei.

Tiksliau butų pasakyti, kad, 
keletui metų praslinkus po Ko
lumbijos parodos, Daniel Bu r n-i 
ham (ir J. W. Ellsworth) su-J

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

GREITAS BUDAS SUSTABDY
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracvse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo
davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletcher’s parašą.

sų paramos. Jeigu nebus gali
ma kas nors surengti pačioje 
Čikagoje, tai gal bus galima su
rengti Čikagos apielinkčje.

Taigi dar karta norime pri
minti, kad visi atstovai taip iš 
Čikagos, kaip apielinkių mies
tely atslankytų i šį metini Vil
niaus Vadavimo Komiteto su
sirinkimų.

Kviečia V. V. K-to Valdyba.

Lietuvos Socialdemokrtų Rėmi
mo Fondui.

Aukos galima siųsti Lietuvos 
Socialdemokratų Rėmimo Fon
do vardu “Naujienų” adresu, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. V. P.

Cicero

111 •
R į

Vakarykštes dienos straips
nelyje apie Čikaga buvo naša-

Aukos Lietuvos 
Socialdemokratų 

Fondui
d.

Olympia Theatre
4619 So. Ashland Avė. 

Šiandie

Trečiadieni, vasario 5 
žymus čikagietis darbuotojas 
paaukavo Lietuvos Socialdemo
kratų Rėmimo Fondui $10; nau- 
jienietis' drg. J. Jasulevičius 
paaukavo $2. Be to, Fonde te
bėra $5, gauti iš A. D. (per 
drg. P. Grigaitį).

Viso L. S. D. R. Fonde šiuo 
laiku yra $17. Jei draugai pa
aukautų dar kiek galėdami, tai, 
kada susidarys $30 ar $40 
ma, aukos ir vėl galima bus 
siųsti Lietuvon.

Amerikoje mes. lietuviai
cialistai ir pritariantys socializ
mo idėjai, šiuo laiku veikiame 
mažai. Aukaujame taipgi ne 
daugiausia. O kada aukauja-

su
pa-

so-

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

DOLOIIES
IIELRIO

SOOEENPUY W 
FINIS 
FOX 
UMHED AftUSTS' 

RCTURE

IN HENRY

IMMORJAL

liečio, Barausko; prašyta aukų. 
Nariai sudėjo $4.03.

Išklausyta raportai įvairių 
komisijų. Kiek plačiau kalbėta 
apie organizavimą kliubo visų 
tautų, kad bendrai tartis po
litikos ir šiaip miestelio reika
lais. Paskinta tam tikrai 
misijai veikti šiuo reikalu 
liau.

LAUŽYMAS 
SVEIKATOS

TAISYKLIŲ 
Netikę valgymo papročiai, stoka ty
ro oro ir pasiinąpkštinimo, bereika
lingi susikrimtimai trumpy! sakant 
laužymas pamatinių sveikatos tai
syklių gimdo nevirškinimą, sukietė
jimą, galvos skaudėjimą, blogą krau
jo tekėjimą, nusiminimą ir visuoti
ną bejėguiną. Tą pašalinti imk 

TRINERIO KARTAUS VYNO 
— daugelio daktarų rekomenduoja
mą — reguliariai po biskj. Pradėk 
šiandie! “Philadelphįa, Pa. Dec. 16. 
Trinerio Kartus Vynas yra vienati
nis pasitikėtinas 
Geras senam ir jaunam. John Hol- 
land.” Aptiekose. Sempeliai huo Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, 111. 

KUPONAS' Dept. 24 
Vardas
Gatvė

vidurių tonikas.

DOVANOS
Pasirinkit ką norit: 1) Gražia fontaninę 
plunksna, 2) neparasta paišelį: rašo ir už
dega, 3) 1 sv. saldainių dėžė, 4) trejanka

BUSI IŠMINTINGAS’ SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik SI 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

Vienas numeris TP A A Q 332 Broadway
10c. Adresas: JL7A.11L 111111 lYčlkJ So. Boston, Maso.

Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėlės su lietuvių rai
dėmis ir kitokių naujenybių. Klauskite laišku, įdedant 2c. štampą.

ko
lo

Lietuvių Improvement Kliubo 
susirinkimas atsibuvo 5 dieną 
vasario, kaip ir paprastai, p-nios 
Lukštienės svetainėje. Narių 
susirinko vidutiniškai. Kliuban 

| įstojo keletas naujų narių. Ma
tyti. kad Kliubas įstos’ vėl į 
normales vėžes po garsiojo ar
ba didelio'p. Ūselio veikimo.

Mat, buvo daug vietos gyven
tojų suklydusių dėl to didvyrio 
veikimo.

Susirinkimui buvo paduota mas. O taip yra todėl, kad abu- 
atsišaukimas seno paliegusio pi- du dideli.

ne-Buvo nemažai ginčų dėl 
susipratimo tarpe dviejų Kliu- 
bo narių — kad pristatė per 
plačiai namus ir nėra kur pil
ti pelenams ir šiaip išmatoms 
vietos. Jau kelinti metai eina 
šis ginčas kliube, varginama 
komisija ir vargina patys sa
ve. Birių labai gerai, kad šie 
piliečiai padarytų taiką be jo
kių teismų ir liautųs piktis. 
Tai vis savo rųšies užsispiri-

Miestas

Daktaras Rado, Kad Moterys 
ir Vaikai Serga Daug

Tankiau, Negu Vyrai
Kaipo šeimininio daktaro 

Monticello, Illinois, Dr. Cald- 
well praktika apėmė visą žmo- 

jgaus kūną, o ne kurią mažą jo 
me, tai ne retai tokiems tiks- dalį. p—-J— ----- --
tams, kurie toli gražu negali “pašaukimų 
lygintis rimtam ir būtinam Lie-'1’8’ va* us’ 
tuvos socialdemokratų darbui.

Amerikoje šiandie ne taip jau 
sunku uždirbti doleris. Todėl 
ne kažin kaip ir brangus jis yra 
mums. Lietuvoje gi doleris 
turi daug didesnės galios, jo 
pagelbžT galima nuveikti daug 
daugiau naudingo darbo, nei čia, 
Amerikoje. Taigi aukaukime

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Vasario 

6, 7 ir 8
Visas kalbantis didysis paveikslas

“The Trespasser”
žavėjanti meiles drama

dalyvaujant
GLORIA SWANSON

Taintri
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančio! žinioi.

Daugiau kaip pusė jo 
buvo pas mote- 

Jie daugiau už ki
tus serga. Bet jų ligos tan
kiausia būna menko pobūdžio, 
— šalčiai, karščiavimas, gal
vos skaudėjimas, aitrumas — 
ir visos jos pirmiausia reika
lauja pilno vidurių išvalymo. 
.Jų viduriai sukietėję.

Per 47 metus Dr. Caldwell 
praktikos, jis rado didelio to
kiuose atsitikimuose pasiseki
mo su savo paties receptu, už- 
veriančiu paprastas liuosuojan- 
čias žoles su pepsinu. 1892 m. 
jis nutaw šią lormulą panait^ 
doti gaminant Dr. < 
Syrup Pepsin ir paleido jį__
ketau.

Preparatas tuoj aus susilaukė 
didelio pasisekimo visuomenė
je, kaip kad jis pirmiau buvo 
sėkmingas Dr. Caldwell priva
tinėj praktikoj. Dabar jau 
trečia gentkartė jį vartoja. Sa
vo vaikams jį duoda motinos, 
kurios pirmiau buvo duodamos 
savo motinų. Kiekvieną darbo 
dienos sekundą kas-nors kur- 
nors eina j aptieką jų nusipirk
ti. Yra tūkstančiai namų šio
je šalyje, kurie niekad nebūna 
be bonkos Dr. Caldwell’s Syrup

n m 11/ Pepsin ir mes turime daugelį 
Caiawcįr §imtų laiškų nuo dėkingų žmo- 
jl mar- njų pranešančių mums, kad jis 

jiems pagelbėjo, kuomet kiti 
visi nedavė pasekmių.

Kuomet moterims, vaikams 
ir senesniems žmonėms ypač 
naudingas yra Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, jo švelnus veiki
mas yra greitai veiksmingas ir 
tvirčiausiam kunui ir labiau
sia sunkiuose atsitikimuose. 
Neturintis nė opiatų, nė narko
tikų, jis yra saugus dėl ma
žiausių kūdikių. Vaika*i mėgs
ta jį ir ima j j noriai. Kiekvie
na aptieka pardavinėja Dr. 
CaldwelFs Syrup Pepsin.

JOHN PAKEL & CO
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI 
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrds mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

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

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680
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Banditai darbuojasi

Kalbos apie miesto dar
bininkų streikų

Lina gandai, buk miesto dar
bininkai, negaunantys algos 
jau kurį laikų, kalba apie 
streikų.

i
Lietuvės Akušeres

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Pašauta banditas Leroy 
(iraut, 1239 So. Parkway.

Suimta Clarence . Kaunten- 
berg, 23 m., gyvenus North- 
land Ilotel. Policija suėmė j j 
po to, kai tapo apiplėšta val
gykla 122o N. Wells st. Val
gyklos savininkas pripažino 
Kauntenbergį kaip holdaperį. 
Jis yra padaręs ir daugiau hol- 
dapų.

Banditai padarė hoklapų 
Paul Va n Briggle, taksikebo 
šoferiui. Atėmė $10.

Holdapas padaryta William- 
ui Irelandui, 4623 W. Monroe. 
Ireland neteko $6.

Trys banditai padarė holda- 
pą Louis Bellmanui ir N. Co- 
ral’iii. Aptiekoriai neteko $150.

Iš Arnold Collins, 5009 Lake 
Park avė., atimta $8. Collins 
taksikebo šoferis.

Iš Noble Biddle, aptieko- 
riaus, 3033 Fifth avė., atimta 
$75 pinigais ir radio $125.

Iš daktaro ‘Wm. Bingman, 
3638 Ogden avė. banditai at
ėmė $20.

Banditai pasigavo Stanley 
Poncatosvski, 2829 Short st. 

Banditai atėmė troką. kurį 
Ponvatovvski važiavo, o su trū
klį visokių reikmenų vertės 
$10,000.

Ir tai, galima sakyti, 21 va
landų banditų darbuotė, ir dar 
ne pilnai surašyta.

Cincinnati choras at
vyko Čikagon

Pagerbti Čikagos Simfonijos 
orkes t ro vedė j ą, F rederick 
Stockų, atvyko Čikagon Cin
cinnati pagarsėjęs choras iš 250 
dainininkų. Choras išbus Či
kagoj iki šeštadienio.

Naujas, savo rųšies in
stitutas Čikagai

Los Angeles mieste jau ati
daryta; tikimas, kad New Yor- 
kas netrukus, o Čikaga pas
kiau įsigys po institutų vadi
namą Institute of Family Re- 
lations. šiame institute (ar li
goninėje) bus analizuojama, 
mokslo daviniais remiantis, ne
susipratimai šeimynose ir da
romi bandymai nesusiprati
mams išlyginti. Tai bus kaip 
ir pakirkusiai šeimynai gydi 
ligoninės.

Išrinkta episkopalų 
vyskupas Čikagai

Mirus Episkopalų bažnyčios 
vyskupui Čikagoje, vyskupu 
išrinkta kun. Sheldon M. Gris- 
wold.

MADOS

Auto nelaime
----------- v **Autas, kuriuo važiavo Wal- 

ler B. Trunk, savininkas res
torano Chicago Ridge, III., mir
tinai sužeidė George Wicką, 

6 110 So. Claremont avė. Trunk 
mėgino pabėgti, bet tapo su
gautas, nes pagauta Tranko 

auto numeris.

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

—----------- *

ANELĖ GRICIENĖ 
po tėvais Dakniutė

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Ąve.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161 z

PROBAK

«S« Flirr AVINUI

O Jeigu jūsų pardavikas ne- 
išSl gali jus aprūpinti, rašykite

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi skustis. ko
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.

tiesiai mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Sompello bleidas —- 10c

PROBAK CORPORATION
NJW YORK

For COLDS, COUGHS 
Sore tliroat, muscular 
rheumatic aches & pains

AT ALL DRUGGISTS

Specialistai rydyme chroniškų Ir nauju 11- 
gii. Jei kiti neralšjo jumit išgydyti, atšilau • 
kyklt pas mana. Mano pilnas iiegzaminavi- 
tnai atidengė jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
ima! U jua gydyti, sveikata juma augryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzamlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietu, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.
-------O-------

Graboriai
J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

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.

----- „o— - ...

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virglnia 0038 

Res. Tel. Vau Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 Iki 8:80 vakaro

įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512

Ralph C. Cupler,M:D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel.. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ketvergail 
8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589 
-------O-------

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 pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. 'Brunswiclk .4983
Namų telefonas Brun»wick 6597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5167 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Pro^jjcct 1S28

Rez. 2359 S. Leavitt St., Ganai 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

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 ryto 

CHICAGO. ILL.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.
• •

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1b

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų\chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

3244. Naujausios mados suknelė. 
Tokia kokia dabar pradeda dėvėti, 
ilgą, gražiai atrodančią. Galima 
siūti iš šilko arba aksomo. Pilnos 
instrukcijos su paternu.

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

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 

z arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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 nubudime vy
ras Antanas Gričius, 2 sunai— 
Jonas ir Juozapas česnai, 2 
broliai — Mikoląs ir Antanas 
Čepaitis ir giminės, Kūnas pa
šarvotas randasi Chaper Bros, 
koplyčioj 2246 W. North Avė.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
vasario 7 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėta i 
Tautiškas kupinės.

Visi A. A. Anelės Gricienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiajni da- 
lv/auti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Broliai 
ir Giminės.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

PRANCIŠKUS LAPINSKAS

persiskyrė su šiuo pasauliu 7 
dieną vasario men. 1928 m., 
sulaukęs 56 amžiaus, gimęs 
Lietuvoje. Paliko dideliame 
nubudime žmoną Veroniką, 
dukteris — Veronika ir Bar
borą. Liūdnai atminčiai mu
sų brangaus vyro ir tėvelio 
Pranciškaus Lapinskio bus lai
komos šv. Mišios Mount Car- 
mell bažnyčioje. 9 d. vasario 
mėn., 1930 m. 11:30 vai. ry
to. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyt i pamaldas. Mes Tave 
Musų brangusis vyre ir tėvelį 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant

Nubudę lieka
Moteris ir Dukterys 
1104-ąNo. 17th Avė., 
Melite Park, III.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewo0d Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Elena Metuzaite
PO VYRŲ kvietkauskienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 1 d., 4 vai. ryte, 1930, sulaukus 
32 metų amžiaus, gimus Akmenės meistely, Kauno rėd. gyveno 
Varšuvoj. Paliko dideliame nubudime vyrą Stanjslovą ir du sūnūs, 
Kazimierą ir Leoną, Varšuvoj; senus tėvelius Marijoną ir Jokūbą 
Metuzus, seserį Aleksandrą ir.gimines — Lietuvoj; Amerikoj pali
ko dideliame nubudime seserį Stanislavą, švogerį Simoną Kun- 
rodą sesers vaikus — Joną ir Kazimierą Kunrodus, taipgi pusse
seres, pusbrolius ir kitus gimines.

Brangi sesutę, turėjau vilties parvažiuoti į Lietuvą ir pasi- 
inayti .MVi tavim, bet tow vilties, netekau: tiŽM^enai tu kaip yry veninio 
žvaiyęžde ir daugiau tavęs nebe matysime. l.attk mus, ----- mes pus
tave ateisime.

NubudusiKUNRODŲ ŠE1MINA,
4341 Archer Avė., Chicago.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

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 Sidėj 
1579 Milwaukee Avė. 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
• Cicero 

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

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

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Kampas Michigan Avė.
Te!. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rdoms 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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHlCAGOJ
Laidotuvfi.se patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystfis.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

3265 So. Halsted Street
Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė- 

lioj nuo 10 iki 12 po pietų

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 nūo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR, MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

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. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Telefonris Boulevard 1939

DR. 8. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 11L

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

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 SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880 '
Telefonas YmytIs 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 1G iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

‘ 'Namų Tel. Hyde Park 3395

lOHN B. BORDEN-
(Jonas BagdŽiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600
1 -  - —- -—  - - - - - —

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
<1 vokalas

134 North LaSalle Street
CHICAGO. .ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
LochI Office: 1900 So. Uni'Hi Avu 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki *J vai. vak.

Laidotuvfi.se
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvos Nepriklau
somybės Pami

nėjimas
Kiekviena tauta mini savo 

jicĮirikalusomyliės sukaktuvių. 
Lietuviai irgi neatsilieka. .Jau 
per keletą metu chicagiečiai 
rengia nepriklausomybės su
kaktu vili apvaikščiojirną. Šiais 
metais irgi nutarta laikytis tos 
tradicijos.
• Nepriklausomybes paminėji

mas įvyks vasario 15 d. Lietu
vių Auditorijoj. Bus keli kal
bėtojai ir muzikalis programas. 
Kalbėtojai, taip sakant, padarys 
trumpą Lietuvos nepriklauso
mybes apžvalgą, papasakos kas 
jau padaryta ir kas dar rei
kalinga padaryti.

Muzikalis programas taip pat 
bus gana geras. Tad visi ge
ri lietuviai vasario' 15 d. at
vykite j (Lietuvių Auditoriją.

Steponavičių, 'lai jau aišku, 
kad minėti chorai bus gerai 
prisirengę ir publikai bus įdo- 

imu išgirsti jų dainavimą.
Piogramui užsibaigus, įbus 

šokiai prie geros muzikos.
Jau galima iš anksto saky

ti, kad šis Auditorijos Bem 
diovės vakaras bus geriausias 
iš visų, lodei publika; turėtų 
atsilankyti, nes greitai kild to
kio vakaro nebus.

Pradžia 6 valandą vakare.
Busiu. v

Cicero
*

Bridgeportas
Didelis Lietuvių Auditorijos

♦ koncertas sekmadienį, vasa- 
rio"^) d.

Kaip girdėti, tai ateinantį 
sekmadienį Lietuvių Auditori
joj bus gana įdomus ir gra
žus vakaras. Rengimo Komi
tetas pakvietė programai du 
chorus — Birutės chorą ir 
Kanklių chorą.

Šie du chorai yra dideli prie
šai vienas kitam. Užtai jie at
einantį sekmadienį pasistengs 
duoti atsilankiusiai publikai 
kiekvienas gerą programą.

Be to, pakviesta yra Birutės 
orkestrą prisidėti prie progra
mų pildymo.

K. Steponavičius treiniruoja 
savo spėkas Laikytis prieš Kve
darą, o A. Kvedaras sako, kad 
jam nieko nereiškia paimti

Širdingai ačiū lietuviams, ku
rie iš mielaširdystės, ypatiškai 
ar per organizacijas, sušelpė 
mane Hgoje ir gelbsti atgauti 
sveikata.

Praėjusį mėnesį gavau au
kų:

Iš Joniškiečių Kliubo du 
kairius po $5; iš Covengton, 
Kenlucky, nuo kun. V. V. Smil- 
giaus $5; iš Liudviko Čepulio 
(Roeklord, 111.) $5; iš Josepb 
Raudoninus (Cicero, 111.) $1.10; 
iš Justino Vasaičio $1. Viso 
$17.10.

Su dideliu džiaugsmu ir dė
kingumu tariu visiems aukau
tojams širdingiausį ačiū.

Prašydamas brolius ir sese
ris lietuvius ir ateityje mane 
varguolį sušelpti kokia auke- 
le, pasilieku tikėdamas, jog lie
tuviai manęs neapleis ir suteiks 
progos pasveikti. Lauksiu jū
sų užuojautos.

Joseph Lapinskas, 
1411 So. 19 Avė,, Cicero, III.

Mirė Kondradų 
giminaite

L—-- ------—
Elena Mitužaitė, vyro pavar

dė Kvietkauskienė, augusi Ak
mens miestelyje, laike didžiojo 
karo išbėgo į Rygą. Vokiečiams 
atėjus į Rygą, ji turėjo apleisti 
Rygą ir atvyko į Charkovą.

Ten gyvendama susipažino su 
Kvietkausku ir ištekėjo už jo. 
Karui pasibaigus, jie persikėlė 
į Varšavą, kur gyveno iki šiol.

Dabar pp. Kondradai, gyve
nantys adresu 4341 Archer Avė. 
ir laikantys čeverykų krautuvę, 

^gavo žinią, kad jų giminaitė, p. 
Kvietkauskienė, mirė sausio 1 
dieną, 1930 m.

Kondradai labai apgailestau
ja ir lindi dėl savo giminaites 
mirties.

Bridgeportas
Nepavykęs holdapas

Tel. Virginia 1654

Justin Rimas & Son
3000 W. 40 PI.

Per 20 metų taisau senus ir darau 
naujus rakandus. Pirmos klesos 

darbas su garantija.

Vakar, apie 7:30 v. vak., du 
jauni plėšikai, abu apie 20 m. 
amžiaus, bandė padaryti hold- 
upą Antanui Visiackui, 3465 
Auburn Avė., (turinčiam tuo ad
resu bučernę. Plėšikams įėjus 
bučernėn, p. Visiackas paprašė 
kitą to namo gyventoją išeiti 
pažiūrėti ko “kostumieriai” no
ri. Plėšikai tuojaus atstatė re
volverius. Tai pamatė p. Visiac
kas ir spruko per užpakalines 
duris' lauk. Nusigando ir plėši
kai, ir irgi spruko lauk — nie-

Mokyklos baigimui 
. bankietas

Vasario 1 dieną pp. Donaldai, 
Ciceroje, surengė labai gražų 
bankietą, kad atžymėti jų duk
ters Emmos baigimą mokyklos.

Nors panašių pokilių būva 
gana daug ir. rasi, jie nieku 
ypatingu nepasižymi, bet šis, 
rodosi, daug kuo skyrėsi nuo 
kitų. Todėl ir noriu, nors 
trumpai paminėti jį.

P-nai Donaldai gyvena gana 
pasiturinčiai, šiam pokiliui jie 
sukvietė savo draugus, pažįs
tamus ir gimines, kurių susi
darė apie 100 svečių. Ne ma
žais tai būrys.

Svečiai užpildė visą dviejų au
kštų namą. Antrame aukšte 
gyvena p. Donaldienės sesuo p. 
Brazienė su vyru. Taigi ir šis 
butas pavesta svečiams, kartu 
su pp. Donaldų butu. Be to, 
Donaldai .turi gražiai ištaisytą 
beismantą. Tai visas namas, 
nuo stogo iki pamato, pavesta 
svečiams ir svečiai naudojosi 
patogumais ir jautėsi kuo pui
kiausia.

Apie 12 valandą, visi svečiai 
buvo pakviesti prie skanios va
karienės. Vakarienės laiku pa
tys pp. Donaldai pątarnavo ir 
prižiūrėjo, kad niekam nieko ne- 
stokuotų. \

Po vakarienės tuoj suorgani
zuota Bunco lošis su laimėjimu 
gražių dovanų. Lošėjai pralei-

do smagiai laiką ir išlošė gra
žių dovanų, tur būt, irgi su
teiktų pačių pp. Donaldų.

Reikia pasakyti, kad publika 
buvo parinkime, ir iš visų bu
vusių svečių tiktai šiam rašy
tojui ir jo draugui pasitaikė 
maža nelaimė, neprisilaikant 
jiems 18 amendmento.

Bet tai ne pp. Donaldų kal
tė. Nes, mat, atvažiavę į Ci
cero išėjome pasivaikščioti, o 
nepajėgėme atsisakyti nuo vie
no pažįstamo vaišių. Na, ir pa
miršę, kad ragaujame Ciceros 
produkto, po dviejų gurkšnių 
pasijutome, kad klaidą padaro
me.

Sugrįžę į vaišes, nors ir sten
gėmės laikytis su kitais sve
čiais, bet tur būt neįstengėme 
užsilaikyti kaip reikėjo.

Tikiuos, kad ten buvę svečiai 
ir šeimininkai atleis mums už 
tokią klaidą, o mes kitą kantą 
žinosime, jog iš.pokilio nereikia 
eiti pasivaikščioti.

Apie 6 valandą ryto visi sve
čiai skirstėsi,pilnai pasitenki
nę ir ačiuodami Donaldams už 
surengimą tokios šaunios besie- 
dos.—Buvęs.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
( *

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIEŪ APS.
Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrights — Išradimai vi
sokios rųšies.

B. PELECHOVVICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswlck 7187
... —.. ———— .... . — . .

PLUMBINGAS. Geriausis darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN 
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

ko nepelnę.

Financial
Finansai-Paskolos

Radios Farms For Sale

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perimame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.
-------- O--------

RAD1OS Už PUSĘ KAINOS
Majef^ic, 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 išmo
kėjimų. -

REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted St.

----- o-----

Ūkiai Pardavimui
PARSIDUODA farma, 80 akrų, 

Wisconsine, visai pigiai. Kas turit 
mažą nameli — galima mainyt, ar
ba ant Čeverykų šapus. ^309 So. 
Hoyne Avė. 

-------- o— ...

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
išmo- 
i 24

už 2^ nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. 
valandas.

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

“Upstairs”
2231

Telephone Arrųitage 1199

Automobites

GARANTUOTI VAR
TOTI FORDAI

Phaeton ................... $275.00
Sport Coupe ............ 325.00
Tudor ........................ 335.00
Fordor .......................  375.00

DFMONSTRATOBIAI IR AT
GAUTI ELEKTRIKINIA1 

RADK^
Bargenai už cash. R. C. A. Victor 

8 tūbų, kombinacija radio ir Victro- 
los, buvo $710, dabar $99.50. Nau
jas Atwater Kent, riešučio medžio 
kabinetas, buvo $179.50, dabar $75. 
Kiti geri pirkiniai elektrikinių 
setų.

W1SCONSINO F ARAI A
Mes turime pardavimui 180 akrų 

farmą; randasi geriausiame farmų 
distrikte visoj valstijoj; prie valsti
jos vieškelio; 3 mylios i didoką 
miestą; netoli Milwaų.kee; namai ir 
barnes. įrengta dėl pieninės farmos; 
galima nupirkti už mažiau pinigų, 
negu kainavo triobos. Jei^ųi jus 
jdomaujates kuo nors pirmos kle
sos, štai jūsų proga.

M. II. DETRICK.
Room 916, 140 S. Dearborn St.,

Tel. Central 5013

29
BOOT BROS.

10323 So. Michigan Avė., 
Tel. Pullman 3684

GRAŽUS 4 KAMBARIŲ 
FLATAI 

$20 iki $25 
MAUDYNĖS — ELEKTRA 

Gera transportacija 
Agentas 1823 S. Halsted St., 

arba šaukite 
ROOSEVELT 8229

PRANEŠIMAI

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
( , l

Gražus kalbantis paveislas 
ant Magna-Screen

“So Long Letty”
Ar norit mainytis pačiomis?

Pamatykit kas atsitinka

dalyvaujant
Charlotte Greenwood, Grant 

Withers, Patsy Ęuth 
Miller ir k.

Taipgi *
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

-

Dar pora lietuvių 
“pasižymėjo”

Policija pašovė jauną lietu
vį Bruno Norvilą, 17 metų, 
gyvenusį adresu 2312 Kroli 
Street. Jo draugą, taipjau lie
tuvį — Stanley Lietis arešta
vo. Lietis gyveno adresu 1730 
String stireet. Jis yra taipgi 
tįk 17 metų.

Policija užtiko vaikėzus tre
čiadienio vakare “besiruošiant” 
apie automobilį, pastatytą Ūlo
je, ties kiemu namų 1821 So. 
Peoria st. Vaikėzai, mat, bu
vo atsigabenę čia automobilį, 
kuris priklausė James McDo- 
naldui, 4441 VVashington blvd. 
Jie ir darbavosi, kad “nurė
dyti” mašiną.

Kada pdlicininkai užklupo 
jaunus lietuvių “didvyrius”, 
tai šie leidosi bėgti. Policija 
davė komandą sustoti ir šovė 
du šūviu į orą. Kadangi vai
kėzai nesustojo, tai paleista 
kulkos, taikytos į juos. Kulka 
pataikė Norvilui šonan. Jis su- 
knupo. Po to, sustojo ir Lie
tis.

Vaikėzai nugabenta į Brido- 
well kalėjimo ligoninę. Dakta
rai pareiškė, kad Norvilui ma
žai vilties pasveikti.

UŽKVIEČIU visus draugus ir 
tautiečius, atvažiavusius i Chicagą, 
atsilankyti i Koteli, 2318 Wash- 
ington Blvd. Kambariai pavie
niams $3.50 savaitėje, familijoms 2 
kambariai su, kuknia $8.00 savai
tėj. '

ANTANAS KRISSIUNAS, 
Sav.

J. s. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardtvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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

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

EVANS-SCHUSTER 
COMPANY

3704 S. Western Avė.

Šituatio'n VV anted
Darbo Ieško

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

JAUNAS vyras paieškau darbo, 
arba j mažą bizni galiu įnešti biskj 
pinigų, kaipo pagelbininkas. Kreip
kitės laišku arba ypatiškai. P. 1)., 
2920 S. Emerald 'Avė., 2nd fl.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

TURIU aprinkusi gerą vietą dėl 
Lunch Room. Reikalinga partner- 
ka. šaukite Grove Hill 1664, Miss 
J. P.

160 AKRŲ Michigan valstijoj 
parduosiu pigiai arba mainysiu j 
namą arba grosernę, delicatessen 
krautuve arba minkštų gėrimų už
eigą. arba kas ką turit.

Atsišaukite pas savininką. Agen
tų nereikia.

1021 W. 60th St.
Tel. Englewood 2116

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas jmokėjimas.

Visos jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokią norėsite bungalow ar flatų

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

Miscellaneous
Įvairus

Personai
Asmenų Ieško

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

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

namą, už mažą imokejimą.
Rašykite

R. WITTL,
32 Kervvood St., 

Palatine, 111.

Exchange—Mainai

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnoniu^ svetelius. — sto

 

rus ir plonus, taipgi ir vilpdhes pan- 
čiakas. Parduodam pigiopfs kainoms. 
Neriam sulig užsak naujus sve
telius ir taisome senflš. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir onės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir Įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 8486

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA DARBININKĖS
Reikalinga senyva moteris prižiū

rėti 5 ir 6 mętų du vaįkus. Valgis, 
kambarys ir gera mokestis užtik
rinta ant ilgo laiko. Del platesnių 
informacijų kreipkitės,

B. VENŠKUS,
1334 S. 49th Ct., Cicero, 111.

3 FLATŲ ir Storas kampas ant 
Canalport. |Ave., noriu mainyti ant 4 
flatų naujo namo, naujoj apielin- 
kėj. Tel. Roosevelt 4738.
*........r ■" - ~ ~ -

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Help Wanted—Female
Darbininkių

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

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

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta j du Storus (vienas išrenduo- 
tas dėl grosernes ir bučemes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
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
VIRTUVĖS pečius ir lova parda

vimui, 3:30 vai. po piet subaloj ad
resu: 1460 So. Union St., 2nd fl.

Furnished Rooms

Furniture & Pianos

RENDON kambarys apšildytas su 
valgiu mažoj šeimynoj. 4550 South 
Turner Avė., 1 lubos.

Svarbus Pranešimas L. S’. S. Kp. 
Chicagoje. Visų Chicagos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos kuopa nariai 
malonėkite atsilankyti susirinkimam 
kuris jvyks subartoje, vasario 8 d., 
7:30 vakare, “Naujienų” name, ši
tas susirinkimas yra labai svarbus 
— turėsime daug reikalų aptarti.

V. Lapaitienė, sekretorius.

Jaunų Liet. Am. Tautiškas Kliu- 
bas laikys mėnesini susirinkimą, 
penktadieny, vasario 7 d., 7:30 v. v., 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., Visi nariai malonėkite laiku 
pribūti, nes šiame susirinkime Bi
rutės Kalno dr-ia su visais savo 
nariais ir turtu susivienys su Šiuo 
kliubu. Taipgi randasi ir daug ki
tų svarbių reikalą, kuriuos būtinai 
turėsime aptarti.

Rašt. S. Kuneviže.

. GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
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 kandžią neliečiamas seklyčios 

setas $65.00.
7 Šmotų riešuto valgomojo kambarla se

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

lova, dreserto, skrynia, sprlngsai, matra- 
sas — $60.00.

Kaurai 9x12 $23.50.
AtsiSaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREH0U9E 
4811 West Lake St.

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

RENDON kambarys prie laisvų 
žmonių dėl vieno arba 2jų vaikinų 
su ar be valgio. Yra visi patogumai. 
Mrs. Miller, 2621 Crystal St., arti 
No. Califomia Avė., 3 lubos.

PASIRENDUŲJA ruimas garu 
apšildomas prie mažos šeiminos, be 
valgio. 7004 S. Talmąn Avė. 1 lu
bos.

TAUT. DR-TĖ LIETUVOS MY
LĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ ren
gia lietuvišką vakarėli ir visi broliai 
ir seserys esate kviečiami linksniai 
laiką praleisti ir draugyste paremti. 
Vakarėlis jvyks subątos vakare, va- 
sario-Feb. 8 d., 6 v. v., Tųjner Hali, 
200 Kensjngton Avė. Visus kviečia

Komitetas.

Vilniaus Vadavimo Komiteto ne
paprastas susirinkimas jvyks pirma
dieny, vasario 10 d., 7:30 v. vak.. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted St. Bus renkama nauja valdy
ba, taipjau yra daug kitų labai 
svarbiu reikalu. Todėl nariai ir 
draugijų atstojai prašomi būtinai 
dalyvauti. — Valdyba.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys savo mėnesini susirinkimą 
penktadieny, vasario 7 d., 1930 m., 
7:30 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 So. Halsted St., vi
si kliubiečiai kviečiami būtinai būti 
susirinkime. A. Kaulakis, rašt.

Draugyste Lietuvos Vėliava Ame
rikoje No. 1, laikys savo mėnesinį 
susirinkimą, 9 d. vasario, 1 v. p. p., 
Antaųo Česnos svet., 4501 S. Pau
lina St., Chicago. Draugai jr drau
gės malonėkite .atsilankyti i naują 
svetaine, o bus daug svarbių da
lykų apsvarstyti draugystės reika
lais* Sekr. Joe Dabulskj.

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

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

Tel. Buckingham 3770

Financial
________ Finansai-Paskolos________

SKOLINAM PINIGUS
$100 iki $30,000

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

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

100 ATGAUTŲ

ir naujų pinigais operuojamų
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.

Business Chances
____ Pardavimui Bizniai

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

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 maudynes, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.

QUINN BROS
Tel. Mansfield 7317

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 Ąve.

Tel. Lafavette 0455

Rašykite B. A. Holmes
C. L T. CORP..

333 N. Michigan Avė. 
----- o—-—

PARDAVIMUI grosemė ir bu- 
čemė, 1306 So. 50th Avė., Cicero, 
pigiai; arba parduosiu su namu ir 
priimsiu mainui lotus ir kiek pi
nigų.

Tel. Lawndale 7269, 
MR. SYDLE,

1548 S. Turner Avė.

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 niorgi- 
čių bizny, o ne real estate. Išmokė
jimais jūsų pačių sąlygoms.

FRECH, tel. Central 4804

Paskolos suteikiama 
i viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė, 
Tęl. Lafayette 6738-6716

----- o-----
DIRBTUVES PIANŲ 

IŠPARDAVIMAS 
KIMBALL DIRB

TUVĖJ 
Išmokėjimais po $1 i savaite. 

Krautuvių Sempeliai už 
Speciales Dirbtuvės Kainas. 

Kad išparduoti prieš 
Subatą, Vasario 8 d.

6 vartoti Uprights, $15 
kiekvienas

17 naujo styliaus maži Uprights, 
labai nupiginti, $265 

28 vartoti pianai. $35 
kiekvienas

17 vartotų grbjiklių, $79 
kiekvienas 

KIMBALL DIRBTUVE
• 2631 W. 26thSt 
Tel. Lawndale 3862
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PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, 4 kambariai pagyvenimui. Prie
žastis pardavimui patirsite ant 
vietos. 3254 S. Morgan St.

PARDAVIMUI ųiekarnė, viskas 
labai gerame stovyje. Atiduosiu už 
pirmą pasiūlymą. Priežastj pardavi
mo patirsit ant vietos. 4513 South 
Wood St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė; geroj viętojt moderniški fixtu- 
riai; 2 kambariai. Kartu su namu 
6 kambariu flatas, 2 karų garažas, 
karštu vandeniu šildomas. 2450 W. 
59 St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, geras išdirbtas biznis. Ne
brangiai. 246 S. 13th Avė., Maywood, 
Illinois.

PARSIDUODA Storas Šalę teatro 
— Malt and Hops, cigarų, cigaretų, 
kendžių, aiskrimo ir papkomų.

6842 S. Racino Avė.

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.

Iš PRIEŽASTIES mirties turiu 
parduoti savo naują gražų namą, 
kuriame dar niekas negyveno. Pri
imsiu $100 už mano dalį. Didelis 
bargenas.

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

Atsišaukite tarp 3 ir 8 vai. vak.

PARDAVIMUI dviejų flatų mūri
nis namas, 3 metu senumo, už kai
ną bungalow. Viskas yra ištaisyta. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
$3,200 eųuity. Atsišaukite vakarais 
adresu. 3946 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI — specialis barge
nas y už puse kainos - du na
mai ir lotas, kurie randasi 959 W. 
35 Place. Turiu parduoti, nes ap
leidžiu miestą. Kreinkites prie sa
vininko Nirholas Hladkus, 959 W. 
35 Place.


