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Kalėjimas iki gyvos galvos 
už “raganiaus” užmušimą

Nepaprasta byla Pennsylvanijoj, kur dar 
yra žmonių, tikinčių į buvimų raganų ir 
burtininkų, i piktas dvasias ir velnių 
apsėdimus

YORK, Pa., sausio 10. —Pri- 
saikintųjų posėdi ninku teismas 
čia nuteisė kalėjimui iki gy
vos galvos jaunų vietos farme- 
rį, Johnų Bly’myei’ų, 33 metų 
amžiaus. Jis buvo kaltinamas 
dėl užmušimo seno Nelsono 
Behmeyero. taipjau farmerio, 
kuris buvęs “raganius.“

Farmerys Reluneyer. gyveno 
vienas, kai koks atsiskyrėlis, ir, 
apielinkės farmerių įsitikinimu, 
“turėjęs reikalo su piktomis 
dvasiomis.“

Teisme Blymyer pasipasako
jo, kad per dešimtį metų jis vis 
negerai jautęsis, sveikata jo bu
vus bloga. Jis ėjęs pas dak- 

. tarus, bet tie nieko jam nepa
dėję. Tada jis kreipęsis į burti- 
ninkus, ir tie- jum pasiiky, kn<i. 

jis esąs apragąnuotas. Viena 
vietos burtininkė, sena Mrs- 
Noll, taipjau jam pasakius, kad 
jis esąs apraganuotas ir kad ji
apraganavęs senis Rehmeyer.: kas 
Mrs. Noll liepus jam Įsidėti i nes. užmušdamas raganių Reh- 
delną dolerį, ir kai paskui ji tą meyerą, jis piktų dvasių alsi 
dolerį išėmus, tai jis savo dėl- k ra tęs amžinai- 
Jie pamatęs raganiaus Bvhmjeye 
ro paveikslų, 'lai jau buvę vi

taip: gauk raganiaus knygą, ku
ri vadinas “Seniai Prapuohisis 
Draugas,“ ir ją ugny sudegink; 
arba gauk pluoštą seno raga
niaus plaukų ir užkask juos še
šias ar astuonias pėdas žemėj.

Tada jis pasikvietęs dar du 
vaikinu, kaimynų fannerių su- 
nu, kuriuodu, burtininkė Mrs. 
Noll sakius, taipjau buvę piktos 
dvasios apsėsti, ir lapkričio 27 
vakarą nuėję pas raganių Reli- 
meyerų. Kad raganius atsisakęs 
atiduoti jiems “Seniai Prapuo- 
hisio Draugo“ knygą, jie ėmę1 
jį mušti, ir mušę, kol biaury- 
bę užmušę. Po to jis, Blyin- 
yer, tuojau pasijutęs geriau — 
pikta dvasia iš jo išnykus.

Teisine Blymyer buvo pa- 
kluilsius, jis chu-ytų, jei cln- i

bar teisėjas ar prokuroras ji 
apraganuotų.

“Užmuščiau,“ atsakė Blymyer,' 
dar pridėdamas, kad dabar nie- 

nebegalis jį apraganuoti, j

- Trijų metu Jer&ey karvė, pieno davimo čempionė. Ji priklauso farnieriui Guier iš Farmington, Ky.

Karalius diktatorius 
užgynė visokius mi
tingus Jugoslavijoj

Kroatai, kurie iš karto džiau- 
įvykintu pervartų, cli«- 

bar jau pamatė, kad apsiriko

Japonija išsodino sa

Lietuvė 3 mėnesius 
kalėjo nekaltai

LIETUVOS ŽINIOS
Kokių Lietuvoje esama 

teismo antstoliu

Kiti du farmeriukai, Wilberl 
į Hess, 18 metų, ir John Curry, 

sai aišku, kad per Rehmeyera 14 melų amžiaus, kurie Bly- 
jį buvęs velnias apsėdęs. Kaip myerui padėjo užmušti “raga- 
piktas dvasios atsikratyti? Bur-Įnių” Behmeyerų, bus dar teisia- 
tininkė Mrs. Noll pamokius ji.mi.

Vokietija paskyrė 
ekspertus repara

cijų komisijon

sausio 10. Gen. ZivkoviČ, 
naujasis Jugoslavų premjeras, 
diktatorium pasiskelbusio kara
liaus Aleksandro vardu paskel
bė dekretų, kuriuo visokį kraš
te susirinkimai užginami, idant 
tuo budu butų padarytas galas 
visokioms politinėms diskusi
joms.

Kartu su dekreto paskelbimu 
policija Belgrade padarė kratą 
Metalo pramonių klubo įstaigo- 

r užantspau-

\YASH1NGTONAS', sausio 10. 
— Iždo departamento praneši
mu, 1928 melų pabaigoj Jung
tinėse Valstybėse apyvartoje 
buvo viso labo $4,973,320,780.

Kadangi Jungtines Valst; 
turi 119,970,000 gyventojų, 
pinigų apyvarta per capita 
reina $41.77.

vo jūreivius Hankovo 
koncesijoje

lai 
pa-

Dabar mokslininkai 
galės debatuoti 

telefonais

Padarė tai dėl kilusio kiniečiuo-
J mo Japonus;

gali dėl to kilti rimtu nera
mumų

Shenandorietė buvo nuimta už ------------ .
vaikščiojimą plikom blauz-i KAUNAS. — Vasario mėnesį 
dom; teismas išteisino Šiaulių miestą pilietė O. K-nė 

 pasiuntė Kėdainių Teismo ans-
POTTSV1L1.E, Pa., sausio 10. toliui protestuotą V. M-ko vek- 

čia ką tik įvyko vienos Shenan-i^lį sumoj apie 200 litų (pris- 
doah’ietės, Mrs. Mary Kausekas'kaičius nuošimčius, teismo išlai- 
[matyt, lietuvės] byla. • 1- P-)-

Mrs. Kausekas buvo kaltina-' Kadangi V. M-kas tarnauja 
ma kaip “common nnisance,“ )r*e geležinkelio Kėdainių mo
tai yra, ji elgusis nepadoriai ir Pe» vekselis buvo pristatytas 
tuo piktinus žmones. * anstolio įš Geležinkelių Valdy-

Pasirodo, kad tas jos “piktini-kuri pinigus per 3 mėne- 
nas žmonių“ pasireiškė tuo, ’us dalimis sulaikė ir birželio 

kad ji vaikščiojo gatvėmis pli- t mėnesį persiuntė Teismo ansto- 
kom blauzdom. Už tai ji buvo Uui.
suimta ir per tris mėnesius lai- ; Ponas anstolis dalį pinigų kaž 
koma kalėjime, kol sulaukė teis- kodėl sulaikė, ir O. K-nei siun- 
m() ; ė iš visos sulaikytos sumos tik

Išklausęs kajtinimų, teisėjas >4 litus, pažymėdamas perlaido- 
oareiškė, kad “moteris plikom ie> kad likusieji pinigai dar jam 
•blauzdom mes matome ir leal- nesumokėti^
ruo.se ant pagrindų, ir maudo-i Nesulaukdama ilgai pinigų, 
mosiese vietose, ir niekas neini- rioteriškė užklausė laišku ansto- 
ko to papiktinimu.
leriškė turėtų ‘pikinti’ žmones, i
>i ji plikom blauzdom pasiro
do gatvėj ?’’

Mrs. Kausekas tuojau buvo >ui keletą 
prisaikintųjų posedininkų ištei-i įrašydama nelaikyti pas save 
sinta. j neteisėtai svetimų pinigų, bet

ISteisilita.. O Kol )jixvo išteisin- I ‘r- anstolis nieko ircatsnlce.

ta, ji tris mėnesius buvo laiko- I Oabar tenka kelti bylą, 
ma kalėjime. ! . .

Kode! mo-! i» bet šis nieko neatsakė. Tada, 
į įasileiraviisi Geležinkelių V’al- 

lyboj ir sužinojusi tikrų daly
ko padėtį, O. K-nė siuntė ansto- 

apdrauslų laiškų,

Konferencija kovos j.e’ ,klub- ,,ž,ia"’ 
su “flu” priemonėms 

apsvarstyti
Kroatų seimas uždą rytas 

antspauduotas
ir už-

BERLYNAS, sausio 10.
Vokietijos atstovais tarptautinė
je ekspcTtų komisijoje Dawesc. 
planui peržiūrėti ir Vokietijos 
rėpti racijų sumai nustatyti ta|x> 
paskirti Dr. Hjalmar Schacht, 
Reichsbanko pirmininkas, ir l)r. 
Albert % Voegler, Jungtinių Plie
no fabrikų direktorius.

Kari Melchior, Hamburgo. tų 
bankininkas, ir Ludwig Kasti. 
Vokietijos pramonių sąjungos 
valdylMks narys, paskirti dele
gatais pavaduotojais.

VVASIIJNGTONAS, sausio 1(1.
Generalinio visuomenes sveika-1 
tos tarnybos chirurgo Cummin- 
go iniciatyva šiandie čia prasi
dėjo pirma nacionalė kovos su 
influenza konferencija.

Dalyvauja apie septyniasde
šimt penki delegatai, atstovau
jantieji įvairių valstijų ir mies- 

sveikatos vyriausybėms.
Konferencijos tikslas yra pasi
tarti dėl priemonių kovai su in- 
fluenzos epidemijomis.

Konferencijos sušau k ė j a s
■ Cumming dalyvauti 
!“flu” įį patį paguldė.

sausio 
karte 
Alek-

BERLYNAS, sausio 10. — 
Berlyno ir Breslavo Teclmologi- 
jos Institutai įsteigė nepaprastą 
būdą įvairiems klausimams dis- 
kusuoti, ar debatuoti, būtent, su 
pagalba toliakalblo telefono ir 
clek t rodi i > am i n i ų garsiakalbi ų.

Vakar buvo padalyti pirmi 
bandymai, kurie davė geriausių 
rezultatų. Klasės tiek Berlyne 
tiek Breslave galėjo aiškiausiai 
girdėt abiejų pusių mokslinin
kų argumentus.

10. — Kroatai, kurie iš 
labai džiaugėsi karaliaus 
Sandro padarytu Jugoslavijoje 
pervartų, dabar ima blausiis. j i x a
Ūpas ypačiai nukrito, kai tapo | KadO ISplaUtąARIU  R- 
įsteigta aštri cenzūra laiškams, | dsCIlO lektllVO Dagai- 
telegramoms ir laikraščiams.. i i iF
Kroatai pradeda justi, kad rni-; DOS pllKię
litarinė Belgrado valdžia jų vi-
sai neglostys. i OSLO, Norvegija, sausio 10.

Tą ypač, pajuto jie, kai vakai Praneša, kad vakariniame 
Kroatų valstiečių partijos vadai, Iškišulio krante, kin-
atvykę į provincijos seimo ru- markeno provincijoj, rado juros

ŠANCIIAJU.S, Kinai, sausio 
10. — Del sustiprėjusius Kinuo
se agitacijos prieš japonus, Ja
ponija vakar išsodino savo jū
reivius japonų koncesijoje ilan- 
kovo.

šitokį žingsnį Japonija pada
rė po to, kai Anti-japonų drau
gija apstatė japonų koncesijų 
pikietininkų kordonu, neleisda
ma japonų firmų tarnautojams 
kiniečiams ateiti į darbų. Kinie
čiai taipjau neleido japonų gy
ventojams išeiti iš koncesijos ir 
pagaliau visai sutrukdė, visokį 
prekių gabenimų į japonų dalį, 
lygiai kaip ir jų išgabenimą.

Japonų jūreivių išsodinimas 
tik dar labiau sukiršino kinie
čius, ir dėl to gali kilti rimtų 
neramumų.

Moteriškė, prohibicijos 
šnipas, apako nuo 

degtinės

Paraguaja demobi-1 
lizuoja kariuomenę

ASUNiCION, Paragauja, sait-

tas Guggiari pasirašė dekretą 
demobilizuoti kariuomenę, kur 
buvo mobjlizuota kilus aštriam 
ginčui su Bolivija.

$521,000 Cash Register 
darbininkams kompani

jos pelno dalies

negali:

DAYTON, Ohio, sausio 10.— 
National Register kompanija 
skelbia, kad šio sausio 19 die
nų darbininkams ir taniau to
jams bus išdalinta bendrai 
$521,000 gyvais pinigais kaip 
kompanijos praeitų metų pelno 
dalies.

Lenkai duoda dviem sa
vo lakūnam Atlanto 
skridimo monopolį

Ka-

<0 R R S 'i
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; kartais ga
li būt sniego; nedidelė, tempe
ratūros atmaina. Stiprus žiemių 
vakarų ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 30° ir 25° F.

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:38. Mėnuo teka SiOS 
vakaro. *

VĄRŠUVA, sausio 10.
ro departamentas paskelbė, kad 
nė vienam kitam lenkų aviu to
riui nebus kišta skristi per At
lanto vandenynų, kol tatai nepa
vyks padaryti lakūnams majo
rui Idzikovskiui ir maj. Kubar- 
lni, kurie jau daugiau kaip me
tai laiko rengiasi tokiai kelio 
nei.

Tuo budu ir besirengę skristi 
per Atlantą lakiniai Nieviarov- 
ski, Ko valdyk ir Kliš dabar pri
versti savo sumanymų atidėti.

BERLYNAS, sausio 1O.-^Ber- 
lyno universitete tapo galutinai 
jsteigta homeopatija kaip spe
cialus medicinos skyrius.

LITTLE ROCK, Ark., sausio 
10. Čia rado negyvų, su 
dviem kulipkų žaizdom galvoj, 
Misa Florence Lee New«um, 29 
metų, Šokimo mokytoją.

šis įvykis kelia klausimą, ar 
jonas anstolis tik vien su O. 
K-ne taip pasielgė? Ar nėra 

iau nuskriaustų piliečių? 
! Kas mokės už kelis menesius 

nuošimčius? Ar nevertėtų pas 
lokį “poną“ padaryti smulki 
revizija?

«#•

Vilkai užpuolė Vilniaus 
kraštą

Paskutiniuoju 
— ------- j laiku Vilniaus krašte pasirodė

Caillaux, buvęs Franci- i (h‘^‘ .Vl,kų.’ kl,1!e užpi[o!*
JOS premjeras, sužeistas Šiomis dienomis Drus-

i7 • •• kininkų giriose buvo sudraskv-(JLU11RES, Prancija, saus. , . : . . ....‘ . .. , Jas dviejų pirkliu arklys, o pa-10. — Automobilio nelaimei t?- . . . .. . /. * v - o•' tys pirkliai sužeisti. Varėnos 
niškuosi* vilkų gauja suplėšė

Paliuškevičių 17 m. am- 
kuris grįžo iš miestelio

no sužeistas Joseph Caiilaux, 
buvęs Franeijos premjeras. Vincą 

j liaus,
Latvija sumažina muitąinamo'
džiovintiems vaisiams ■, , 

 [skels odos sandelius is
Kauno miesto

mus mitingo laikyti ir nutarti, i&plttutų pagpHios plūdę, su pa- 
kokio partijai laikytis nusista-Ta^u Paris.’
tymo Belgrado diktatūrai, rado “Latham ’ buvo iraneuzų lek- 
visas ritmų duris Belgrado vy- j kuriuo kap. Roaldas 
riausvbės užrakintas ir užant- i Amundsena« su penkiais kom- 
spauduotas, o aplinkui pastaty-;ixuiionais praeitų metų birželio 
tus žandarus. Kroatų vadai tuo- p# dienų išskrido iš Norvegi- 
met slaptomis susirinko kitoj Hos i Slpi(5bergenų tikslu iš ten 
vietoj mitinguoti. 1 ieškojimų dirižablio Italia

___________ i katastrofos aukų, ir toje kelio- 
‘ nėj žuvo be pėdsakų.

LOS ANGELES, Cal., sausio 
10. — Nelaimė atsitiko jaunai 
Mrs. Thelmai ‘ McDanieLvSan- 
ford, prohibicijos šnipui, kurios 
dėka nemaža asmenų buvo nu
teisti ilgiems metams baudžia
mojo kalėjimo už prohibicijos 
įstatymo laužymą. Praeitą sek
madienį ji pati dalyvavo girtoj 
“paroj,” ir po tos puotos apa
ko nuo nuodingų svaigalų.

WAS(HINGTONAS, sausio 10. 
— Pradedant sausio menesio 1; 
diena Latvijos muitas impor 
tuojamiems džiovintiems vai
siams nustatomas 0.50 lato ki
logramui. Dabar toms prekėms 
muitas įvairavo nuo 1 iki 2 
atų kilogramui.

KAUNAS. — Miesto savival
dybė yra įspėjusi odų pirklius, 
kad iki ateinančių metų rugsėjo 
mėn. 1 d. visi žalių odų sandė
liai iš miesto butų iškelti j už
miesti.

Italų jūreivių smurtas F aktai Kalba už Save
Kiniečių streikas 

prieš japonus
9000 kiniečių metė darbų; strei- 

ko komitetas jspėja darbinin
kus nuo smurto

Kinų ministeris Wash- 
ing'tonui keliamas 

Londonan

Puolę kintamųjų paveikslų te- 
I atrą sudegino “Gatvės Ange

lo” filmų

ŠANCHAJUS, Kinai, saus. 10. 
j— Septyniafidešimt italų jurei- 
! vių, apsiginklavusių peiliais irI»NIM>NAS, sausio 10. — "v “i•••■•'i i" "z, . y. . ’ , .j revolveriais,‘vatkar vakaru, puo-; Gauta žinių, kad Alfred Sze,',. .. ,......

ŠANCIUJUS, Kinai, sau. 10. ministens Jungt. Valsty- 
- Praneša, kad Hinrkove šian- !Mm‘X'aT- Posk,rtos ”a8IU,,t- 
die sustreikavo 9,000 kiniečių,1 nlu Djd- 
dirbusių japonų kompanijų įs
taigose.

Streiko komitetas išleido pro
klamaciją, kulia užgina koope
ruoti su kontr-revoliucininkais, 
arba vartoti smurtą prieš sve
timšalius ar jų turtą. Komite
tas taipjau prašo milicijų ir vi
suomenės saugumo biurų padė
ti išlaikyti tvarteę h- rarautoų 
streiko metu.

Sovietai statys didžiau
sią Europoj tiltą

10.

i4u

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

lė čia krutamųjų paveikslų Ca
pital teatrų, kuriame buvo rodo
ma Žinoma filmą “Gatvės An
gelas?’

Mosuodami ginklais ir dai
nuodami fašistų dainas, jie įsi
veržė j* prožektorio kambarį, 
pagrobę filmų ir, išsigabenę 
laukan, sudegino. Padarė tai 
pirmiau nei atvyko policija 
smurtininkams suvaldyti.

Mat neseniai diktatorius Mus- 
solini pasmerkė tų filmą ir už-

VIENA, Austrija, sausio
— Sovietų Rusija užsakė 
choslovakuose plieno, kuris 
suvartotas tiltui per Dniepro 
upę pietų Rusijoj pastatyti. Til- 
tas per Dnieprą, lamiąn diditau- rmtyti ją Italijoje dėl to, 
siMh etfrttpo([«. kad filmoi neva žeminami italai.

<

bus

ur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111

kad filmoj neva žeminami italai.

I IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa

Lietuvių Muzikalės Svetainės 
banketas

VV’aukegan. III
Svarbus pranešimas ir 

kvietimas

Kaip lietuviai čionai senai 
vena dar tokio įvykio neturėjo. 
Milijonines SLA. organizacijos 
dešimto apskričio kuopų atsto
vų metinis suvažiavimas įvyks 
13 d. sausio, 9 vai. ryte, Liuo
sybės svetainėj. Tikimės, kad 
daug atstovų suvažiuos, bet bus 
nemažai ir svečių.

gy-

WHEN FLU 
THREATENS

Vietinė SLA.' 2G2 kuopa pa
gerbimui atstovų ruošia labai 
gražų vakarą su turtingu pro- 

| gramu ir šokiais.
Programas I

Koncertinę dalį programo išpil
dys Liuosybės Choras, vedamas 
A. P. Kvedaro, dainuos nema
žai ir gražių liaudės dainelių. 
Teatralę programo dali išpildys 
kenoshieČių Dailės Ratelis, ve
damas J. Pabarškęs, kuris su
vaidins trijų veiksmų komedi
ją “Netikėtas Sugryžimas”. Mi
nėtos spėkos Waukegano lietu
viams yra žinomos, daug aiškin
ti nereikia; galiu sakyti, kad 
už mažą įžangą kiekvienas atsi
lankęs bus pilnai programų pa
tenkintas. Po programo tęsis 
šokiai iki vėlos nakties; valgių 
ir gėrimų dėl visų bus pilnai.

Atsilankę matys gražų pro
gramą ir susipažins s su visais 
SLA. net iš tolimųjų žiemių at
vykusiais veikėjais. Todėl kvie
čiame vietos ir apielinkių mies
telių lietuvius sausio 13 d. į 
Liuosybės svetainę sueiti. Pro
gramas prasidės 6 vai. vakare.

—M. Kasparaitis.

» i
Lietuvių Muzikalu svetainė 

jau nuo septynių metų yra įve
dus savo metinę šventę, kurią

ma, su sočia siela paskui visi 
linksmai šoko ir linksminosi iki 
pirma/Valandai ryto. '

Kaip kas iš juokingesnių priel 
telių po vakarienei: apie už va
landos laiko ateinu į tą sve
tainę kur valgėm vakarienę 

I Stalai apsėdę vyrų ir moterų, 
visi 
kas 
gan 
ma-

1 : "'V. --------

Goldbiatt Bros, nu 
pirko Lederer

‘ kas metai apvaikščioja, suruoš- 8enesniMjy if jaunuolių,
bus .sekamas, ^ama didelį viešą banketą Nau- *l ^‘dnuoja

kokias moka, kas 
Vienam

daineles, 
išrodo 
kampe

Niekad neleiskite šalčiui 
kosuliui tęstis 

Sunaikinkit ėaltj pirni.t dienų tr jus 
da veikiausia nevausiie piain'itj 
ar inflaenzos. Kai flu VHimoja. 
diat nusidėjimas leisti Aaldiui. ar 
tęstis. 

Turpo tuojaus sunaikins Aaltį. 
juo krutinę, ar gerklę, jis palengvina 
auti, paliuosuoja atsikosėjimų. Urnai 
pajusite pairerėjimų.

Apsisaugojimui gi nuo flu, įtraukite j 
kiekvienų nasrų kelis kartus j dienų ir 
Ilu bakterijos mažai ras progos įsigyventi, 
ar susirasti veisimos vict^.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs iš senovinių ierpetmo, 
monthol gyduolių, kiekvienas 
Išlavinta slaugė pasakys 
dėtiuuu jau nuo senai ___
po vetksnnngi antiseptikai, 
tys staibių ypatybę palengvinti 
ir slėgime. Turpo kainuoja tik 
aptiekei.

Opick. Sure, Salo Kclief

ar

u A<l<cri nio 
yra m|.,. 
kosuliui

Ištrinti* 
nio- 
JUH

antiseptikas.
cainphor ir 

gydytojas, ar 
jums, kad tie mi. 

yra pripažinti kai- 
taipjati turin- 

šalėitioHc 
35c bilo

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr.'dt 850(1

RADIOS! RADIOS!
Dėlei musu tnilžinišk?» iižsisakyruo ir 
taip pat didelio išpardavimo 
duodame žymiai nužemintas 

kurios yra sekamos:
Atwatcr Kent 40 už .............
Freshman Q., 15 už .............
Steinite 7 už .........................
R. C. .A. Radiola 18 už ..... .
Spdrton už ..............................
Zenith naujas elektrinis setas $150.00
Radiola 60 už ..........................  $147.00
Majcstic 71 už $137.00

čia pa
kabias,

$77.00
$69.00
$75.00
$95.00

$115.00

Racine, Wis

Susirinkimas

SLA. 100 kuopa laikė metinį 
susirinkimą 6 d. sausio, 2 vai. 
po pietų, Union Hali. Prisirašė 
naujas narys p. Jurgis Kapo
čius, kurį nariai su džiaugsmu 
priėmė, nes J. Kapočius yra jau
nas, pilnas energijos visuome
nės veikėjas.

Nutarta ruošti beskių balių. 
Taipjau išrinkti penki atstovai 
Į l()-to apskričio metinį suva
žiavimą, kuris įvyks sausio 13 
d., 9 vai. ryto, Liuosybės sve
tainėj, Waukegan, 111. .Be at
stovų žada daugelis važiuoti pa
žiūrėti programo ir pasišokti, 
nes Waukegano vietinė kuopa 
ruošia atstovų pagerbimui pro
gramą 6 vai. vakare, Liuosybės 
svetainėj.

Lietuviu Matuzelis atvažiuoja

e

1929
už $129.00.

Šita gi ūži Atvvatcr Kent Kadio 
m. su visa kuo tik

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

•y) 
yra 
ma

Jurgis Skinderis, 105 metų 
senelis, ir artistas Stasys Pil
ka atvažiuoja į Raciną. Sanda
ros 35 kuopa jiems ruošia dir
vą dėl išpildymo programo. S. 
Pilka atsiveža didelę grupę ak
torių, kurie loš, dainuos ir daug 
juoką publikai suteiks. Progra
mu dalyvaus ir senelis Jurgis 
Skinderis. Kviečiu kaip vieti
nius, taip ir apielinkių miestelių 
lietuvius sausio 20 d., atidėjus 
kitus reikalus, ateitį ir suva
žiuoti žingeidaus programo pa
siklausyti. Programas prasidės 
2:30 vai. po pietų, Turners Hali. 
Po programai bus ir šokiai.

—M. Kasparaitis.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

jų Metų vakare. Tad ir šiemet 
' buvo suruoštas puikus banketas Kra^’al*

_ | tau, kad policistas moterį, ar 
panelę prispaudęs prie sienos, 
ir laiko; urnai jo buožė iš po 
pažastės kabarkšt į grindis. Ne- 
kuric sužiuro kas 
Aš į šalę stovinčią

Įsakau: žiūrėk, jau 
dukę”areštuoja. Ji į mane pa
žiurėjo, nusijuokė ir sako: “tu 
didelis Raulas, kad nė to nesu- 

. x . pranti.pietų dalis svečių susirinko į 
viršutinę šokių svetainę ir ten 
jie šoko ir linksminosi iki sep
tintai valandai vakaro. Tuomet | 
atvykęs bendrovės pirmininkas 
pakvietė visus svečius stoti prie 
stalų, kurie buvo gražiai iš
puošti ir aprūpinti valgiais, or
chestras sugrojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, o visi svečiai 
sustojo ir kartu su orkestru su
giedojo. Kadangi viskas buvo, 
taip sakant, “sufiksuota” tvar
kingai iškalno, tad ir svečiai 
buvo tarp savęs pasidarę ata
tinkamą tvarką: vyrai sėdėjo 
su moterimis, o moterys su vy- 
raic Jaunesnėsūs moterys ir 
panelės buvo apsirėdžiusios gra
žiomis šlebėmis.

Užkandus vištienos ir daug 
kitokių skanumynų, prasidėjo 
vakaro programas. Pirm, pri
statė du jaunuolius — brolį ir 
seserį, kuriuodu sugrojo porą 
dalykėlių, po to sekė keletas 
kalbėtojų, kurie norėjo šį-tą 
svečiams pasakyti. Bet kur čia 
tau tie svečiai klausysis, kuo
met jie yra užimti ir turi vie
nas antram ką nors naujo ir 
juokingo pasakyti. Klegūsis, 
šąkučių ir peilių barškėjimas, 
užtrenkia kalbėtojų kalbas i ' 
visi kalbėtojai kalba trumpai 
nes mato, kad jau niekas nebe
klauso. Prasėdėjus apie va
landą ir pusę prie stalų ir su
valgius viską kas buvo duoda-

sausio 1 d. vakare, ir suėję sve 
čiai turėjo puikią progą pasi
linksminti, sutikti ir pasveikin
ti savo draugus 
Metais.

Banketas buvo 
na rūpestingai 
pagal nuo senai 
papročius ir tradicijas.

Nuo ketvirtos valandos po

su Naujais

suruoštas ga- 
ir tvarkingai, 
įsigyvenusius

pne sienos,

ten darosi.
prietelką

vieną “lei-

Maurioc Goldblatt, preziden
tas (roldblatt Bros., Ine., sau
sio 9 paskelbė, kad jie nupirko 
visą Ledorer departmentinę 
krautuvę, kuri randasi prie Olsl 
SI. ir Commercial Avė. Ji bus 
jau trečia krautuve šios įstaigos.

Ledercr krautuve randasi la
bai geroje biznio sekcijoj South 
Chieagoj. Ji buvo vadovaujan
ti krautuvė šioje apielinkėje 
per 28 metus. Krautuvėje bu
vo daromu biznio į metus apie 
$1,000,090 per paskutinius- 10

-■-s r—-r

metų.
Keturi menesiai atgal Gold- 

blatt Bros, nupirko buvusią bar- 
kin krautuvę, prie 47tb St. ir 
Ashland Avė. šios dvi krau
tuvės yra gerai žinomos ir lan
komos lietuvių. Ir iš lietuvių

twn'>ww
Penktadienis, saus. 11, 1929

Croldblatl Bros, daro didelį biz
nį. Trečiu jų krautuvė randasi 
prie Chicago Avė,, netoli nuo 
Ashland Avė. Jie tikisi, kad 
visos trys krautuvės i metus da
rys apyvartos apie 090,01X1.

Jis i ją bučiuoja, o ne 
areštuoja”. Arčiau prisižiūrė
jus supratau ir aš, kad jiedu1 
taip puikiai “romansuoja“; ger-l 
darni po stikliuką ir rūkydami 
abudu po cigaretą, tęsė ir to
linus savo “romansus”, nepai
sydami. kad publika juos ma
to. Išrodo, kad bučkių kursas 
nupuolęs žemiaus vokiškos 
markūs ir naudojamas visose 
vietose ir visokių “luomų”.

Ners banketas buvo gražus, 
bet visi^tvirtina, 
nė pusės tiek publikos, kiek bū
davę kitais metais. Vadinasi, I 
biznis puola visose vietose že
myn ir žemyn, todėl kad darbi-; 
ninku padėtis kas kartas darosi 
vis rūstesnė. Tačiaus darbi
ninkai apie šitą savo padėtį gal
voti nenori, viską palieka val
dančiai klasei ir juodam liki
mui spręsti. .

kad nebuvo

visiems “apznai-
30 d. sausio, kaip

2

BALTIKO 
AMERIKOS 

LINIJA
LITUANIA

Sausio 26

ESTONIA
Vasario 9

LITUANIA 
Kovo

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

Phone Boulevard 4552

Turkiskos, Rusiškos 
Sulfarinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, žalčio 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 pergulejimo.

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

Tai
Kelias

Del
Lietuvių

315 So. Dearbom St.

Išplaukimai 
Laivų iš 

New Yorko:

Kreipkitės j Vietos Agentus ar j 
BALT1C AMERICAN LINE

Chicago, III.

Norččia 
mint”, kad 
8 v. vakare, i Lietuvių Muzika-' 
lę svetainę atlekia, atskrieja 
Vanagas su vargučiais. Čia jis 
kalbės, giedos Ir kitas visokias! 
vanagines “funes krės.” Už tad p. 
pasižymėkite tą vakarą ir at
vyki! visi ir visos. Kazys.

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

SH

Vaikų Sveikata
Tyras, sušvelninantis, lengvai virškinamas cold-li.ver 

aliejus, vis daugiau ir daugiau yra vartojamas, kad už- 
laikyt vaikus: gerai valgančius, linksmus ir sveikus.

SCOTT’S EMULSION
per daugiau kaip penkiasdešimt metų yra mylimiausias 
cold-liver aliejaus tonikas, daug reiškiantis augan
čiam vaikui, ypatingai per žiemą.

Užlaikyk vaiką sveiku ir stipriu—duodant jam 
Scott’s Emulsicn. Jis turtingas vitaminais.
■■■■■■■■■ Scott X Bovvnc, Bloomficld, N.J. 28-15

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų roottoj PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus laiai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St.
Phone CanaI 2544—2545

t VISUR
Chicagos Apygardoje

■WČHiCAG0WB 
IAURORA AND ElgTN] 
■A P AIL R 0.A

Aptarnauja industrinę apygar
da į pietus nuo Chicago, Dune- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero rezortų mies
tus.

Tiesioginiai i g 
miosčius j vak< 
cagos ir Fox

Aurora

gražiausius prie- 
vakarus nuo Chi- 

upės Klonyje.
Lombard 
Vilią Vark 
Elmhųrst 
VVeštinore 
Warrenville 
West Chicago 
Woyno

Hifthwood 
Highland Vark 
Kavinio 
Glencoc 
Hubbard VVoods 
VVinnetka 
Kcnilworth 
Munddcin 
Libertyvillc

South Bcnd
New Carliule
Hudson Lake
Michigun City

Hmnmond

Tremont
(the Ulines)

Gary
East ChicagoSUTAUPYK PUSĘ 

DABAR!
Laiku gegužio menesio tiktai 

Skyrių ofisuose tiktai!
VIam darbas užsakyta* acmiilo mfln* 

bus atliktas pirtomta kainomis. Ta 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ 81st* 

musų apielinkių Dental Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS

1800 S. Halsted St.
Dantų Betas ai H

------- T___ 512.50
------- »7.50 

----- - _____ 46

VEIDAS 
PRIPIL-

DOMAS-
JIE TUR]

TIKTI
Geriantis auksinis darbas nt V4 
Geriausios AuksluSs Crowns __ S2.B0 
Geriausi Auksiniai Elitines _  S2.SU
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ S2.5O
AHoy ĖtUings _ _________    >1
Sidabrlnai ElUn<s ______  ftOe

. : J
:<dnų ne*aiisite musų didtlamjam 
IDYSIS OFISAS IsteUlaa *23 me

•eta*
Vlti 
$15 
Kili

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame Uratus i stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixterius 
viską elektriškų.

4104 Archer Avė.
l.afayette 3533

ir

$5 
M 
•S
$ L
Išvalymą* dantų

314 k, ‘
ofl*e. Dt__„_ __
tat at<*l.
THE IIAYES PENTAL OFFICES

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pres.

South Stote 8t.
Phone Harrlanp S751

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eightcenth Bond & Mortgage Organization

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

Batavia 
Gene v a 
.St. Charles 
Wheatoh 
Glen Ellyn

Motoriniai busai busi jungia per 
Westem Coach Co. (Marigokl 
Linijos) ku

Naperville La Grange
Downers Grove Ontariovillc 
Hinsdalc Bloortdngdale

Addiaon
Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungia su 
Exposition Purk, Mooaeheart, 
Yorkvillo, Oswcgo, Dundee, 
Carpentville, Yoeman City of 
Childhood, Elgip Stato Hospi- 
tal, St. Charles School lor 
Boys, Rockford, Belvidere ir 
daugeliu kitą vietų.

Puikiausias patarnavimas i vi
sus miestus ir miestelius pa
lei gražųjį šiaurini ežero pa
kraštį ir Skokie Klonį.
Milwaukee 
Ratine 
Kenoaha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs 
Lake Bluff 
Lake Fore s t 
Fort Sherldan
Reguliariai vaigščiojantys bu- 
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Lake 
Channt’l Lake 
McHenry 
Antioch 
Lako Vilią 
Deerfield
Iš Kenosha _______
na j Povvers Lake, Silver Lake, 
Paddocks Lake, Twin Lakęs ir 
Lake Genevą.

Lake Zprich 
Woodstock 
Northbroo'k 
VVauconda 
Gurnec 
Techny 

motoriniai busai ei-

Motoriniai bosai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Benton Harbor 
St. Jose p h 
Bridgnian 
Sawycr

Lakvside 
Union Pier 
NevvBuffalo 
Grand Beach

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungimai 
su Chicago Heights, Valparai- 
so, Flint Lake ii’ Hobart.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos®^ Į
12th STREET 1'

4

Tai. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Kd. 
arti St. Loui* Ava.

CHICAGO, ILL

Telefonuokit Traffic Dept., Central 8280, dėl pilnų informacijų
■ - . ............................... .....

Geriausias Patarnavimas
Greiti plieniniu) irnnkiiiial. nkpietiiiųis iiib Kintas ke
liui, puti re ir muinlayųii traukinių upti*ru»utojat. du u u 
imtnulij hloflŲ. a t vulitndu tinklai aigsčlojančių 
traukiniu uptnniuv|uiai>. reguliari •utljuugiinal eu po 
vlbiĮ bul) MiighCioiundŲ bukų keliais, y aižomųjų ir 
iiurlor-obben utimi karų patarnavimas —■ tai jra pui
kus upturiiaviinus eleKtfrlnlų traukinių, upcruojatičlų 
iš Cliicagvs v idurtniesčlo į visur, Kur ilk* Jus p u u o 

........ .......................... . ........ . ......

» ' ........... . - ' ........... SI ’ 1 ...... ■■■ , ■ ■ ■

visur Chicagos Apygardoje
rėtuiiirt važiuoti. iš\utųs — nėra dulkių, dūmų ar 
ihulrų. Atxužiuokit ir isuiftiiiuklt kola tik norite. 
5'fru Jokio siihignidinio, Mul>«loinųjų fcvlesų ar pur- 
kibimu rupesnio. Jus galite irasUumdsti kaių, trau
kini ui- motorini but>i* <lcl s isos partijos. Jei uorite. 
Planuodami koki nors i»\užtūrimų kreipkite-- į iiul- 
<iib uiifl Recreation Butrųn (rbkai), kad p><r,<l. 
bčtų Jums. 72 W. Adams St., Statu 0U80.

R—........ .......................................................    ■ l ... ........................... Į
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CHICAGOS 
ZIMOS

Chicagos stokjardams 
grūmoja išpardavimas

Chicagos mėsininkų didžio
sioms kompanijoms — S\vifto, 
Armouro, Cudahy (ir taipjau 
Morriso kompanijai, kuri susi
dėjo su Armouro kompanija)— 
grūmoja išpardavimas bėgiu 60 
dieną. Tas išpardavimas grū
moja, jeigu aukščiausias šalies 
tęismas — Supreme Court •— 
nepakeis savo nuosprendžio, iš
nešto kovo 19 dieną, 1928 m.

Dalykas tokis, kad 1920 me
tais suminėtos kompanijos pa
darė sutartį su Suvienytų Vals
tiją valdžia, prižadėdamas nei
ti j tam tikras biznio srytis. 
Tarpe kita ko, mos mėsines 
kompanijos sutiko perleisti ki
tiems savo investmentams stok- 
jarduose, t. y. gyvuliu biržoj ir 
keliuose, susisiekiančiuose su 
stokjardais. Jos taipgi prižadė
jo išeiti iš visokio biznio, išsky
rus tą, kuris yra tiesioginiai su
rištas su mėsa ir jos produk
tais.

Kai ši sutartis tap 
neužilgo mėsinės
kaip sakoma, susigrit 
dėjo byla teismuose, kad sutar
tį panaikinus. Byla jau buvo 
kartą pasiekusi aukščiausią ša
lies teismą. Dabar ji bus per- 
kratinėjama antru kartu.

Evervtt Broun, Chicagos gy
vulių biržos prezidentas, dėlei 
tos bylos turi pasakyti daug
maž ve ką. Pasak jo, minėtos 
mėsinės kompanijos pasiunėian- 
čios savo agentus tiesiog pas 
taimerius, gyvuliu augintojus, 
šie superkantys gyvulius ir lai- 
kantvs tam tikrose vietose. Kai 
reikia gi gyvulių skerdykloms, 
jie gabena juos triesiai Į sker-

los moka jiem*? liek, klek 
patinka. -

Antra vertus, skerdyklą kom
panijos nurodo, kad tiesioginis 
supirkimas gyvulių yra leistinas 
skerdykloms, esančioms kituose 
miestuose. Jeigu, girdi, bus už
drausta Chicago*? skerdykloms 
supirkinėti gyvulius tiesini iš 
farmerių, tat jos atsidurs sun
kioje biznio žvilgsniu padėtyje, 
palyginus ją su kitą miestu 
skerdyklą padėtimi.

SAUSIS - TAI PLAU
ČIU UŽDEGIMO

MENUO
Sausis yra plaučių uždegimą mė

nuo. žmogų su užkietėjusiais vidu
riais Ingvai pagauna ši baisioji liga, 
kuri pernai Suv. Valstijose nuvarė j 
kapus 50,000 žnionių.

TRINERIO KARTUSIS

Čekoslovakijoj čigonai įkūrė, sostinė yra Ug-Horoct 
taip sakant, savo karalystę. Ją Uz-Hcrod randasi

.** ■ 1 '> ................................... .... '........   1---- ----------------------

1ialntlo.se, kur čigonams čekoslo- nai dabar yra verčiami regis- vietos į vietą kaip jie tai dary- 
Karpntu va k (t ValdŽirt davė žemės. čjgo- truotis ir nebegali bastytis 15 davo pirma.

r=i r=J r=-I r^J r=J r=j r=J r=J r=J tr-'J r=J r=i r=J r=Jr=J r=l r=J pd r=J r=J r=j p=i r=J r=J n=Jg

Pirmas Koncertas
Paskilbusio Latvių Dainininko

įdaryta, 
kaupai rijos, 

Prasi-

padalina visa pašalinę medžiagų iš 
jūsų viduriu, palaiko vidurius lluo- 
sus ir padidina kūno gajumų. Gerk 
Trinerio Kartaus Vyno reguliariai ir 
žinok, kad viena uncija apsisaugoji
mo lyginas keliems svarams gydy
mo. Kasdieninis vidurių išvalymas 
padidina atsparumų ir suteikia tikrą 
pagelba prieš ligas. Malonu yra ger
ti Trinerio Kartųjį Vyną, nes jis pa
gamintas iš medikalių žolių, virški
nimui geibstančių selyklų ir t. t. Pa
bandyk jį. Visose aptiekose. Nau
dingas kuponas kiekviename pakiete. 
Setnpelinis buteliukas (vienas vienai 
šeimynai) nuo Jos. Triner Co., 1338 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

Leonard Brunwaldo j
Trečiadieny, Sausio 16 d., 1929

Ačiū tani, Chicaga, buvusi per 
daugeli metu didžiausia gyvulių 
birža, netenka reikšmes, šian
dien farmerių, gyvulių augin
tojų, suvažiuoja i biržą penkis 
kartus mažiau, negu seniau. 
Tuo gi tarpu, nors skerdyklų 
kompanijos perkančioj gyvulius 
tiesiai iš farmerių, ši J pastarieji 
neturi/jokio pelno, ba skerdyk-

Lovey Siųueland

Įžanga tik 1.00

Lietuvjų Auditorijoj, 3133 S. Halsted St

Red CroM Ink
stams Pleište, 
riai Gaunam* 
visose aptieko- se. (iamint a 
J o h n s o u ir 
Johnson, Ncw 
Brunsuick.N J.

Jaučiasi gerai ant nugaros
X

Artistas Leonard Brunwald

Pradžia 8 valandą vakare

Nugarą, lumbago, 
reumatizmui 

geliant

F/1

JONIŠKIEČIŲ L. K. KLIUBO

akaras
Rengiamas B. Briedienės naudai

Įvyks *
Šeštadienyj. Sausio (Jan.) 12 d., 1929 

G. Krenciaus svetainėj, 
4600 So. Wood St

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 50 yptai
Programo dalyviai: K. Sabonis, p-lės Gricaite, Sil- 
via Saboniutė, J. Klastauskaitė, N. Sabukas ir N. 
Petronėlė. Nuoširdžiai užprašome visus atsilankyti 
j šį labdaringam tikslui rengiamą vakarą.

VAKARO RENGĖJAI

Artistas Brunwaldas yra mokinys garsaus mokytojo Jean de Reszke. Didžiausiuose 
Europos miestuose jisai yra dainavęs operose ir koncertuose su dideliu pasisekimu. Dainų 
kritikai yra prirašę jam daugybę skambių komplimentų. Visi sako, kad p. Brunwaldas yra 
didis ir nepaprastai įvairus dainininkas. „

Ponia Lovey Thorp Siųueland, jo akompanistė, yra didi muzikos mėgėja, žmona pulki
ninko Siųueland, vedėjo The State Bank of Chicago.

Tai du nepaprasti žmones! Niekad dar lietuviams negirdėti ir nematyti.
Bus įvairus programas iš gražiausių dainų ir arijų

ATEIKIT IŠGIRSTI IR SUSIPAŽINTI! NAUJIENOS
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25 ounces for 25c 
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Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri
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LAFOLLETTISTŲ PRALAIMĖJIMAS WISCONSINE

Dar neseniai Wisconsino valstija buvo “progresyvių 
republikonų” tvirtovė. Visa valstijos administracija su
sidėdavo iš progresyvių. Atstovų butą ir senatą valsti
joje kontroliuodavo progresyviai. Wisconsino republiko
nų partijos delegatai nacionhliuose republikonų suva
žiavimuose balsuodavo prieš partijos daugumos platfor
mą, o prezidento rinkimuose Wisconsino republikonai 
dažnai eidavo prieš reguliarius partijos kandidatus. 
1924 m. jie išstatė kandidatu j prezidentus nabašninką 
senatorių La Follette’ą, kurį rėmė taip pat kai kurios 
darbininkų unijos ir socialistų partija.

Bet pastaruoju laiku visa tai ėmė sparčiai keistis. 
Lapkričio rinkimuose Wisconsine jau laimėjo Hooveris. 
Valstijos gubernatorium tapo išrinktas atžagareiviškų 
republikonų kandidatas, Walter J. Kohler. Dabar “re
guliariai” republikonai paėmė viršų ant progresyvių 
jau ir abejuose valstijos legislaturos rūmuose: “regu
liariai” kontroliuoja Wisconsino senatą, o užvakar jie 
išsirinko ir valstijos atstovų buto “spykerį” (pirminin
ką). Lafollettistai dar turi gana daug atstovų žemes- 
niupsiuose valstijos legislaturos rūmuose, bet kontrolė 
jiems jau išsprūdo iš rankų, nes jie patys tarp savęs 
nesusitaria.

Wisconsino progresyviai susmuko dėl to, kad jie 
neturėjo drąsos eiti toliaus tuo keliu, į kurį buvo įsto
jęs senasis jų vadas. Kai senatorius La Follette su savo 
vienminčiais prieš ketverius metus faktinai pasitraukė 
iš republikonų partijos, tai sekantis logiškas žingsnis 
jiems buvo organizuotis į naują partiją. Ji butų radusi 
daug pritarėjų visam krašte ir tarpe farmerių, 4r tarpe 
darbininkų. Jau 1924 m. progresyvių sąrašas buvo ga
vęs netoli penkių milionų balsų. Pernai metais, kai va
karinių valstijų farmeriai buvo subruzdę prieš Coo- 
lidge’o administraciją dėl prezidento atsisakymo teikti 
pagelbą žemės ukiui, progresyvė partija butų turėjusi 
gerą progą gauti dar keletą milionų naujų balsuotojų.

Bet ši proga buvo praleista. Seniui La Follette’ui 
mirus, jo šalininkai, užuot kūrę naują pastovią partiją, 
padarė kompromisą su reguliarių republikonų organi
zacija ir ėmė grįžti į ją atgal, ir palengva visas progre- 
syvis judėjimas pakriko.

Tečiaus vargiai galima buvo ir tikėtis, kad Lafolle
ttistai sukurs naują tikrai pažangią partiją. Tokia par
tija Amerikoje šiandie galėtų būt tiktai darbo partija. 
Tuo tarpu Wisconsino progresyviai yra niekas daugiau, 
kaip buržuaziniai liberalai. Darbo partijos priešakyje, 
suprantama, gali stovėti tiktai organizuotieji darbinin
kai. Bet Amerikos darbininkai šitam žingsniui dar nėra 
psychologiškai pribrendę, todėl 1924 m. jie tik parėmė 
La Follette’o kandidatūrą, visai negalvodami apie toli
mesni progresyvio judėjimo likimą. Savo eilėse darbi
ninkai dar nesuranda vado, kuris mokėtų suvienyti juos 
aplink bendrą politini programą.

DIDKUNIGaIKščIO laidotuvės

Laidojant didįjį kunigaikštį, Nikaiojų Nikolajevičą, 
kuris prieš keletą dienų mirė, susirinko į miestelį 
Cannes, Francijoje, ne tik Rusijos monarchistai emig
rantai, bet ir įvairių Europos valdžių atstovai. Tarp ki
tų dalyvavo laidotuvėse ir maršalas Petain, kaipo ofi- 
cialis Francijos valdžios atstovas.

Franci ja yra respublika, ir keista yra, kad jos val
džia rado reikalinga oficialiai išreikšti pagarbą miru
siam Rusijos monarchizmo šului. Be to, Francija yra 
pripažinusi Rusijos valdžią, kuri seniai panaikino visus 
monarchiškus titulus. Sovietu ambasadorius Paryžiuje, 
matyt, visai neturi įtakos Francijoje. t

SLAPTAS BALSAVIMAS

Trockis atsišaukė į viso pasaulio komunistus, ragin
damas juos reikalauti, kad Rusijos komunistų partijoje 
ir komunistinėse profsąjungose butų įvesta slaptas bal
savimas, nes kitaip, girdi, tose organizacijose negalį 
pareikšti savo tikro nusistatymo darbininkai.

Reikalavimas visai teisingas. Bet Trockis užmiršo
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pareikalaut, kad slaptas balsavimas butų įvestas ir Ru
sijos sovietų rinkimuose. Sovietai sudaro (bent forma
liai) Rusijos valdžią. Niekur pasaulyje šiandie nėra 
(išimant gal tik fašistišką Italiją), tokios juokingos 
tvarkos, kad žmonės, rinkdami valdžią, balsuotų rankų 
pakėlimu. Reikėtų ir Rusijai neatsilikti nuo civilizuotos 
žmonijos.

VILNIEČIAI APIE 
AMERIKIEČIUS

Vilniaus lietuvių mėnesiniame 
žurnale, “Vilniaus šviesoje”, ra
šoma apie Amerikos lietuvius 
taip:

, “Gana daug Amerikos lie
tuvių šiais metais važinėjo 
pasisvečiuoti savo tėvynėn 
Lietuvon. Sugrįžę aprašinėjo 
savo įspūdžius Amerikos lie
tuvių laikraščiuose. Vieni pei
kia, kiti giria. Prieš diktatū
rą yra nusistatę ne tik socia
listų, bet ir katalikų laikraš
čiai. Vadinamieji gi laisva
maniai tautininkai pasidalino: 
kairesnieji su laikraščiais 
‘Tėvyne’ ir ‘Sandara’ pryšaky 
nusistatę yra neigiamai, de
šinieji gi ^Vienybė’ ir ‘Dirva’ 
—teigiamai. Tie pastarieji 
gyvena iliuzijomis: dabartinė 
N. Lietuvos valdžia kovojanti 
su klerikalizmu, auklėjanti 
tautą prie demokratinio val- 
dymosi, labai energingai va
duojanti VTTnių! Tų žmonių 
iliuzijos 1929 metais, reikia 
tikėtis, išnyks, nes juk da
bar ir akliems turėtų būti 
aišku, kad Vilniaus klausimas 
likviduojamas, demokratine 
tvarka iš pamatų griaunama, 
o kai dėl klerikalizmo, tai jis 
dabar yra daug didesnis, ne
gu buvo krikščionių demokra
tų laikais. Tautai gręsia pa
vojus nustoti nepriklausomy
bės ar bent labai atsilikti kul
tūros žvilgsniu nuo kitų tau
tų.

“Labai liūdnas reiškinys, 
kad laisvos, demokratinės 
Amerikos piliečių tarpe ran
dasi diktatūros rėmėjų. Dau
gelis tikėjosi, kad Amerikos 
lietuviai, kurie tiek daug yra 
prisidėję prie demokratinės 
N. Lietuvos atstatymo, visi 
kaip viens žmogus prisidės 
prie demokratinės tvarkos 
atstatymo...”
žinoma, mums yra nemalonu, 

kad suvylėme gerus žmones. Bet 
tie geri žmones, dėję tokių 
skaisčių vilčių amerikiečiams, 
buvo įsivaizdavę apie amerikie
čius daugiaus, negu reikėjo. 
Ar ne naivu buvo jų pusėje 
tikėtis, kad amerikiečiai “visi 
kaip viens žmogus”, stos už de- 
demokratinę tvarką? Kuo buvo 
galima paremti šitokią viltį?

Ir tas, kuris nieko nežino 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mą, turėtų numanyti, kad Ame
rikos lietuviai, kaipo grupė Žmo
nių, negali būt visiškai skirtin
gi nuo kitų lietuvių tautos gru
pių. Lietuvoje yra bolševikų 
ir fašistų; tarpe Vilniaus kraš
to lietuvių yra bolševikų ir fa
šistų (pastaruoju laiku fašistai 
tenai net ant visų paėmė vir
šų),—tai kodėl neturėtų būti 
bolševikų ir fašistų ir pas Ame
rikos lietuvius?

Reikia greičiausia stebėtis, 
kad fašizmas pas amerikiečius 
pasirodė toks silpnas, nežiūrint 
to, kad Lietuvoje jisai jau vieš
patauju dvejotą metų. Iš tie
sų, tuoj aus po Lietuvos per
versmo atrodė, kad į fašistų pu- 

Sali pakrypti Amerikoje dau- 

gumft lietuvių. Fašizmų rėmė 
ne tik dešinieji tautininkai, bet 
ir klerikalai. Pastarieji buvo 
net uolesni (tikrinus sakant, 
drąsesni) fašizmo garbintojai, 
negu fašistiniai laisvamaniai.

Jeigu šiandie Amerikos lietu
vių klerikalai einu prieš tauti
ninkų valdžią, tai visai ne dėl 
to, kad jie butų pavirtę dikta
tūros priešais, o tiktai dėl to,

kad jų vienminčiai Lietuvoje 
neteko šiltų vietų valdžioje. Te
gu pataptų Lietuvos diktato
riais ne Smetona su Voldema
ru, bet kųn. Krupavičius su kun. 
Šmulkščiu—ir jus pamatytumė
te, koki karšti diktatūros šali
ninkai vėl pasidarytų Amerikos 
lietuvių klerikalai!

Kalbant apie Amerikos lietu
vių laisvamanius tautininkus, 
tai “Vilniaus šviesa” turėtų ži
noti, kad toli gražu ne visi jie 
buvo pažangus žmonės da ir 
tais laikais, kada Lietuvoje ne
buvo diktatūros. “V. švieža” 
leidėjas ir redaktorius, Dr. Al
seika, pats anąmet lankėsi 
Amerikoje ir jisai galėjo čia 
patirti, kad dešinieji Amerikos 
tautininkai jau ir tuomet dau
giaus simpatizavo Smetonos 
partijai, negu vai. liaudinin
kams. Jie buvo nacionalistai ir 
nuolatos peikdavo Lietuvos liau
dininkus už jų pritarimą toms 
idėjoms, kuriose reiškiasi socia
lia teisingumas. Sirvydo ir jo 
vienminčių akyse buvo didžiau
sias liaudininkų “nusidėjimas”, 
kad jie tūlą laiką vadinosi “so
cialistais”; o įskili jiems nuo
latos buvo prikaišiojama, kam 
jie dėdąsi į bloką su socialde
mokratais.

Ar buvo galima tikėtis, kad 
tie ažagareiviški tautininkai pa
siliks ištikimi demokratijos 
principams? žinoma, kad ne. 
Demokratijos' be socialistų idė
jų šiandie negali būti. “Tyrasis 
liberalizmas” yra atgyvenęs sa
vo dienas—net ir Anglijoje, 
“manchesterizmo” tėvynėj e! 
Kas socialėms idėjoms priešina
si, tas neišvengiamai turi prie
šintis ir demokratijai.

Gaila, kad šitas dalykas dar 
nėra pilnai paaiškčjęs daugeliui 
musų demokratų. Del to, kad 
jisai nėra jiems aiškus, tai jie 
stebisi ir negali atsistebėt, ko
dėl dalis “laisvamanių tautinin
kų”, po G^iniaus-Sleževičiaus 
valdžios nuvertimo staiga iš
virto fašistais. Stebisi “Vil
niaus šviesos” redaktorius, ste
bisi sandariečiai Amerikoje; o 
gal labiausia už visus stebisi 
Lietuvos vai. liaudininkai, kurie 
anąmet su tokiomis iškilmėmis 
priėmė p. Sirvydą, gi dabar ma
to jį savo pikčiausių jų priešų 
eilėse!

Akirati.

ARTOJAS
%

■

Duona—tiems, kas darbą dirba.
Duona—kas ją dirvon sėja! 
Dainius šituos gyvus žodžius 
Pusbadis dainon įdėjo.

Kodėl tavo rankos juodos, 
Kietos ir delnai pūslėti? 
“Arklo iš jų nepaleidžiu, 
Praustis nėr kada suspėti.

•

Plėšyt sugulėtą žemę
Pradedu ankstyvą rytą: 
Viena kumelaitė ilsta — 
Begu įkinkyti kitą.

Nuo, vikriau bėroji!
Ko nuleidai galvą? Nuo gi!” 
Virsta nuo nnoragų žemė, 
Virsta kirminėliai nuogi.

Apkepė artojo lupos, 
l^ralcuitas- nuo 17 oho h 'Iciso. 
Tiek daug mus tas vargšas duo- 
Nieko niekados neprašo, [dums,

Kvailiu jį palaiko kitas, 
Žiuri kaip į besmegenį. 
Geras tas artojas žmogus 
Tinginį ir sukčių peni! ‘ 'i

Duona—tiems, kas darbą dirba! 
Duona—kas ją dirvon sėja. 
Dainius šituos gyvus žodžius 
Pusbadis daiųon įdėjo.

Svetelis Nebuvėlis
(Mintis imta^iš Mark Tvvain’o

“Mysterious Stranger”)
(Tęsinys)

VĘLNIAS: Vienok tamistai šita katė laimę 
atnešė... -

URŠULĖ: Katė atnešė laimę? Eik, eik tu iš
dykęs ponaiti.

VELNIAS: šita katė vis-gi nors pinigų at
neša.

URŠULĖ: Plepėk neplepėjęs, aš jau ir be 
tavęs visokių kvailybių prisiklausau...

VELNIAS: šitos katės savininkas kas die
na randa savo kišenių j e penkis auksinus.

URŠULĖ: (piktai) Paimsiu aš tau šluotą 
tu (atsistoja, kiša ranką į tuščią kišenių ir su
dreba)... Tiesą, tiesą sakei, brangus pone... ^Bu- 
čiuoja Velnio rankas) (pauza. Velnias sarkas
tiškai šaiposi). (Balsiai) Margarita, eikš grei
čiau, aš turiu penkis auksinus....

(Įeina Margarita).
JONAS: (perstato velnią) Margarita, štai 

Pilypas Sapnelis — mano draugas
VELNIAS: Malonu pažinti. Tamistos dėdė 

kalėiimc nepražus, Margarita, štai mano kor
telė. Saulei nusileidus gali jį aplankyti. Paro
dyk mano kortelę, ki'aip neįleis.

URŠULĖ: Prašyčiau svečią vakarienės, bet 
gaila, kad nieko gerą ne turiu. Jei bent sura
siu duonos su sviestu.

VELNIAS: Labai ačiū, Uršule, jei netingi, 
tai atnešk ko turi. Restoranų valgis jau baigia 
mano žarnas suėsti, paskui gero vyno jūsų 
krautuvėse visai ir nėra....

URŠULĖ (neša visokių valgių ir vaisių ir 
vyno bonką).

MARGARITA (žiuri ir dreba. Velnias sar
kastiškai šaiposi): Iš kur tamista gavai? Ar pa
vogei, ar ką?

VELNIAS: Tokiuose geruose namuose vi- 
sako yra. Margarita išsigerkim po vieną. (Visi 
geria).

Valgo nustebę. Uršulė linksmai visus ap
tarnauja.

(Uždanga)

Scena 7.

Jonas, jo /draugai ir Velnias.
JONAS: Plynių žino, kas čia bus. Kun. Pet

ras dar vis kalėjime, žmonės jau pradeda visaip 
kalbėti apie Margaritą ir mus Rodos, im
tum ir viską pasakytum... —

(Velnias pasirodo).
VELNIAS: Na, draugai, ar dar jums vis 

gaila savo kaimynų?
JONAS: Gaila, kaip čia negailūs. Antai 

Andrius užsimušė, paliko jo šunelis...
VELNIAS: Tiesa, jus visi žmonės Andrių 

kankinote kįek galėdami. Jis badavo be namų, 
be draugų, be vilties, o kai jau numirė tai da
bar gailitės... Jo šunelis atbėgo vakar kelis kar
tus ieškodamas bent vieno žmogaus, kuris eitų 
Andrių gelbėt, bet kur tau... Matote, jus žmo
nės giriatės savo dorove ir ja didžiuojatės, o 
šunys tokia liga neserga — už tai jie ir nesuly
ginamai geriaus gali pasielgti.

štai kalėjime kankina vieną heretiką, o ry
toj jį sudegins — jau jus pripratę vieni kitus 
degint. Ir dar giriatės savo veisle... Pasimokin- 
tumėt iš to šunelio, jus žmonės, žmonės... Dar 
kalbate apie žmoniškumą: užmušt kitą, apgaut, 
nuskriaust, kankint — ot ką reiškia jūsų vadi
namas žmoniškumas.

(Velnias juokiasi).
JONAS: O vis-gi mes žmonės jau esame 

žymiai pakilę; jau padarėm pusėtiną progresą... 
Pasižiūrėk — štai musų technika, spauda....

(Velnias juokiasi). Kiti stovi nusiminę...
VELNIAS: Taip, jus padarėte progresą ir 

dar progresuojate... Kainas užmušė savo brolį 
lazda; žydai žudė kalavijais;’grekai ir romė
nai pasidirbo skytus ir suorganizavo kariuome
nę, krikščionys pridėjo paraką ir šautuvus, o 
už kelių šimtmečių visi pagonys turės pripažin
ti, jogei be krikščioniškos civilizacijos karas bu
tų buvęs tiktai paprastas ir lengvas sportas.

(Velnias juokiasi) —
Tai žynius progresas. Bėgyje kokių šešių 

tūkstančių metų kokios šešios civilizacijos iški
lo, žydėjo, stebino pasaulį ir išnyko; ir tiktai 
krikščioniškoji civilizacija išrado tinkamų girin
ių ir būdų žmones galabinti. Visos civilizacijos 
stengėsi tinkamai galabinti žmones, bet tiktai 
krikščioniškoji šiuo žvilgsniu turi kuomi pasi
girti ir pasididžiuoti. Dabar iš tkrųjų rėkia pri
pažinti, jogei visi kompetetingi žudeikos tai 
krikščionys. Ii- greitai pagonys pradės eiti į 
krikščionių mokyklą — ne religijos mokintis, 
bet įsigyti krikščioniškų ginklų. Pagonys pirks 
krikščioniškus ginklus ir jam užmuėinės misio
nierius.

Ot jūsų progresas. Kur jus einate? Kas iš 
jūsų pelno? Tai tiktai saujalė monarchų ir di
džiūnų, kurio jūsų nekenčia, kurie jus engia ir 
žemina visokiais budais, nors ir be to jus jau 
gana žemai stovite...

Pirmasis žmogus buvo veidmainys ir bailys 
(šitos savybės dar palieka jūsų visą, taip sa
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kant, vyriausia dovana. Tai pamatas, ant kurto 
pastatyta visos civilizacijos.

(Velnias juokiasi).
(Riksmas už durų, įeina keliolika vyrų ir 

moterų. Jie veda seną moterį ir visi ją stumdo. 
Tai vadinama ragana. Sustoja vidury.)

VIENAS IŠ MINIOS (Velniui): Aš mačiau, 
kad *tu nemetei akmenį šitai raganai. (Velnias 
šaiposi).

KITAS: Aš ir mačiau, kad nemetei, gal ir 
tu koks raganius. (Velnias šaiposi). (Riksmas: 
Užmušt jį, sudegint).

VELNIAS (Šaiposi): Aš nemečiau ir neno
riu mest... (Riksmas: virvę ir ant laužo). Ir jus 
nenorite užmušt seną moterį, bet visi norite įtik
ti savo žiopliems kaimynams; jus, kaip avys, 
jus dar žioplesnį — jus tikrai žioplesnį... (Juo
kiasi).

(Trukšmas).
Ir man labai juokinga... štai t tu, driskiau, 

suorganizavai minią kvailų žmonių, pats nori tą 
moterį sudeginti, o tuo tarpu tu pirmiaus mir

si. Tu mirsi už penkių minučių. Antai laikro
dis... (Triukšmas, Velnias vėl juokiasi).

Aš burtininkas, ir dėlto viską žinau...
PIRMAS: Palaukime vyrai ir gerai prisi- 

rengkime. Jei jo pranašavimas neišsipildys, tai 
čia ant vietos nudėsime. Visi truputį nusirami
na. Velnias prieina prie raganos).

Pasakyk mums senute, ar tu jiems prisipa
žinai.

RAGANA: Prisipažinau, ponaiti, kaip-gi 
ne: mušė jie mane, sugriovė viską. Dabar aš 
turėčiau badu mirt, jei ir išteisintų. Verčiau te
gul sudegins ką jau darysi.

(Triukšmas).
(Tuo tarpu vienas rėksnys, kaip Velnio pa

sakyta, griebiasi už širdies, smunka, žemyn ir 
miršta. Didelė suįrutė minioj. Visi rėkia: “aš 
nenorėjau tą moterį daužyt, tu mane prigundei... 
(Pešasi, mušasi...). Velnias juokiasi.

VELNIAS: Nusiraminkit (nusiraminu visi 
ir klauso išsižioję).

Monarchijos, aristokratijos ir religijos su
kurtos ant didžiausio jūsų rasės defekto — ne
apykantos ir pavydo ir noro pasirodyti savo kai
mynams, kad va aš ir-gi taip darau, kaip jus, 
tai remkite mane... šitos institucijos tol gyvuos 
ir jus mulkins, kol jus busite vergais mažumos. 
O dauguma žmonių visur savo širdyse šitų insti
tucijų nekenčia.

Arba jūsų karas. Dar nebuvo ir nebus karo, 
1 kurį butų galima pateisinti. Jus avys, jūsų 
spauda ir bažnyčios jus suagituoja, jus einate 
ir žudote vieni kitus. Jus nenorite mirti, bet ei
nate į karą, o jūsų kunigai dar jus laimina. 
Avys, avys... — (Velnias juokiasi).

(Uždanga).
Į '

Scena 8.

Kun. Petro teismas.
VALST. ADVOKATAS: Gerbiamas teisė

jau tūkstantį naujų auksinų. Tuos pinigus pa- 
mums, nėra reikalo liudininkų klausinėti. Mel
džiu paskirti bausmę. Jisai pavogė tūkstantį 
auksinų ir jais apmokėjo savo skolą.

TEISĖJAS: Skundėjau, arčiau. Pasakyk 
ką žinai.

BURTININKAS: Du metai atgal aš turė
jau tūkstanti naujų auksinų. Tuos pinigus pa
vogė ar rado, sakosi radęs kunigas Petras...

TEISĖJAS: Kun. Petras, ar tamsta prisi
pažįsti ?

KUN. PETRAS. Aš tuos pinigus radau, jū
sų mylista, aš nežinau kieno jie, bet aš nevo
giau....

TEISĖJAS: Visgi, kunige, pinigus pasilai
kei sau... Aš tamstą turiu nubausti.

(Atsiranda Velnias).
VELNIAS: Ponas teisėjau, aš noriu apgin

ti kun. Petrą. Turiu liudytoją....
TEISĖJAS: Tiktai trumpai.
VELNIAS: Prašau leist man kamantinei

! burtininką.
TEISĖJAS:
VELNIAS:

Skubėk.
(klausinėja burtininką): Tamis

ta sakei teismui, jogei šituos pinigus turėjai su
sitaupęs du metai atgal ar taip?

BURTININKAS: Taip.
VELNIAS: Ar tikrai atsimeni?
BURTININKAS: Taip tikrai — aš ilgą lai

ką taupiau ir du metai atgal jau turėjau lygiai 
tūkstantį tikrų auksinų.

VELNIAS: (teisėjui): Gerbiamas teisėjau, 
šitas žmogus meluoja. Aš turiu geriausią liudi
ninką, tie patys pinigui. Prašau pažiūrėt — pi« 
nigai nulieti šiais metais. Du metai atgal, reii* 
kia, tie pinigai neegzistavo, jų dar nebuvo.

<’l’ois»ejas žiurinCju pinigus).
teisėjas.- Tikrai taip. Atsiprašau gerbi 

kunigą už bereikalingą įkalinimą.
(Visi rėkia; Valio!).

Kun. Petras sveikinasi su Margarita ir ki- 
tais. Tuo tarpu kun. Petras išeina iš proto ■— 

I tai Velnio darbas. Kun. Petras dabar įsivaiz
duoja esąs Napoleonas ir tt. Triumfališkai eina 
laukan visiems paliepimus davinėdamas.

(Užauga)
f

(Bus daugiau)

i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių 
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Iš pasikalbėjimo su 
p. Stogiu

Butėnas ir Rakauskaitė ketina 
atlankyti Ameriką. Dr-o Mar
gelio įpėdinis turi gerus plau
čius. Laimingas, kad trauki
nys nenuvirto. Rankos nebu
čiavo. Nesupranta amerikonu 
lietuviškos kalbos. Daininin
ko karjerą sugadino. Svečiai 
iš Amerikos, ir tt.

Antradienio rytą sugrįžo iš 
Lietuvos m ūsą dainininkas, Po
vilas Stogis — žinote, tas, kuris 
turi storą balsi). Well, Čeponis, 
Augustinavičius ir jūsų nuže
mintas, kaip sakoma, tarnas nu
važiavo išklausyti pilno raporto 
iš keliones.

Kadangi p. Stogis yra daini
ninkas, tai pirmiausia ėmėm 
klausinėti apie Lietuvos daini
ninkus ir dainininkes. Stogis 
pasakė naujieną, būtent, kad a- 
pie-pavasari Amerikon rengiasi 
atvažiuoti p-le Rakauskaite, ir 
Butėnas.

Čeponis pareiškė, kad mai
nams butų labai gerai, jeigu ji
sai, sakysim, su I>r-u Karaliu
mi nuvyktu Lietuon pasirody
ti. P-as Stogis abejojančiai p,> 
lingavo galva: kažin, girdi, ar 
gautumėt progos pasirodyti. Ne
bent pirmai pažinčiai iškeltumėt 
šaunų balių, O kitaip... žinot, 
sauso mažai kas klauso.

Kalba nnkripo Biržų pusėn. 
Pasisakė musų keliauninkas, 
kad buvęs Biržuose, aplankęs 
p-nią Margerienę, Dr-o Marge- 
rio žmoną. Esą, daktaro nas- 
liedninkas turįs' gerus plaučius, 
nes jeigu tokio amžiaus kūdikis

n*cs suprato, kad butų tekę daug 
ilgiau, ne kad aštuoniolika vala
ndų, važiuoti, jei visas vagonas 
butų nuvirtęs.

Vienas paprotis, dėl kurio 
tarp lietuvių “amerikonų” ir jų 
brolių, o ypatingai seserų, gy
venančių Lietuvoje, įvyksta “ne
susipratimo“, tai rankos bučia
vimas. Esą. turi amerikonas 
sveikintis, ponia ar panelė pa
duoda ranką ir kelia ją aukštyn 
ir aukštyn, kol rankos iškyla 
daug maž iki tokios aukštumos, 
kur vyriškio lupos randasi. Vi
są, kas palieka daryti vyriškiui, 
tai patraukti moteriškės ranką 
prie savo lupų. Žygis lengvas, 
bet Amerikos lietuviai didžiu
moj atsitikimų užmiršta tai pa
daryti- Pasėkos tokios, kad vy
riškis didžiai nusikalsta.

Delei rankos bučiavimo p. 
Stogis turėjo net rimtų debatų 
su viena jauna panaite,—tokia, 
kurias mesAmerikojc fliaperko- 
mis vadiname. Mergina į vedi
nėjusi, kad vyrai turi bučiuoti 
ponioms ir panaitėms rankas. 
P-nas Stogis kantriai išklausęs 
argumentus. Bet kada jis nu
rodęs panaitei, jog Amerikoje 
ir vyrai ir moteriškės dažnai 
plauja rankas, o visgi nemegia 
bučiuoti jų, tai panelė įsižeidu
si.

Kita nemalonumų grupe lietu
viams amerikonams, pasak p. 
Stogio, tai ta, kad jie nieku bil
du negali sugyventi laikoje su 
tam tikros rųšics sutvėrimais. 
Kas kas, bet Lietuvos blusos 
tai amerikonų nekenčia.

(Bus daugiau) Reporteris.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

Teprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Brunvaldo koncertas 
jau netoli

Sausio 16, 11)29, kaip jau ži
note, įvyksta žymaus daininin
ko pirmutinis koncertas Lietu
vių Auditorijoj, Bridgeportc.

Chicagos lietuviai, dailės my
lėtojai, jau turėjo progos klau
sytis visokių dainininkų. Bet 
šį kartą bus proga išgirsti pir
maeilį dainininką — operos 
dainininką. Kiekvienas dainų 
mylėtojas žino, kad iš pirma
eilių dainininkų galima įgyti 
sielos ir širdies patenkinimą. 
'Tokia smagi puota bus sausio 16 
dieną.

šiame koncerte dainininkas 
Brunvaldas pasirodys visoje sa
vo galimybėje, nes beveik jis 
vienas išpildys to vakaro pro
gramą. Išgirsti tokių koncertų 
labai retai pasitaiko. O išgirsti 
šį jo koncertą galės kiekvienas, 
kuris tik norūs, nes įžanga lik 
$1.

Reikia manyti, kad Chicagos 
ir iš apielinkių lietuviai atislan- 
kys išgirsti šio puikaus p. Brun
valdo koncerto.

—Lietuvis.

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio,- konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ii 
linksmais milionuo&a namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars 11. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

SPORTAS

Šiandie risis Požėla
šiandie Ashland Auditorijoj 

susikibs Karolis Požėla su ai
riu Pat Corigan. Corrigan sve
ria maždaug tiek pat, kaip ir 
Požėla, ir yra labai geras ir vik
rus ristikas. Todėl, reikia ma
nyti, kad ristynčs bus labai įdo
mios.

Svarbiausioj poroj risis Gus 
Kailio, vidutinio svorio Čempio
nas, su Joe Pareiti, kuris pra
eityj du kartu yra buvęs čem
pionu.

Kensington. — Sausio 11 d.. 7:30 
vai. vakare, buvusioj šedvilo svetainė- Į 
je, 341 Kensington Avė., įvyks Rose- 
lando Lietuvių Kliubų ir Draugijų 
Savitarpinės Pašelpos Susivienijimo 
pirmas susirinkimus, šiame susirin
kime bus visokių raportų ir praneši
mų, Visi nariai atsilankykite. Ku
rie norite prisirašyti taipgi atsilan
kykite. Primami vyrai, moterys ir 
merginos.

J. Tamašauskas, sekr.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
jvyks penktudieny, sausio 11 d., 1929, 
8 vai. vak., Amalfęamated Centre, 
svetainėj, 833 So. Ashland Avė. Daug 
yra svarbaus, taipgi instalacija nau
jos valdybos. Visi nariai išrinkti į 
Lokalo valdyba ant 1929 metų,* malo
nėkite atsilankyti ir užimti savo vie
tas. A. M. Kadsel, sekr.

PRANEŠIMAI
Bunko Party ir šokte, rengia S.L.A.

343 kp. šeštadieny, sausio 12 d., Iva
novo svetainėj, 2101 Broadway, In
diana Harbor, Ind. — Pradžia 6 vai. 
vak. Visus kviečia. SLA. 343 kp.

L. G. D. L. K. Vytauto draugija 
rengia balių nedalioj, sausio 13 d., 
7 vai. vukai’e, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Užpra- 
šom visus atsilankyti ir paremti mu
mis savo skaitlingu atsilankymu.

Užprašo Kon itetas.

Simano Daukanto Teat. Jaun. 
Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, sausio 11 d., 1929 m., Lie
tuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St., kaip 7:30 vai. vak. Na
riai visi atsilankykite. <

.S. H. Dijokas, sekr.

Tel. 2-7749
DR. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C. 

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 va!.

Universal Restaurant
Labiausia mėgiamr 

lietuvių valgykla 
Bridgeporte

A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31 st St.

Graboriai

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame
rikos No. 1, laikys metinį susirinki
mą paprastoj svetainėj. 1 vai. po pie
tų, 1929 m. sausio 13 d. Draugai ir 
draugės malonėsite atsilankyti ant 
susirinkimo, o yra daug svarbių‘da
lykų apsvarstyti. Joe. Dabulski

Draugyste Meiles Lietuvių Ameri
koje laikys metini susirinkimą sau
sio 12 d., 1929 m., 7:80 vai. vak. 
Bagdono svet., 1750 S. Union Avė. 
Gerbiami draugai malonėkit visi lai
ku pribut, nes turim daugel svarbių 
reikalų dėl aptarimo. Rašt. L B.

Joniškiečių L. K. Kliubo vakaras 
įvyks sausio 12 d., p. Krenčiaus sve
tainėj, 4600 So. Wod St. Pradžia 8 
vai. vak. Puikus programas, šauni 
muzika dėl šokių. Malonėkite atsi
lankyti kur visi smagiai laikų pra- 
lėisime ir sueisime į artimesnę pa
žinti ir draugiškumo.

J. K.. Komitetas.

Lietuvės Akušerės

PROGA
Prisirengkite prie geresnio darbo. 
Išmokite kirpimą ir dezaininima 
vyrų drabužių. Rašykit dėl smulk
menų ir padarykite pirmą žingsni 
i savo geresne ateitį. Pamokos 
vakarais. Adresuokit

GARMENT DESIGNTNG
Post Office Bos 1802, Chicago, III.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

.p ari šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 Mllwauke» Avenue. Room 209
Kampa* Nortb Avė. ir Robey St

Vai • 1 iki 3 po pietų, 6 iki * vak 
Tel. Brunswirli 4983

Namu telefoną* Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Ofiso Ir Rea 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
Rea. 3201 South Wallace Street

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staiga* ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir valkų pagal naujau- 
aiu* metodu* X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofi*a* 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
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

Snuth Sbore 2238 ar Handoljob 68fh'

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mi)waukee Avenue
Valandos: 12 ‘ki 2 ir 6 iki 8 P M 

Sei'f'Ob vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta> 

Dr. J. W. Beaudefte 
VIRgUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nprpdio* nnn 2-3it iki t-30 v. po pi*»

TELEFONAS CANAL 0464

gali liek išrėkti, tai jau turi 
turėti gerus plaučius. Jis pats, 
Stogis, yra dainininkas ir ma
no, kad galįs spręsti apie balsą.

čia pat Biržuose sutikęs poli
cijos tarnautoją, Joną Petrulį, 
kuris paeina nuo leisiu. Ame
rikoje (Chicagoje) gyvenąs .Jo
no brolis Zigmas. Ot, Jonas ir 
norėtų, kad jo brolis Zigmas 
praneštų apie save jam į Biržus.

‘Iš Šiaulių į Biržus p. Stogis 
padarė kelionę į IK valandų — 
traukiniu. Kelionė buvo gal ko
kių 15(1 angliškų mylių tolio. 
Tad galite įsivaizduoti, kaip 
smalkiai traukinys bėgo- šioje 
kelionėje pasitaikė, taip, kad 
Stogis užmigo... ir nubudęs pa
sijuto begulįs ant grindžių. Kas 
atsitiko? Pasirodė, jog vago
nas ėmė taip “siūbuoti“, kad jis 
nuvirto nuo lovelės. Kada p. 
Stogis pareiškė protesto kon
duktoriui, tai šis ėmė raminti; 
girdi, gerai, kad tamsta vienas 
lelioki i Ui i nuo lovelės, o galėjo 
nukristi visas vagonas nuo bė
gių. Išgirdęs toki rimtą argu
mentą. p. Stogis nusiramino,

IGNACUS RADZEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 7 dieną, 5 valandą ryte, 
1929 m., gimęs Kauno rėd., 
Ežerėlių apskr., Rimšiu patap., 
Medeišių kaime. Paliko dide
liame nuliūdime gimines ir 
draugus. Laidotuvėmis rūpi
nasi Ludvika Pahalka. Kūnas 
pašarvotas randasi 4116 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 12 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Radževi- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Gimines ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauju gra- 
borius Eudeikis, Tcl. Varūs 
1741.

METINES MIRTIES SUKAKTUVES 

Onos Garjonienės
Jau sukako lygiai metai, kaip persiskyrė su šiuo pa

sauliu mano mylima žmona, Ona Garjonienė. Ji mirė sau
sio 11, 1928, o sausio 17, 1928 liko palaidota šv. Kazimiero 
kapinėse.

Mylimoji mano žmona, tu ilsėsi šv. Kazimiero kapinė
se; tau daugiau nieks neberupi. Bet aš labai tankiai vis 
apie tavo svajoju ir neužmiršiu niekuomet, kol gyvas busiu.

Atminimui metinių mirties sukaktuvių dienoje, bus 
iškilmingos mišios, Dievo Apveizdos parapijos bažnyčioj, 
sausio 11, 1929, 7:30 vai. ryto. Kviečiu visus savo ginti
nas, draugus it pažystamus dalyvauti pamaldose, o po pa
maldų kviečiu visus atsilankyti pas mane, į Naujienas.

Kazimieras Gar jonas.

J__________1-7-...

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
atdotuvčse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
draugus todėl, kad ne 
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grahoriu» 
ir balsamuotoja*

Automobilių patarna 
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams
Modemiška koplyčia 

veltui.
1103 S. Halsted St..

Chicago, III.
Tai. victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Baltam uoto jas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, Iii.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvčse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystčs.

OFISAS :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

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

Res.: 6109 So. Albany Avė.
Hęmlock 9252

I Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
po pietų iki 8 v. 
vakaro.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERE A

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory til5
Baigusi akuše- ___
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
^usi Pennsylva- 
lijos ligonini

šiuose Sąžinių-
gai patarnauja 
visokiom i:/ . į-- įp
se prieš gim-g M
dyrną, laikei®
............................ t! - 
gimdymo. UŽ ;
ilvk.) i> įtari < 
mas dar ir ki-^ 
tokiuose reika-K^įi
lihise moterims r■ H
ir n’.erginonis;» ?
k r-'ipki !<■•., O Q
rasite pagalbą.B '
Valandos nuowt::?į
8 ryto iki 2 v.W^ 
po pietų, nuo
6 iki 9 vai. vak

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa- 

vietoj

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreiva’s akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. NedClioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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, ka
lia siūlo už dyką egzaminavimą, pus# 
Kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
'aikščiodami iš namų į namus. Prak 
cikuaju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
narktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S't, 

Phone Kenvvood 1752
4649

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas ? 
3147 S. Kalstė Street

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 ild 9 valandai vnkare

Phone Boulevard R483
Dr. Markeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 S<>. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais ubo 10 iki 12.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

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

Hee 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
'Ifiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Rea 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Routb Halsted Street 

^oieago, III.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai \ 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubot 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwav 2880

Advokatai

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 .South \Veatern Avenue 

Tel. Lafayette
Valandos:

nuo 9 Iki 
nu'* 6 iki

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 - Vai. nuo 94

s
3241 South Halsted St 

Tel Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

4146

11 v.
9 vai.

ryto 
vak.

Phont Houievni-u 1401

DR. V. A SLMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea~ 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedalioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO. ILL

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., M
Chicagfo, 111.

Tel. Brunswick 0624
D$. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Mįlwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9——12, 1-1 5, 6—8:30
Sekmadieniais pagal Rusitarim*

{vairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgas
Specialistas moteriškų vyriškų 

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampa* 18th St

11. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residisnce Tel Fairfav 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4681 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vuk. Nedčl. nuo 10 iki 12' 

Res. Tetfephbpe Phua 3?h0

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė 
Tel. Pullman 5950 

Naąių Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshiua Petera) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street
« Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefoną* Canal 2552 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 3525.

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn SL, Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet^ 
Gyvenimo vieta 

8328 South Halsted St
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 rvto

DETRO1T, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dahar Naujam Ofiso 
2333 Barlum Tower 

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

Tanedoliais ir PėtnyČiomis 
iki 7:30 Vai. vakare
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Tarp Chicagos 
Lietuviu

visgi pa
žangus. Susirinko narių ir ki
tų organizacijų, kurioms drg.

i Brunvaldo koncertas JT“":ę-
Leonardas Bruąvaldas prida-' . . . ... _ _ •_ . i:?** Vainauskas priklausė. Pine gravė suraša programo, kuri jis iš-1 k *

I pildys sausio 16 d., Lietuvių
| Audithrijoj. Iš progratno ma

tyt i, kad Leonardas Brunvaldas
Naujienų Spulkos nau 

ja serija prasidėjo
Sausio 2 d., 1929

Nepamirškite prisirašyti pa
tys arba prirašyti savo vaikus, 
kad pabaigus pradinę mokyki# 
turėtumėt sutaupinę užtektinai, 
pinigų leisti i aukštesni moks-

Naujienų spulką galima js- 
prižadant sumokėti $100

12 metų, mokant 12L- cen-
toti
per
to savaitėje. Per G metus ir tris 
mėnesius mokant po 25c. savai
tėje, per 3 metus ir 6 mėnesius 
mokant po 50 c. savaitėje.

Padedant $78 ant karto ir per 
3 metus 6 mėn. atsiimti $100, 
arba padedant $100 ant I nuo- 

x šimčio.
Naujienų spulkos raštinė at

dara kasdien iki 8 vai. vakaro.

bo—gėlių vainikai, jų tarpe nuo 
LSS. ir “Naujienų” darbininkų.

Išlydint kūną iš koplyčios 
m 7rti7t7$; LftPait^ (naujienietis) pa-
Savo programe pažymėjęs dai- atsisveikinimo kal
nas visų geriausių kompozitorių,, 1’0. Knpmese kitas nau.lienietis, 
jis nepamiršęs ir lietuviu. Poška, taipjau pranlo tiuni-

L. Bnmvaidas kilęs iš‘ Latvių, Pfli Pirm lleisiant »rabi> I duo‘ 
bet yra dainavęs keletą kartų
Lietuvos sostinėje Kaune ir yni , Palydėjo aa. drgą Vainauską 
gerai apsipažinęs su lietuviais, i kapines kokia 15 automobilių, 
Jo šis pirmas koncertas Chica- P’lnU žmonių, laip kad susidu
rs lietuviams sausio 16 d., Lie-! gražus būrys atidavusių mi- 
tuvii) Auditorijoj bus kaip ir su- rūsiam draugui paskutinį patar- 
■sipažininias su Chicagos lietu- navimą.
vikis. Ižai gos bilietų kaina la
bai populiari tik $1.00.

Todėl kiekvienas dainų mylė
tojas turėtų atsilankyti, nes jam lengva svetimos šalies ž? 
daugiau tokių progų gali nepa- mė.—V. P.
sitalkyti. v -----------------

jis nepamiršęs ir lietuviu.

Lietuvos sostinėje Kaune ir yni

• Pabaigė gyvenimo kelionę są
žiningas ir švarus žmogus, ver
tas žmogaus vardo. Lai būna

Roseland
Art. Pilka Chicagoj

Vakar Chicagą atlankė art. 
St. Pilka. Jisai buvo čia reika- 

“Birutės” orkestras lais parodymo muvitone Jurgio 
 Skinderio, 105 metų žemaičio,

Ir žodis stojosi kunu... "Biru- atvykusio pernai Amerikon, 
tė” jau vykdo savo sunian\Tną- * 
Ateinantį sekmadienį, sausio 13 
d., 2 vai. po pietų, Gage Park 
svetainėj (\Vestern Avė. ir 55th 
St.) įvyks pirma “Birutės” or
kestro repeticija.

Prie orkestro jau prisirašė 
nemažas muzikantų būrelis. Bet 
vietos dar yra: juo orkestras 
bus didesnis, tuo geriau. Tad 
dar kartą raginame jaunuolius 
muzikantus prisidėti prie orkes
tro. Del prisidėjimo prie orkes
tro kreipkitės į “Birutės” mo
kytoją K. Steponavičių, 4146 
Archer Avė. arba i “Birutes” 
sekretorę No: a Gugis, 3323 So. 
Halsted S t.

Vakar naktį p. Pilka išvažia
vo į Grand Rapidsų. Pasirodę 
Grand Rapidse ir Detroite, pp. 
Pilka ir Skinderiu atvažiuos 
Chicagon 18 d. šio mėnesio.

Rep.

Trečiadienio “Nau j ienose’’
buvo paskelbta žinia, kad Rose- 
lande, 9-toj vardoj, ateinan
tiems aldermanų rinkiniams sta
to savo kandidatūrą lietuvis, 
Jonas Kulis (Kulikauskas), na
rys 9-tos vardos lietuvių re
pu blikonų kliubo.

Delei to turiu pareikšti kele
tą žodžių. Viena, nors p. Ku
lis yra 9-tos vardos lietuvių re
publikonų kliubo narys, tečiaus 
jo kandidatūros 
bas neindorsavo.

tarpe yra advokatų ir daktarų, 
yra. ir kitokių pašaukjmų žmo
nių, kurie, man rodosi, turi ge
resnių kvalifikaciją (tinkames
nio prisirengimo) knndidatubti 
tokiai vietai, kaip aldermano. 
Gali bet kas statyti savo kan
didatūrą tai ar kitai valdvietei 
—taip. Rot reikia visgi atsi
žvelgti, ar kandidatas tinka tai 
vietai. Reikia atsižvelgti ir j 
tai, kaip gali pažiūrėti į kandi
datą piliečiai balsuotojai. Todėl 
aš manyčiau, kad jeigu jau lie
tuviai sumanytų statyti savo ME9 dnrome pirmo* kleso* kar- 
kandidata rinkimams, tai butų penterio, piumberio ir apšĮ’dym<> 
, , * , .... darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui,
kur kas išmintingiau, kad tok) Mes ateisime bile kur Chicagoj.

Visas darbas garantuotas.
2604 North Halsted Street 

Tel. Buckingham 5087

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

, Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Business Chances
Pardavimui Bizn i ai

PARDAVIMUI valgykla, sena iŠ- 
'lirtyta vieta, arti didelių dirbtuvių, 
3534 Parndl Avė.

kandidatų indoreuotų musų or
ganizacijos, o ypač politinės or
ganizacijos, kaip, pavyzdžiui, 
lietuvių republikonų 9-tos val
dos kliubas.— Roselandietis.

Keliaukite valdžios laivais—“Po 
AmeriKOS Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas

UnitedStatesLines
110 So. Dearbem St., Chicago, III,

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- Į 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne 
paprastus naujus 6 cilinderių Chev 

j iofet, kurie buvo rodomi Pure Oi» 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 0 d Į 

vyrų teritorijos* 
taipjau tarp Stock 
A Avė. Turi kai- j 
lenkiškai, čechiŠka ;

Sb/rio Ir 
<lmnlr£Hrnili *>00,0, OUCKUey, t 

Yards ir M chiga 
bėti lietuviškai, 1 

' ir angliškai. \ 
Priimti aplikantai bus trumpą lai

ką Lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda- i 
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentwortb Avė. 

Tel. Victorv 9634

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavinias. Mes atliekame gerinusi 
darbų mieste. Kedzie 5111.

Financial
Finansai-Paskolos

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

PARDAVIMUI bučernė Ir jrroser- 
nė, biznis yra išdirbtas, didelės 

gali ra- įplaukos. Galite nupirkti pigiai. 
Javininkas važiuoja i Lietuvą, lysas 
ralima gauti ant ilgu metų. Lietų
jų kolionija.

PETRAS VAIČIŪNAS, 
1800 So. Peoria

PARDAVIMUI Ice Cream parlor 
varduosiu visą biznj arba pusė. Biz
nis geras ir neša pelną, bet vienai 
>ersunku varyti biznis.

MR$. MARY BALCAITIS
10744 So. Michlgan Avė.

PARSIDUODA Chili Parlor gera 
j vieta, 2528 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saldainių ir už- 
. kandžiu vieta, geriausia vieta pieti- 
i nėj dalyje miesto. Daro gera bizni 
arti mokyklos, turiu parduot greitai, 
šauk Mr. Mason, Central 8270.

REIKALINGAS bučeris, kuris tu
ri patyrimą. Kreipkitės, 1800 So. 
Peoria.

PARDAVIMUI soft d rink parlur, 
gera vieta patyrusiam žmogui. Atsi
gaukit. <3955 Archer Avė.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas. kad būti) unijistas ir 
nevedęs, $80.00 i mėnesi, kambarys, 

I valgis. Atsišaukit ant 1 lubų, 5658 
! So. Indiana Avė.

Keai Eslate frur baie
Namai-Žernė Pardavimui

FLATŲ tudinkai, tuščia žemė, 
bungalows, farmos apdirbtos — ak
rais parsiduoda arba išmainom.

WALTER J. PAUL, 
3236 W. 55th St., Republic 4170 
Lietuvių nejudinamos nuos. agentūraHelp VVanted—Female

Darbininkių Reikia

REIKALINGA sena moteris arba 
senas vyras, prižiūrėti 4 metų vaiką 
3482 So. Union Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui 4 fl. 
po 4 kamb., žiltų vandeniu apšildo* 
ini. Aržuolo užbaigimas. Visi išren- 
duoti, 8 karų garažas. Tikras barge- 
nas, 5650 Henderson. Tel. Avė. 4741.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias rnateriola&, 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

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

4606--08 W. 22nd Si.
Te! Cice~o 180

minėtas kliu- 
Antra, lietu- 
9-tos vardos 

kliubas turės susirinkimą tik
tai ateinantį pirmadienį ir, gal 

( būt, jame iškels klausinei, ko- 
i kius kandidatus statyti atei- 
Į nantiems rinkimams arba ko- 
’ kius kandidatus remti.

Bet labiausia norėčiau, kad 
i vietos lietuviai piliečiai atkreip
tų dėmesį į sekamą mintį: aš 

Digonių kaime, abejoju, ai J. Kulis t\i<i tinka- 
parapijoj, Pane^ miausias lietuvis

Bridgeportas
Dr-go Jono Vainausko 

laidotuvės

i Trečiadienyje tapo palaidotas | 
Lietuvių Tautiškose kapinėse1 
drg. Jonas Vainauskas. Jisai gi
mė Lietuvoje, 
Naujamiesčio 
vėžio apskrityje. Amerikoje 
išgyveno 25 metus. Paliko nu- 
liudusią žmoną ir gimines. 

Drg. Vainauskas 
paskutinius dešimtį 
daugiau Lietuvių Socialistų Są
jungai ir buvo vienas darbš
čiausių LSS. 4 kuopos narių.

Neturėdamas didelių mokslų, 
kaip sako lietuviai, drg. Vai
nauskas nebuvo minimas musų 

; spaudoje tiek daug, kiek yra 
minimi kai kurie kiti žmonės, 

i tuo ar kitu budu pagarsėję. 
Vienok mes, Chicagos socialis
tai, kuriems teko dirbti kartu 

! su dr-gu Vainausku, vertinom ■ i , , i
Vakarienės svečiai ir tvarka jį brangiai.
Kadangi iki šiam laikui jau Jisai buvo žmogus, kuris už' 

išplatinta apie šimtas bilietų, savo visuomeninį darbą nerei- 
tai dalyvaujančių skaičius, rei- kalavo užmokesnio pinigų arba 
kia tikėtis, bus nemažas. Atsi-' garbinimų; kuris ne vieną do- 
lankyt pasižadėjo Lietuvos kon- l°ri savo paties pinigų pridėjo, 
sulas Chicagoj p. A. Kalvaitis Jau neskaitant darbo. Jisai bu-

Nedelioj SLA Jauno 
sios Birutės puota
Jaunosios musų mergaitės bei 

berniukai sunkiai darbuojasi no
rėdami padaryt pasekmingą 
ateinančios nedėlios puotą. Su 
pagalba daugiau patyrusių savo 
motinų jie žada patiekti atsa
kančią vakarienę, o mokytojai 
stengias parodyt kaip išpildyt 
vakaro programa.

šokti bus galima abejose sve
tainėse: vienoj — suaugusiems, 
o antroj —»■ mažesniems. Tokiu 
budu vietos užteks .visiems.

pri klausė
metų ar

pigiausios 
Kre-

Real Estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 \V. 47th St.

CONTRACTORS

5^2^ ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko 

■ linam privačiai pinigus 
'Greitas ir patikėtinas pa* 

’ arnavimas.
HELBERG BROS

REIKALINGA mergina abelnam 
namų darbui, 3953 W. Polk St. Tel. 
Kedzie 0202.

Room 607
192 N Clark St

kandidatas, 
kurį Roselando lietuviai galėtų 
statyti. Lietuviu roseląndiečių

"BAYER ASPIRIN"
YRA SAUKUS

I Eagle Restaurant
i Popuhariškiausias lietuvių
j restaurantas šioje apielinkėj

W. C. Lakaus,
Savininkas

1745 S. Halsted
CanAl' 15-17

St

- ■■■■4. ..................................  ■

PASKOLINSIM nuo $50 Iki $80' 
t* nuvšimčio ir lengvais limo 
'ėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai 
Hc jokio komišino.

S. OSGOOP, 
'281 West Divisloii tit. “upstain*’ 

Tel. Armitasre 1199

Imkite be Baimės kaip pa* 
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Be Komiso ir Išlaidų

fctftSSIFIEŪ flūS
I Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė.
9 Kampas Hermitage Avė.

SAVE

Does not affect 
the Heart

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. modemišką bungalow, furna- 
su šildoma, gatve ištaisyta $5,800, 

nrn.’ * r tvtzv a a • i - * lengvais išmokėjimais, pamatyk na- REIKALINGA motens skirstyti 3619 w 38 PL tel.Bclmont 3738 
skudurus, 1463 Blue Island Avė. __________________________ _____ _

REIKALINGA mergaitė prižiurę-; 2 FLATAI
jimul kūdikio 3 metu senumo. H. 6806 So. Rockwell St., arti lietu- 
Berg, 3738 W. 15th St. • vių bažnyčios, ligoninės, krautuvių,

bulvarų, parkų, toks pat budinkas 
nori $20,000 toj apielinkėj. Di
džiausias bargenas — nebus ilgai 
pigus. — 5 po 5 kambarius, visi 
aržuolo užbaigimai, kieto medžio 
nadlagos, garų apšildomas, 30 pė
dų lotas, gatve ištaisyta, 3 metų 
senumo, savininkas turi parduot. 
P>rk dabar, jus galėsite parduot su 
pelnu pavasario laiku.

' M R. SORENSON, 3211 W. 63rd St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

STORAŽO PvAKANDAI
Turiu parduot už rendą

$150 Seklyčios setas ............... $87.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE/ 
7732 Stoney Island f 

Atdara vakarais ir nedaliomis

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NAUJI METAI, NAU- 
JI BARGENAT

LIETUVIU KAIMO DntBTUVfi
Išdrba aukščiausios pušies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
'Oizda jų artistiška. Klauskit pas 
adio pardavėjus, o Jeigu Jie netu- 

••i, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Badio Engineering

\ve.. Chicago. lit Hemlock 9149

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas, po 6 ir 6 kambarius, su 2-jų ka
ru garažu, parduosiu pigiai arba 

w. mainysiu ant bučemės ar grosemės,
i, tai kreipkitės pas mus. B. and J. ^righton Parke.
.............. ■ - ISSIMAINO 2-ju flatu namas po 

i.aburatories,* TncT?8W‘Š7°wįsterD ? ,ir 5.febariu?’ garažu, namo 
J - - - * - ■*. kaina $5500, mainysiu ant automo-

I bilio ar lotų, nepaisant apielinkės. 
2; IŠSIMAINO apinaujis 6-ių flatų 

' muro namas po 4 kambarius, namo 
kaina, $17,500 už cash, arba mainy
siu ant bizniavo namo su bizniu, na- 

arba ki-

____ _ Radios___
KALAKUTAS DOVANAI

Su pirkimu naaju Splitdorf, Philco mas gali būt Gary, Ind 
ar Majestic Radio, duosiu už dyką tuose miestuose, arba farmos, nepui- 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran- sant valstijos, 
kų keletą setų, kuriuos gavom —1 
nais. Radio patarnavimas $2. Sis bar- ro namas ant Archer Avė., narduo- 
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien, siu pigiai arba mainysiu, ant 2-ju 

TOM PECCHO RADIO SHOP, j flatų namo, ar bungalow nepaisant 
240 W. 81st St. apielinkės.
Tel. Victory 9818 Į IŠSIMAINO puikus bizniavas na

mas, 4 flatai ir Storas, 2-jų kana 
puikus garažas, karštu vandeniu šil- 

i domas, namo kaina $27,000, mainy
siu ant privatiško namo, nuo 2-jų 
flatų iki 18 flatų, kas turit toki na
mą atsišaukit greitai, namas randa
si ant Archer Avė., netoli teatro.

IŠSIMAINO kampinis bizniavas 
MES mokame $1 už jūsų seną A.C.' muro namas, 2 Storai ir 7 flatai, 2-ju

tube i mainus ant naujo A.C. tubo. karų garažas ir extm lotas, namo
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St kaina $55,000, už cash arba mainy-
kamb. 30, 1 klesos Radio aptamavi- siu ant didelio , namo, farmos, dry
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7389.

Educatlonal
, MokykhiN

JŪSŲ SŪNŪS
Duokite savo sunui išsilavinimą, 

kuris galbūt jam bus labai reikalin
gas. Išmokykite ji apsimokančio 
amato — kirpimo ir dezaininimo vy
ru drapanų ir apsaugokite jo ateitį. 
Pamokos vakarais. Rašykit dėl 
smulkmenų. Adresuoki!

GARMENT DES1GN1NG 
Post Ofice Box 1802, Chicago, UI.

PARDUOSIU savo antrus morgi- 
čius sumoje $1788, parduosiu ru ge- 

j ru nuošimčių, reikalinga pinigų, kas 
pirmutinis tas laimės, 12515 South 
Emerald Avė., West Pullinan.

mi- IŠSIMAINO puikus bizniavas nui

Paskolos suteikiama 
į vier° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

EXPERTAI Radio aptarnautojai. 
Radios taisom visi) išdirbisčių, agen- ! 
turą dėl Crossley ir Howard Rądios. 
lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

------ -------- -------------------
Jeigu jus nematot,<Bayer Kryžiaus“ 

'skelės, jus ta* 
ayer Aspirino, 

. . kurio saugumą prirodė milionai žmo-kų kasdienini darbą gyvenimui nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
’ •’ * * • • * * • > 4rš penkis metus »-uo

balčio, 
Neuritis, 
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas °Bayer” pa
kelia turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
olyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskeliu.

ir geras būrys visuomenes vei- vo vienas tų darbininkų ofga- dnt pakelio ar ant pi y 
bsin ArUo įsviie i., izoii^a nizaciiu nariu. kurie dirba sun- la negaunate tikro Bikėjų. Apie tėvus ir kalbos ne- nizacijų narių, kurie dirba sun- 
gali būti. . ----------- »----- ---------------- f

Vakaras prasidės 7 vai. vak. palaikyti, o pabaigę tą darbą,;

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE, 672 W. Madison

Per valandą tęsis šokiai, o pas- imasi kito, būtent savo organi- 
kiau programas ir vakarienė, zacijos darbo, ir kurių vienin- 
laike kurios turėsime keletą telis atlyginimas už šį darbą 
trumpų prakalbų. yra žinojimas, kad pastangos

žodžiu, jei norime smagiai reikalingos ir naudingos plačia- 
praleisti laiką ir šį tą užgirsti J ai visuomenei ir geresnei dar- 
bei pamatyti ateikime Į Jauno- l>o žmonių ateičiai. Ir jeigu jau 
sios Birutės vakarienę nedelioj, Į Kalima kalbėti apie pasišventi- 
sausio 13 d., 7 vai. vak., LiVcu-| mą, tai tikrą pasišventimą piv- 
vių Auditorijoj. . K.

Bridgeportas
Statybos kontraktorius S,

rodo kaip tik tokie žmonės, kokis 
buvo drg. Vainaukas: niekas jų 
nekelia į padanges, niekas ne
garbina juos už nuveiktus arba 

'veikiamus žygius, bet jie dir- 
jų manymu,Zdp, 83-1 W. :i3rd St-, dabar ba darbll> kuris> 

labai išdidus ir linksmas po reikalingas žmonijos gerovei, ir 
jo jei darbas išrodo sėkmingas, ta- 

Marė, žinoma veikėja, tai jiems esti brangiausias at- 
susilaukė dukterį. Motina jau- j lyginimas, 
čiasi gana gerai.

Bridgeportą
žmona

vaikštinėja:

nų.

Buvusi Bridgcporto gyventoja 
S. Žilvitiene šiomis dienomis 
sugryžo iš rytinių valstijų, kur 
ji ilgokų laikų viešėjo pas gimi
nes. Sugryžusi apsigyveno piet
rytinėj miesto daly pas savo 
dūktoji, fizinio lavinimo* moky
tojų.

Bet yra žmonių, kurie įverti
na tokius darbininkus, kaip 
drg. Vainauskų, nors šiandien ir 
Amerikoj—ne daugiausia. Tatai 
galima buvo pastebėti ir dr-go 
Vainausko laidotuvėse. Gražioj 
p. Masalskio koplyčioj, kur kū
nas buvo pašarvotas, susirinko 
skaitlingas būrys lietuvių. Dau
gelis jų seniau buvusieji LSS. 
4-tos kuopos nariai, šiandien 
kai kurie pasitraukę iš organi-

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Miscellaneous
(vairus

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

Specialia.v, uy<t.vme chroniškų ir naujų li
trų. Jei kili negalėjo Jumin išgydyti,. alHidan- 
kykit paH inano. Mano pilna* iSeirzantinavl- 
muM atidengi, jonų tikra Hk4 ir jei uS au«l- 
iinsiu ju« trydyti. sveikata jurus su<ryft. Ei
kit t>iiH tikra HpecialiHti), kuria noklauH jūsų 
kur ir kuH Iuuih akauda. bet puta paankya po 
galutino lAectaiiilnavlnio—kaa luina yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CRlCAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 ,
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedelioj 

nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

ra

Z/
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J
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•

Kalėdos jau čia pat — pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių (vairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigamyČių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntini 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — 
S*eitu laiku gausime dar daugiau, 

uoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

Pas mus taipgi galima gauti ka
lėdinių laiškų, atviručių, sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės j —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St, 
Tel. Victorv 1266

BNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6788-6716

Miscellaneous for Sale

SAFE—didelė, stipri, plienini sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų Ir dokumentų. Parsiduoda pi- ! 
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE."

20 st. IR

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALTS KONTRAKTORIUS
RFAL ESTATE

Statau namus nuo bungolow iki 
didžiausio aoartmontinio namo.

J. A. GURRKY BROS. 
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

Morgičiai pinai ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 21 

valandas
Musų išlygos bus loma naudingu.* 

Kreipkitės pas
M. J KIRAS,

.1385 So. Halsted St.

goods Storo, hardware Storo, furni- 
ture Storo, garažą priimsiu kaipo pir
ma jmokejimą.

IŠSIMAINO puikus kampiniai lo
tai ant Archer Avė., tinkami dėl gą
sdino stoties arba roadhauses, mai
nysiu ant didelio namo ar bungalow, 
Su virš minėtais bargenais atsišau
kit pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Morgage Co. 

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

For Rent
IšSIRENDUOJA 2 kambariai, ga

ru apšildomi, gasas ir elektra $15.00. 
Burdingienams $10 į mėnesi, 4016 S. 
Artesian Avė.

FLATAI IšSIRENDUOJA po 5 
kambarius pečium apšildomi, antrąs 

, ren-floras iš fronto elektra ir vana, 
da $30.00 i mėnesi.

So. Union Avė. 
ant pirmo florv fš 
užpakalio.
Boulevard 0611

8808 
Raktas

Tel.

Business Ctiances
Pardavimui Bizniai^___

PARDAVIMUI “soft drinks" par
lor. Priežastis pardavimo — turiu ki
tą biznį. Galima pirkti ir puse biznio. 
Stanley Gawcus, 5543 So. State St.

MAINYSIU savo biznį, namelį 2 
fialų ar 8 flatų ant farmos, lotų, 
biznio ar kitos nejudinamos nuosa
vybės, 2031 W. 35 St., Telefonas 
Lafayette 0909.

PARDAVIMUI groseme — lietu
vių ir lenkų kolonijoj. Nuo senai iš
dirbtas biznis. 8339 S. Morgan St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų įs
taiga. Senai išdirbta vieta; turi būt 
parduota greitu laiku. 2702 W. 47th 
St.

PARSIDUODA bučernė ir fruktu 
krautuvė greta National Tea Storo, 
savaitinės įplaukos $550, lietuvių 
apylinkėj, Cicero. šauk savininką 
Berwyn 5050 J.

PARDAVIMUI 13 kambarių “Roo- 
ming house” kampinis namas, garu 
apšildomas, Irnos klesos transnor- 
tacija. Renda $80.00 i mėnesi. Tik
ras bargenas. — Atsišaukit greitai. 
6101 So. Racine Avė.

PARDUOSIU grąžų 6 kambarių 
bungalovv, garažas. Seklyčios kam
barys ir valgomasis, kambariai iš
kloti karpetais. Verta $10,500, ati
duosiu už $8,900. 6415 S. Washtenaw 
Avė. Prospect 3994.

PARDAVIMUI bizniavus lotas. Mai
nysiu ant automobilio ar mažo na
mo. Ats’šaukit. F. GugiR, 5857 So. 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
kambariu mūrinis bungalow. Mainy
siu ant bizniavo namo arba biznio.

Atsišaukit.
8955 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui biz- 
niavas namas; 2 šio r ai ir 4 flataf. 
Randasi South Sidc. Atsišaukit. 89^5 
Archer Avė.




