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Lietuvoj ėmąs plačiai veikti J,askv\susisitiusJ x r komunistų smukimu
: svetimuos kraštuosfašistų “Geležinis Vilkas

asižymįs chuliganiškais darbais prieš 
dabartinės valdžios priešininkus. Ofi
cialiai ta fašistų organizacija neva už-

Sovietų vadui matą, kad visur 
komunistai sumizernėjo besi
riedami ir neteko pirmyk-

. . , . ' •" u— ’• . ............... piisipažjstu, kadginta, bet tikrumoj valdžia ją remianti jos Komiu (cinas [komunistų in- 
l teini’cionalas]. ir Profinternas 

esn [raudonųjų profesinių unijų in- 
‘ ternacic’ialas], du svarbiausi 
Isovietų valdžios įnagiai užsie
niuose, praeitus metus baigė la- 

, Lai blogai.
Taip sako VValter Duranly, 

žinomas Amerikos koresponden
tas Maskvoje, ludbh'gramoje, iš
spausdintoje Nt*\v York Times.

Duranly paduoda kaip įdomų 
pasireiškimą tą faktą, kad tuo 
lai pu kai per praeitus metus so
vietų valdžia stiprinu komunis
tinę politiką krašte, o savo dip
lomatiniuose santykiuose su ka
pitalistiniu pasauliu vedė epor- 
tunistinę taikos pol’tiką^ tai 
savo svarbiausioje srity, būtent, 
socialūs revoliucijos ir komuniz
mo propagandos srity, ji visai

BYGA, sausio 15. Politiniai 
emigrantai iš Lietuvos praneša, 
kad visoj Lietuvoj esanti pa
plitus lietuvių fašistų organiza
cija, “Geležiniu Vilku“ ’ 
ma.

Oficialiai ta < 
esanti peva užginta 
gi valdžia ja remianti.

žinio Vilko" skvriu vadai 
patys valdininkai.

Kadangi spauda vis tebelaiko-1 
ma karo cenzūros suvaržyta, 

vadina-'tai Lietuvos laikraščiai nieko 
j nerašo apie “Geležinio Vilko”! 
' daibuolę, kuri kol kas pasireiš- 

oi ganiza. i j i chuliganiškais puolimais
i, iš t.krųjų politinių 

“Gele-
dabartinės valdžios 

priešų ir tautinių mažumų.

Mussolini valdysiąs Morgan busiąs Ame 
Italiją be ministeriy rikos atstovas repą 

racijų komisijojekabineto
PARYŽll’S, ausiu 15. — Gir

dėt, Kad Italijos diktatorius
Mussolini planuojąs valdyt:
kraštą visai be ministerių 
binete.

Jau dabar Mussolini, bedu
inas minisleris pirmininkas, yra 
kaito ir septynių depart.imen pont Morgan, (hven D. Young 
tų ųiinisteris. Dabar jis žadąs ir Tliomas Nelson Perkins. 
pasiimti ir likusius šešis porl-: KitA pranešima/: sako, kad 
lėlius, būtent: finansų, viešųjų • neoficialiu Amerikos atstovu ek- 
darbų, susisiekimo* * ■švietimo spirtų komisijoje Imsiąs N. 
teisingumo ir krašto ekouomi-1 Dean Jay, vienas Paryžiaus Mor- 
j(Ri. Tų ministerių rezignacijos gano et Cie. dalininkų, b ne 
jau esančios Mussolini rankose, patsai J. P. Morgan.

Kiti pranešimai sakė, kad dik
tatorius jau esąs paskyręs ir sa
vo papėdinį 
čiu kas atsitiktų, 
niu jis paskyręs savo brolį.

PARYŽIUS, sausio 15. — Pra
neša, kad neoficialiais Jungti
nių Valstybių atstovais finansi

ni ka- nėję ekspertų komisijoje Dawc-
so planui peržiūrėti ir Vokieti
jos reparacijų sumai galutinai 
nustatyti busią paskirti .1. Pier-

Tancuzai mano, kad eksper- 
komisijos dailiuose Morga- 

ejigu su juo pa- nas busiąs vienas stipriausių 
Tuo papSdi- Paryžiaus pažvalgos rėmėjų, 

kadangi jis buvęs vienas di
džiausių karo operatorių, padė
jusių aliantams milžiniškomis 
paskolomis ir kreditais, o be to 
turįs Paryžiuje Įsteigęs Morgan- 
Harjes banką Pagaliau Mor
ganas 1922 metais išgelbėjęs 
ir Franci jos franką.

Duranly paduoda trumpą ko
munistinių unijų ir pąrtijų svar
biausiuose Europos ir Ameri
kos kraštuose apžvalgą, ir pa
rodo, kad per praeitus melus 
jos visur “sumizemėjo” ir pra
rado žymią dalį pirmykščius sa
vo įtakos darbininkų judėjimui.

Del komunizmo propagandos 
nepasisekimų Amerikos Jungti- 
iri-.c Valstybėse Maskva kaltina 
ypačiai viešpataujančias tame 
krašte geresnes, palyginti, dar
bo ir darbininkų gyvenimo są
lygas ir bendrą Amerikos “pro-

(ierai.
ku budu

Senatas patvirtino 
Kelloggo paktą

\VASHlNGTONAiS, sausio 15. 
šiandie senatas 85 balsais 

prieš 1 patvirtino Kellogo tai
kos paktą.

Tabokius paliko $1,000 
000 bažnyčiai ir lab

darybei

Rumanija gauna 
$2,750,000 pa

skolos

kraštus, 
'ren bu- 
ir stin
dėj o di-

NE\V YOBKAS, sausio 15.
Prieš savaitę miręs čia Benja- 
niin N. Duke, taboko fabrikinin- 
kas, savo testamente paliko 1 
milioną dolerių tikybinėms ir 
labdarybės organizacijoms. Li
kusį milžinišką turtą jis užrašė 
•savo dukteriai.

Guggenheim aukoja Či
lės aviacijai $480,000

NEW YOBKAS, sausio 15— 
Žinomas kapitalistas Daniel 
Guggenheim pasikelbe, kad jis 
padovanojęs Čilės valdžiai $480,- 
000 aviacijai tame krašte kelti.

Bet to paties juk nie- 
nega ima pasakyti apie 
ten siaučia didelis ne

dailias, ir darbininkų būklė pa
sidarius iš viso labai sunki, o 
betgi komunistinis judėjimas 
Anglijoj visai susmuko.

Tą patį, sako Duranly, galima 
pasakyti ir apie kitus 
Jis primena Vokietiją, 
vo milžiniški lokautai 

1 kai, į kuriuos Maskva
dėlių vilčių, liet labai apsiriko: 

i komunizmui jie jokios paguo- 
BICH AREŠTAS. Rumanija, H0’ ,

, i Korespondentas mano, sausio 15. - Rumunija p3Jm>-, k( null,istų „epasisekimų 
g8 derybas su vienu žosti. iS dalies buvus ta
banku d< I ^skoos vW U kova) khri (|al.ar ,(.|u,
badaujančių sričių, vpačuu Be-., . . ... . ,, .. .. .komunistų partijose visuose k ra-sarabijos, žmonoms šelpti. v. . < . .. . .J stuose tarp dabartinių Maskvos

. diktatorių šalininkų ir opozici- 
Trys galvažudžiai mirė j™, arba tarp vadinamų “sta- 

elektros kėdėj* I stalineų” ir “trockistų.”

BEhLEFONTE, Pa., saus. 15/ ‘ ~
— Bockview baudžiamajame Rumanija žada suteikti 
kalėjime elektros kėdėj tapo nu-, moterims balso teisę 
žudyti trys nusikaltėliai, mir- -----------
ties bausmei pasmerkti už gal-, BUCHtARESTAS, Rumanija, 
važudybes. Bendrai jie buvo sausio 15. — Bumanijos vy- 
nukovę penkis asmenis, jų tar- riausybė skelbia, kad moterims 
po du policininku. Nužudyti busianti suteikta, teisė dalyvau- 
piktadariai yra: Charles Mellor, ti municipaliuose rinkimuose. 
Benjamin Ik'marovvski ir Tony Tai busiąs pirmas žingsnis į su* 
Lucitti. I teikimą moterims pilnų politi-

__n iii f c > i v i 11 Ii i tniunkinin

kad 
prie- 
aitri

nių teisių Rumunijoje.
Karaliaus Zogu kabine

tas atsistatydino
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

DebesiubUz gali būt sniego; Į naciją, 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp — 4° ir 11° F.

Keturi šeimos bariai 
traukinio užmušti .

TIRANA, Albanija, sausio 15 į --------- —
Premjeras Cotta įteikė kara-1 BALITMOBE, Md„ sausio 15. 

liui Zogu savo kabineto rezig-' — Netoli nuo Parktono pasažie- 
•rinis Pennsylvanijos traukinys 

—----------- - užgavo automobilį ir užmušė
JAMESTOWN, Nr Y., sausio keturis asmenis, vienos šeimos 

15- — Rotušės poilsio kamba- narius. Užmušti buvo D. H»n* 
ry sprogo nežinia kieno pade-. nigan, jo žmona ir du jų vaikai.““ 1' į j v, ii uu jų tarnui.

šiandie saulė teka 7:16, lei-1 ta bomba. Kambarys buvo stip- Duktė, 9 metų mergytė, buvo 
džiasi 4:44. Mėnuo leidžiasi riai apdraskytas ir du žmonės taip skaudžiai sužeista, kad irgi 
10:27 vakaro. sužaloti. vargiai Jieišliks gyva.

■m

• Raymond Standing, iš Lawrence, Kas., kuris laimėjo komų 
karaliaus titulą.
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Žinią apie Amanullos LIETUVOS ŽINIOS 
abdikavimą oficia- i

liai patvirtina
Iš Varnių stovyklos pa

leido 35 politinius

(Atlantk* and Pacific Photo]

Įspėja Pekiną nuo 
Kinų militaristų 

sąmokslo
PEKINAS, Kinai, sausio 15.
Gen. čiang Kaišek, tautinės 

Kinų valdžios galva, pranešė 
Pekino ir Tientsino vyriausy
bėms, kad gen. čang čungčang, 
buvęs Šantungo militaristas, ku
ris yra pabėgęs į Daireną, da
bar patapęs japonams palan
kios Aulu partijos galva ir pla
nuojąs padaryti sukilimą ir per
vertą Pekine. Gen. Kdišek įsa
ko stropiai daboti ir areštuoti 
visus įtariamus asmenis.

Emmerson užėmė Illi
nois gubernato

riaus kėdę
SPRINGFIELD, III., saus. 14. 

— (iubernatoriaus Izm Small’o 
kadencijai pasibaigus, Illinois 
valstijos gU'beniatoriaus kėdę 
vakar užėmė Louis L. Emmer- 
son, kuris ton vieton buvo iš
rinktas per įvykusius lapkričio 
6 dieną rinkimus.

Ligšiol Emmerson buvo Illi
nois valstijos sekretorius.

4 darbininkai žuvo trau
kiniui užgavus vežiiną-

INDIANAiPOLIS, Ind., sausio 
15. — Netoli nuo čia prekių 
traukiniui užgavus motorinį ve
žimą, kuriuo jie važiavo iš dar
bo, buvo užmušti keturi darbi
ninkai: L. Poland, John Mulk n, 
Charles Meyer ir Frank Ryker, 
visi iš Indianapolio. \

CHICAGOS McCORMICK PIR
KOSI 14 RANČŲ

au^
sosto

LONDONAS, sausio U. 
nias apie Afganistano karuli 
Amanullos atsižadėjimą 
oficialiai patvirtino Afganų le-
gacija Londone, paskelbus pra
nešimų, kuriame sako, ikad “dėl 
kilusii) vidujinių kovų, karalius 
Amanulla, vaduodamasis patrio
tiniais ir draugiškais jausmais, 
savo laisvu noru Afganistano 
karalystę perdavė savo vyres
niam broliui, sidarui Inajatul-

KALNAS. — Gruodžio 17 <1. 
iš Varnių koncentracijos siuvy
klos paleisti šie asmenį*: J. 
Švambrys, P. Daninšis, B. Bliz
gus, Jelokvosčius, Budrevičius, 

• Vilkai, llgarubks, /Kavolis, J. 
Poškus, Jakimavičius, Petrai
tis, Zareivas, Seras, Krištolas, 
Latvienė, šumauskaitė, Rinkevi
čius ir ‘kiti, iš jų du social-de- 
mokratai. Iš viso paleista 35 
žmonės.

Pranešime sakomA, kad esu-' x .
mieji Afganistano santykini su i £ar, vlenas LietUVOS 
kitomis valstybėmis pasiliksią į IfclnkoS aferos dalyvis 
kaip buvę. Ii

i -** Naujajai valdovas esąs musu’.- |<a(p
momi kunigu įtakoj 1 -

Naujas af girnų valdovas, In 
jatulla, yra 41 metų amžiaus, 
ketvertais melais vyresnis už 
Amanulla. Turimomis Londone 
žiniomis, Inajatulla esąs uolus 
musulmonas ir esąs didelėj mu
sulmonų kunigų įtakoj.

Amanulla ieškosiąs 
prieglaudos Eu

ropoje

KALNAS. “L.Ž.” praneša, 
’ vedant tardymą garsioje 

’ ietuvos banko aferos byloje, 
atsiradę davinių prieš Kalinau
skienę, ofe risio Kalinausko žmo
ną, kuri taip pat traukiama tie
sėm

Tenka patirti, kad ši byla aiš
kėjanti ir šiandie jau nebekal
bama apie ją taip, kaip anks
čiau ,nes, kaip tvirtinama, at- 

tuos as- 
kitokių

Nubaudė pastorių už 
' piktą šmeižimą 

katalikų
NEWARK, N. J., sausio 15. 

Prisaikintųjų posčdininkų teis
inas pripažino kaltą dėl krimi
nalinio apšmeižimo katalikų 
Knights cf Columbtis organiza
cijos protestonų kunigą, Rev. 
Elmo L. Batemaną.

Bev. Bateman buvo iššauk
tas tieson dėl skelbimo ir sklei
dimo raštu melagingos priesai
kos, kurią neva turį padaryti 
katalikai, Įstodami į Kolumbe 
Vyčius. Bev. Bateman būtent 
skelbė, kad priimami į tą kata
likų organizaciją nariai turį 
prisiekti “karti, deginti, naikin
ti, virinti, smaugti ir gyvus lai
doti” protestonus iy masonus.

Įstatymais numatyta bausme 
už tekį kriminalinį šmeižtą yra 
kalėjimas iki trejų metų ir $1,- 
000 pabaidos pinigais.

Vokieęių Atlanto skridi- 
kas Koehl sdžeistas

GENEVA, Šveicarija, sausio 
15. — Bėgiodamas Arosa kal- 
nitiose pašlhuižomis, skaudžiai 
susižeidė vokiečių aviatorius 
Hermanu Koehl, pilola's “Bre- 
men” monoplano kelionėj per 
Atlantą.

Gaisras Armouro mesi- 
nėj; $100,000 žalos

ST. PAUL, Minu., sausio 15, 
Kilęs čia Armour and Co. 

mėsos sandėliuose gaisras pa
darė, kaip apskaičiuoja, $1(X),- 
000.

SANTA FE, New Mex., ausio 
15. Oliicagps milionierius j 
Cyrus McCormick Jr., Interna
tional Harvester kompanijos, 
galva, pinko New Mexicoj ketu- 
riolDką rančų, <________ r.„
daugiau kaip 100 tūkstančių do
lerių.

Albanijos karalius Zogu 
serga nervų suirimu

VIENA, Austrija, sausio 15. 
Iš Vienos tapo pašaukti į 

SumdkS<toas Albanijos s-ostinę, du žy-
linus Vienos gydytojai, prot. Dr. 
; Richard Dauer ir Dr. Ijolz- 
Jciiecht, gydyti naująjį Albanų 
.karalių Zogu.
! Sako, kad Zogu sėrgąs visiš- 

Uri- ku nervų suirimu iš nuolatinės

■ ■ m •""•n l»i »,

Clemenceau serga

PARYŽIUS, sauftio 15.
pu susirgo Clemenceau, karo baimes, kad nebūtų savo prie- 
metais buvęs Francijos pretn-'šų nudaigotas, ir nuo per dide* 
jeras. x . iį(> cigaretų rūkymo.

. .. ■!. l lci ■!. , > .-■

LONDONAS, sausio 15.
Manoma, kad likęs be sosto Af
ganistano karalius Amanulla, •

,nes 
brandą davinių ir prieš 
menis, dėl kurių buvę 
nuomonių.

Byla, kaip buvo jau 
busianti teismo svarstoma sau
sio mtn. gale.

rašyta,

dagarą, kaip “politinis paiše
lis” apsigyvensiąs kur nors Eu* 
ropoję, kadangi arti savo krašto 
jam hutų pavojinga pasilikti.

Kiek Jungtinės Valsty
bėse vartoja auto

mobilių

Kauno gatvėj rado su- 
^salusį bedarbį

KAI NAS. •- Andai, apie 9 
vai. žmonės pasleliejo sėdintį 

i sniege telegrafo stulpo alsirę- 
nnisį ir drebanti žmogų. Tuo
jau pranešta policijai, kuri ne- 

i laimingąjį nuvežė nuovadom
Žmogus kalbėti negujė jo ir 

pats vežiman įlipti* nepajėgė.NEW YORKAS, ansio 15.
Apskaičiuojama, kati šių metų i Buliai jo apdriskę.
sausio 1 dieną Jungtinėse \\h-| Spėjama, kad lai yra bedar- 
tybėse vartojime esančių autu* bis.
mobilių skaičius siekė bendra: į
24,750,000.

Skandalas Vilniau 
dvasiškių tarpeMeksikos maištininkų

banda savoj kaili - l)tI popi(i turi keturias pačiĮls.
MEKSIKOS MIESTAS,saus i ’ VILNIUS. Stačiatikių tarpe 

15. Iš Guadalajaros praneša čia didelę sensaciją sukėlė dvi- 
kad maištininkų būrys Landi patystėą susekimas stačiatikių 
ipaimti Tenamaxtlano miestą, dvasininkų tarpe. Skandalas 
l?ct jam labai nepavyko. Susi iškilo, viešai susipešus abiem 

vieno dvasininko žmonom. Kaip 
praneša “Kurjer Poranny,” <ki-

Krito taipjau tas dvasininkas taip pat turįs

kirtime su feleralinės kariuo
menės dalim keliolika maištinin
kų buvo nukauti
ii paskelbęs Jajisco valstijų’ dvi žmonas ir su abiem susituo-
insurgentų vadas, Manuel Caro kęs. k

Ti----  " 1 ' - • ....................................

F aktai Kalba už Save
* ' . *■

Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimų 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 Lietuvoj ar kur kitur.

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

.........................     . i
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KORESPONDENCIJOS ’ :1f3!:^u= rf • rrltįįįs

Woodboro, Wis. Cleveland, Ohio
Sausio 1 dieną Lietuvių sve

tainėj Dr. V. Kudirkos pašai
pius draugystė turėjo maskinį 
balių. Publikos buvo gana daug, 
tad, rodos, kad bus ir kiek pel-

kos draugystė turi apie 300 na- 
Nariai

—J. S. Jarus.

Ignacas Jarušauskas-Jarus 
r

Persiskyrė su šiuo pasauliu
sausio 17 d., 1928 m. ir palai-

Netik visiems VVoodboro ir 
Rhinelander gyventojams, liet 
ir daugeliui chicagiečių pažys
tamas Matt Saroška, kuris tu
rėjo Woodboro sankrovą, taipgi no draugystei. Dr. V. Kudir- 
buvo pašto viršininkas ir vie
nas miestelio valdininkų, sausio rių ir apie $5,000 ižde.
6 d., 7:25 V. vak. pasimirė nuo i susirinkimuose užsilaiko gražiai 
plaučių uždegimo. ir jokio trukšmo nekelia.

Velionis buvo 48 m. amžiaus, [ 
bet atrodė daug jaunesnis.

Į čia atvyko 7 metai atgal iš j 
Port VVashington, Wis. Buvo la
bai linksmo budo ir visų myli
mas; kur tik jis pasisukdavo, dotas Lake View kapinėse sau- 
visur buvo kalbos ir juokai. II-Į šio 20 dieną. Paėjo iš Šaukėnų 
gai \voodborieciai, o ir chicagie-; miestelio, Šiaulių apskr. Lietu- 
čiai-vasaratojai minės vdionĮ| voj paliko 5 seseris, o Amerikoj 
šaroeką. I moterį, du sūnūs ir dvi marčias.

Velionio kūnas liko išsiųstas' Apgailestaudami musų bran- 
į Port Washington, nes ten tu- gaus tėvelio negailestingos mir- 

i tarpo, 
sukaktu

vėms meldžiame visų giminių ir 
pažystamų ištarti: tegul bus 
lengva žemelė musų neužmirš
tam tėveliui! Nubudę liekame 

—Sunai ir Marčios.

įėjo nusipirkęs sau vietą amži- i ties išplėšimą iš musų 
nam poilsiui, o taipjau pl ikiau-! sueinant metinėms i 
sė prie poros draugijų, kurios 
ir suteikė paskutinį patarnavi
mą.—M. A. Sharka.

Mihvaukee, Wis.
Gruodžio 23 d., John Bank’s 

saliuno sklepe-beismente, 719- 
Ist Avė., įvyko bolševikų pra
kalbos. Kalbėjo D. R. Mizara 
ir V. Andriulis, šiose prakal
bose publikos nebuvo, išėmus 
porą tuzinų pačių bolševikėlių. 
Mat, Mihvaukee lietuviai jau 
persitikrino, _ kad į bolševikų 
prakalbas
kalo eiti, nes lx\lševikų prakal
bose nieko pamokinančio nega
lima užgirsti, vien niekinimą ir

Plymouth, Pa
iš kapiniu susirinkimo

ei> mažiausio rei-

bolševikai žmonių.
Nors plakatuose buvo pažy

mėta, kad Mizara kalbėsiąs apie 
fašizmą, bet jis kalbėjo tik apie 
Argentiną. Tarp kitko jis pa-Į 
pasakojo, kad iš Jungt. Valsti
jų jau du kunigai buvo nuva
žiavę į Argentiną lietuviškas 
parapijas tverti, bet iki šio lai
ko dar nė visuos aarapijog ne- _ _ . . ' .„.ei“

/ Gruodžio 30 d., 2 vai. po pie
tų, įvyko Lietuvių Laisvų Ka
pinių Bendrovės metinis susi
rinkimas, 40 Ferry St. Lotų sa
vininkų neperdaugiausia daly
vavo, tur būt sulaikė šaltas 
oras, bet pasekmės 
šiame susirinkime 
$318.04.

Svarstyta 
kainos. Po 
prieita prie

geros. Viso 
jeigu buvo

kėlimą lotu c *

nepergeriausia, c 
progą visiems lais- 
lictuviams Įsigyti 

dabar tik $100.

apie 
trumpo svarstymo 

to, kad kainos šie
met nekelt, nes darbai šioj apie-
linkėj eina 
reikia duoti 
vos minties 
lotą. Lotai

Susirinkimai šiemet bus lai- 
sutverė ir jau gryšta iš Afgen- komi kas trys mėnesiai—kovo, 
tinos. Lygiai tą 
ir Mizara. Jis irgi 
žiavęs į Argentiną 
bolševikų parapijas

lietuviškų 
tverti, bet 
skubiai su- 

giyŽO į Jungt. Valstijas ir da
bar landžioja po saliunų beis- 
mentus, kaulydamas iš savo 
tavorščių aukų neva dėl kokių 
ten kalinių (kas tie kaliniai jis 
neaiškino).

Antras kalbėjo Andriulis — 
delko dabartiniu laiku išsivysto 
karas. Bekalbėdamas apie ka
rų išsivystymą ėmė pasakoti, 
kad Rusijos komisarai, su Sta
linu prieky, 
Voldemarą
ceriais su kruvinomis rankomis. 
Bet kalbėdamas apie Lietuvos 
bučerius, Andriuliui naprlde- 
rėtu užmiršti ir dabartiniu Ru
sijos bueerių—komisarų su Sta
linu priešakyje, nes jie yra dav 
didesni bučeriai ir
dar kruvinesnės, nes jie ne vie
ną ir ne destėtką yra išžudę 
bet laike savo viešpatavimo jie 
išskerdė jau šimtus tūkstančių, 
o gal ir milionus žmonių. Ir 
dabartiniu laiku Maskvos komi
sarų įsakymu yra daromos bu- 
čeriškos ablavos Baltgudijoj e.

Pasibaigus prakalboms “drau
gučiai” Mizara 
stengėsi parduoti 
“Vilnį”, bet visoj 
sirado nė vieno 
netam tavorui.

—Laisvės Sargas.

>atį padarė i birželio, rugsėjo ir gruodžio į 
buvo nu va- mėn.—paskutinį nedėldienį tų I 

mėnesių aukščiau minėto,i sve
tainėj. Laidotuvių reikalus pa
vesta tvarkyti K. Rendarčikui, 
613 Main St., Edwardsville, T’a.

kitaip Smetoną ir 
nevadiną, kaip bu-

Valdyba išdavė pereitų metų 
raportą. Iš raportų pasirodė, 
kad Kapinių Bendrovė perei
tais metais viso įeigų turėjo 
$1,174.89. Skolos atmokėta 

; $500.00. Pinigų pas iždininką 
■ ant rankų yra $193.68. Lotų 
yra užsisakiusių 14 ypatų, ku
ri:? dar turi sumokėti $674.11. 
Raportai priimti.

Valdyba dėl šių metų liko se
noji su mažai permaina: atsisa
kius ižd. 
jo vieton 
paras.

glob. M. Kalauskiui, 
paskirtas B. S. Kas-

Aižiau gyvenantys lietuviai 
kapinių reikalais, ar lotų pirki- 

jų rankos me, ar už lotus užsimokėti 
kreipkitės žemiau paduotu ad
resu. —Sek. St. Žukauskas,

42 Koith St., Lee Park.

ir Andriulis
“Laisvę” ir 

svetainėj ne
kuklaus mi-

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

loprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bank?

Artistas Leonard Brunwald Lovey Siąueland

Pradžia 8 valandą vakare Įžanga tik 1.00
*

NAUJIENOS

j^ĮfSjpJr^i į r=j r=i13l

Paskubusio Latvių Dainininko

eonard Brunwaldo
Trečiadieny, Sausio 16 d., 1929

Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St

B
MK

h ■ i*- T.

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!

TUBBY
T A ATS A $WELL IDE A

POMTTAIMK? Tuose ole 
pAf/OTERS PUT TIK) PRESH
PAlKJT ALI OVER OCR PORCH

\ Li AK)' STEPS SO A FtllER CAtf 
I ' /STOMTREM CVTHASTASTA

OUT HE(2E IMTHE STREET AM' 
\M1TW NO MONEY TO SPEND

TUBBY \Mltl VPU TAKE TAESE 
FLOVJE-RS HOME WTH VoU TO YoUR 

COUSIK) PATRICIA?-! COULOKH <įET 
U P TO TOUR D00t2 OK) 
THE PRESU PAIMT OK) THE oTtA ° _

Ja. / •La- :%!/LA « > A

Oh, Wdl, Patricia Will Never Know, ---- .--------------- .— _



Trečiadienis, sausio 16, 1929 NAUJIENOS, Chicago. III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

)J(o Pilip (Pilipavičius). Kliubo 
kt nisija, kuri surengė taip sek- 

| m ngą pramogą susidėjo iš 
' S1 tnlcy Lukoševičius, William 

D lobą ir Peter Sanavaitis.
—Rep.

Kensington ('hieagos lietuviams

K. ir D. Susivienijimo 
susirinkimas

Sausio 11 d. įvyko susirinki
mas Roselando Lietuvių Kliubų 
ir Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susivienijimo. Į susirinki
mą nariai buvo sušaukti atvi
rutėmis. Jų atsilankė daug.

kimų, pakvietė valdybą (naujai 
I išrinktą) užimti vietas. Skai

tytas protokolas ir priimtas.
I Paskui sekė visokių komisijų 

raportai, žymėtini bus sekami: 
5 ilgoniai sirgo, iš jų du tebe
serga, du atsimaldavo, o penk
tas, K. Klimavičius, mirė sau
sio 4 d. Susivienijimo turtas—| 
apie trys tūkstančiai dolerių., 
Narių apie 150.

Nutarta atmokėti mirusio na
rio pomirtinę, ligoniams pašalpa 
ir surengti vakarą su šokiais 

į vasario 10 d. Strumilo svetai
nėje (dabar valdoma risti ko K. j 
Požėlos). Nariai į vakarą bus | 
kviečiami atvirutėmis. Pagal Į
narių išsireiškimą, tas vakaras

kliubų. 
nepamiršti

bus kaip ir vedybos 
Visi nariai turėtų 
atsilankyti.

Nutarė padaryti vajų per šį j 
pusmetį. Vajaus laike bus pri- ’ 
imami į susivienimą už pusę į-, 
stojimo moketsies asmenys nuo 
25 iki 15 metų amžiaus, Žmo-į 
nėms, apsigyvenusiems ant vie
tos, patariu įstoti į 
j imą. Priimami 
ir merginos.

susivieni- 
vyrai, moterys

sąrą išvažiavimą 
į miškus. Tam

padaryt 
padėką 

išėmimą
Paėmė

ateinančią va
šu dovanomis 

tikslui K. Pa- 
šakarnis paaukavo laikrodėlį;
butų* gerai, kad ir kiti nariai ir 
pašaliniai žmonės taip 
tų. Nutarė pasiųsti 
adv. J. P. \Vaitchiui už 
čerterio susivienijimui,
aplikaciją išpildyti M. Milerienė 
ir O. žlibinienė. Sekame susi
rinkime jos bus priimtos. Susi
vienijime yra tokios taisyklės: 
Viename susirinkime paima ap
likaciją ir duoda konstituciją, 
per mėnesį laiko turi progos su
sipažinti su įstatais susivieniji
mo, o sekanti susirinkimą įsto
ti. Kurie ar kurios norite įsto
ti į susivienijimą, ateikite į bu
simą susirinkimą, kuris įvyks 
vasario 8 d. 7:30 vai. vafcar 
buvusioj Šedvilo svetainėj, 34) 
Kensington Avė.

—Korespondentas.

Chicago j e yra labai daug va
gi j, plėšikų ir abelnai ištvirku
si i jaunuolių. Jų tarpe yra»ne- 
m ižai ir lietuvių. Kyla klausi
ni is, kaip jie ištvirksta ir ko- 
dt 1 virsta vagimis ir plėšikais. 
A sakymas tokius vaikus veda 
pi ie ištvirkimo tėvų neturtin
gi mas ir labai klysta tie, kurie 
k. Įtina vaikus.

Suprantamas dalykas, tėvas 
ir motina, visą dieną dirbtuvė
je būdami,} nežino, ką vaikai 
n. mie daro; jie nežino ar vai
kai eina į mokyklą, ar ne; gal 
vietoje mokyklos praleidžia lai
ką kur»po tiltu arba kur korto
mis lošia; tėvai*apie tai nežino 
ir mano, kad jų vaikai yra geri. 
T vas ir motina, dirbdami kar
ti maitinasi patys ir vaikus 
maitina. Dabar kyla klausi
mas, k$s prižiūrės vaikus ir 
dirbs namų darbą? Kai kas pa
sakys, kad turėtų dirbti mote
ris. Bei pamanykite, ar gali 
moteris du darbu dirbti? U gal 
manote, kad moteris turi ke
turias rankas? žinote, gerai, 
kad moteris yra daug-maž toks 
pat sutvėrimas, kaip ir vyras, 
tik silpnesnis. Taigi moteris, 
dirbdama kartu su vyru dirb
tuvėje, negali tinkamai šeimy
nos reikalais rūpintis, kaip kad 
galėtų namie būdama.

Moteris, parėjusi iš darbo 
džiaugiasi, kad gali pagaminti 
vakarienę, jaučiasi pavargusi ir 
rengiasi kuo greičiausia gulti, o 
kai dėl vaikų, tai jai ir į galvą 
neateina mintis pažiūrėti ką jie 
daro. Daug kartų ji nejunta, 
kada vaikai išeina arba pareina.

Daug kartų tėvas kaltina mo
tiną, kad ji nemokanti vaikų iš
auklėti. Kyla barniai ir nesuti
kimai. Vietoje to, tegul vyras 
kaltina save, kad jisai nepajė
gia išmaitinti šeimyną, o ne 
moterį.

Jei moterys nedirbtų, tai bu
tų mažiau vagių, mažiau ištvir
kusios jaunuomenes; moterys 
vyrus daugiau mylėtų ir vyrai 
mažiau gertų. Kodėl vyrai ge
ria? Daugiausia dėl nesutikimų 
namuose. O kodėl kyla nesutiki
mai? Del to, kad moteris dirb
dama nebegali įtikti vyrui ir ne
begali mylėti, nes jai daug 
kitokių dalykų sukasi galvoje. 
Vaikai ištvirksta ir nebeklauso 
tėvų todėl, kad jie atpranta nuo 
iu.— Pliuškė.

Vadinas, patys muša, patys 
ri čia. Jie triukšmą sukelia, o 
ai t kitų kaltę suverčia. Tai jau 
pi ofesionalų triukšmadarių tuk
ti :a. ‘.u

Taip buvo ir pereitame SLA. 
1! 1-tos kuopos susirinkime, į- 
v: kusiatae sausio 8 dieną. Gen
tį dinio Susivienijimo iždininko 
n ikalas išpręstas ir užmirštas. 
O gi vadinamieji SLA. “gerada
ri ii”, mūsiškiai komunistai, ke
li., klausimą išnaujo ir siūlo 
si sirinkimui rezoliuciją dėl iž- 
d linko. O kada kai kurie na
rį ii nurodė, jiems, kad apie tą 
r; ikalą jau per vėlų kalbėti, tai 
komunistai sukėlė lermą, išva- 
di idami kitus parsidavėliais, va- 
g mis, šunimis ir dar kitaip.

Suprantama, rimti žmonės, 
st ni Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje darbuotojai, to viso 
p. kęsti negali. Taip buvo ir 
šiame susirinkime. Keturi nariai 
p .reiškė protetą ir apleido su
sirinkimą. Taip ir reika dary
ti, nes kurie nepripažįsta žmo- 
n škumo ir lygių teisių kitiems, 
ti i į tokius kalbėti negalima ir 
n apsimoka. O tie vadinamieji 
“progresyviai”—bolševikai jau 
si nai rengiasi 
vienijimą, tad 
ir kariauja.

Ir visaį be
si vienijimas Lietuvių Amerikoj 
visuomet lietuvių 
lietuvių, 
kaip ne 
neturėtų 
reikalus.
tų būti tai rašyti apie Maskvą 
ir Staliną.

SLAs 191 kuopos nariai, jus 
buvote ir bukite lietuviai, o tie 
maskviškiai perėjūnai atėjo ir 
išeiff.—Senas SLA. narys.

užkariauti Susi- 
visokiais budais

reikalo. Nes Su-

buvt> ir liks 
Taigi ta “ježednevna”, 
lietuvių organizaciją, 
nė kištis į svetimus 
Jų užduotis juk ture-

P-nas Babravičius 
dainuos per radio

West Side Cicero

Ši vakarą Brunvaldo ,ab 
koncertas | Si evens

Z.akus 
S; tkus 
U con

Senai laukiamas dainininko 
B unvaldo koncertas šį vakarą. 
A tistas Brunvaldas saiko, kad 
ja n malonu dainuoti pirmu kar
tu Amerikos lietuviams ir Lie
ti vių Auditorijoj. Kiekvienas 
li( tuvis ir lietuvaitė, kurie m y-; 
Ii išgirsti tikrai gerą daininin- 
ki , turėtų atsilankyti šį vaka
ri į Artisto Brunvaldo koncer
tą. Taigi iki pasimatymo 
vi kio koncerte.

Brifn-

RG 0

Pranešimas
Pranešu visliems savo 

iiinns, kad per dvi savai
moki- 

tes nc- 
b is diiiodamos pamokos, nes 
puls turiu prisirengti ikoncer- 
ti i, kuris įvyks sausio 27 die
na, Mcldažio svetainėje, 2212 
V est 23rd PJ.

Su gilia pagarba,
« J. Žur^nas.

SPORTAS
Golden Star Cagers
Both of the Golden Star bM- 

k't-ball fives chalked up vic- 
tories l<vt Friday at Strumill’s 
G y m. The Heavies nosed out 
the Western Reserves (Rago A. 
C.) leaders in the Fbressters 
League, by a two point margin, 
score 27—25. The score was 
tied five times dtuing- the ss- 
cond half of the garne. The 
SI ars led in.the first.half with 
15 to 10 scores. ‘ During the 
third ųuarter the visitors lauch- 
ed a visious offensive attack 
and tied the score 19 all. From 
then on each team had the lead 
and tied up again until the lašt 
minute of play when the Stars 
were one point behind. Zon, a 
new player, was fouled and

Musų šaunusis dainininkas, į made the free throw tying the 
, . Babravičius, ateinantį sekma- 
(ienį vėl dainuos per radio. šį 
! artą jisai dailiuos iš Chicago 
r'ribune stoties \V G N ateinan
tį svkmadiienį. Dainavimas pra
sidės 1 valandą ir tęsis iki 1 :3() 
\4il- po pietų. |sitėmykite!

Gi rytoj p. BaJiravičius tarsis 
su Chicago Daily News dėl dai
navimo iš jų radio stoties.

’l'aigi ir vėl galėsime išgirsti 
musų dainininką kiekvienas, ku
ris tik turime radio. 
ravičiaus dainavimas 
suome 
mums, 
dainos 
išpildyipas, kokį duoda p. Bab
ravičius, teikia malonumo ir 
tiems, kūne nesupranta dainos 
žodžių. Rep.

yra malonus.
lietuviams.
ineliodija ir

P-no Bab- 
mums vi- 
Ir ne tik 

Nes graži 
tokis jos

score. A few seconds later Zin- 
kus received the bąli after 
throw line, vvinning th game. 
Domikaitis was the outsanding 
player for the Stars with points. 
Capt. Bush was put out of/tne 
game in the third ąuarter via j 
the personai foul route.

The 
Island 
to 10 
ei t i ng

Western Reserves
Janos
Macellaio 
Leonard 
Rago 
DePinto

2 
0 
o 
o

0

4
0
2

0

Golden Stars
B ish
D imikaitis
S ■ evens
P trauskas
Y ikon
S atkus

BG

12 3 8

The Hea-<Sunday, Jąn. 13th, 
vieš added another vietory by 
d» feating the strong Chicago 
C mgregationalists by a score 
oi 35 
tl eir 
ycars 
st ore

to 23. The lights lošt to 
lighvveigts who were last 
A. A. U. Champs, by a 
of 30 to 19.

Congregationalist
hrock RF

RF 
LF

B i aha
C irmak
S rumek
F >eud 
Bank 
Vitek

RG
RG
LG

B

o 1

1 
o

o
o

o

9 5 5

KAI GRĘSIA
IT”

Niekad neleiskite 
kosuliui tęsti

SutinikhiKit Haltj pirmi} diena ir ju* ta
da voikiaiiHia negausite plaukiu uždegimo 
ar influenzo*. Kai flu grūmoja, yra *ta- 
• ini niiHidčjinins leisti žalčiui, ar kosuliui 
tęstis.

Turpo tuojau* sunaikins fialtj. JAtrinus 
juo krutinę, ar gerklę, jis palengvint* slo
guti. puliuostioja atsikosčjima. Urnai jus 
pajusite pagerėj i nu).

Apsisaugojimui gi nuo ilu, įtraukite j 
itiekViena nasrų kelis kartus j dieni) ir 
Hu bakterijos mažu) ras progos Įsigyventi, 
ir susirasti veisimos vielą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, sti- 
ridedąs ift senovinių torpotino, eamphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
įlavinta slaugo pasakys Jums, kini tie su
dėtiniai jau nuo senai yra pripažinti kul
no veiksmingi antiseptikai, taipjau turin
tys svarbių ypatybę palengvinti , finit’iuose 
ir slėgimo. Tffrpo kainuoja tik UBc bliu 
iijitieRoj.

Turpo
Ouick, Sure, Šato Relief

Lights defeated the Blue . • • i

Ovvls by a score of 15 Pilnai atitinka se 
i" a very last and cx’. nesniems žmonėms game.

5
5
2

2
O

Sunday, Jan. 20th. Ligths vs 
C ilumbo Chbs. IlaviA vs Rei
no1 Coal Co.—Julius Dapkus.

o

0
0 
o

1

0

16 3 5
Next games: Friday, Jan. 18. 

L ghts vs Shelijon Heights 
Kimblers.' Heavies vs Wilson 
Sportsmen.

Tėmykite
) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
J^nies, Langų, Automobilių; Gy-

• asties (Life) Ir kitokių atlieku 
er dideliai ir geriausias kompa
sas.

! ) RE A L ESTATE: Tūrių jrenj 
' arsenų visose Chicagos* dalyse,

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr'dt 8500

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
• y

To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų molto: PA
TARNAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj 

iki vidurnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

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

CHICAGO, iel.

1-2 ir 3 MORGEIAMS
Eighteenth Bond & Mcrtgage Organization

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzic 8902

Koncertas ir Balius !

Pereitą šeštadienį Meldažio 
svetainėje buvo surengtas mas- 
kių balius. Rengė jį White Štai 
kliubas.

Kai yra kalbama ar paren
gimas buvo pasekmingas, ar ne, 
pirmiausia nurodoma kiek pub
likos susirinko, 
kad pasisekimą bet kurio paren
gimo daro publika. Bus jos— 
bus linksmu, smagu, turės ma- i 
lonumo svečiai, jausis ir rengė
jai, kad jų darbas nenuėjo vel
tui. šiuo žvilgsniu, White Star* 
kliubo parengimą tenka skai
tyti pilnai pasisekusiu. Nes pub
likos buvo apie 700 žmonių. O 
tai yra ne mažas būrys —ypač ' 
šių dienų parengimams.

Kliubui liko gražaus pelno, 
tur būt, apie kokius $300, jei 
ne daugiau. Baliuje dalyvavo 
daugiausia jaunuomenės. Links- i 
mintasi iki 2 valandos sekma-, 
dienio ryto. Dovanų išdafTnt? 
grupėmis ir pavieniams kostiu
mų dėvėtojams. Jei neklystu, 
pirmą dovaną laimėjo Ciceros 
Red Rose kliubo grupė, tai 0; 
antras prizas teko brighton- 
parkiečiams (regis, Atlantic 
Club)—$23. Gavo dovanų ir 
daugelis kitų.

Muziką parūpino lietuvis —

Nauji metai—naujos bėdos. O 
pažvelgus tiesiai ir nuodugniai 
—tai nieko naujo.

Viskas tas pats. Tie patys rei
kalai. O kai kas įsivaizduoja 
labai daug. Ypatingai tavorš- 
čių organas — ježednevna—tas 
labai susirūpinęs pranešė, kad 

Dalykas tokis, Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje nariai “apsisaugotų tų be
gėdžių triukšmadarių”.

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visa* darbai ai*akjrta* aeružio mftno- 
*yj bu* atlikta* ptaiomt* kainom!*. Tai*yj bu* atlikta* pirionM* kainutni*. Tai 
rra per*tatoma VIENODŲ KAINŲ Stato
ma

925
915
910

muitj aplelinktu Dental Ofian. 
SKYRIAUS ofisas 

1800 S. Halsted St.
Dantq Beta* u* 

•eta* ________________
•eta*_______________
•eta* -------------

M 
96 
96 
92 
91 ,_______ ____ __ _____
1* valy m a* dantų ______

Šių kainų ntw<*H*ite rou*1 
ofl*e. DIDYSIS OFISAS įate 
tai attal.
THE HA VES DENTAL OFFICI9 

Ine.
DR. T. T. VVOOLLENS, Prea. 

82(1 South State Si. 
Phoae Harrlioa S7A1

912.60 
>7.60 

♦6

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Grrlau.lt auk.lal* darbe* ak 
Geriausio* A likti n A* Crovrn*
Geriausi Auksiniai FillitK*
Geriausi Auksintai Tilteliai 
Alloy Flllirijt* __ .
Sidabrinai Fllinr* _1______ _

>2. >0 
2.10 
9. »O 

>11
63c

, ---------------------------6)c
KW«lte tnuaų dldžlmnji tn 
OFISAS Įatelria* 28 ue-

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGU

Su musy
H1W YORK, ALBKRT BAtllN, 

HAMBURG, DBUTBCHLAND.
RMO1.UTB, RK1UANCK*

CUVBIAND.

HAMBURGĄ 
populiariais laivais

Puikus patarnavimas visose 
klesose

NEW Y0R- 
W/|| <KO IKI KAU- 
LVUno IR ATGAL

Trečia Klcsa
Plūs V. S. Revenutj taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa 

cijų kreipkitės prie vieti
niu agentu arba prie

Hamburg-American Line

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpines Pašelpos

Rengia jubiliejinį vakarą paminėjimui 20 metų 
sukaktuvių nuo įsikūrimo

Koncertas atsibus

B
0

Kutenantis, kvaršinantis ko
suliai, kutenimas gerklėje ir pa
vargimas, nerviniai užsikosėji- 
mai yra tuojaus palengvinami 
su Foley’s Iloney and Tar Com- 
pound. Laikykit dožą trumpą 
laiką žemai gerklėj prieš ją nu- 

į rijant. Jo sudėtis iš grynos pu- 
P šų smalos, šviežio liuosuojančio 
0 medaus, kartu su kitomis ver. 
- tingomis vaistinėmis priemaišų 

mis yra pastebėtinai gydantis 
: šalčio įdegtoms gerkles ir plau- 

Yra gerai žinomas faktas, kad ne čių audmenims ir lengvai paįa- 
visi gydytojai yra patyrę gydime nesmagia flegma Neturiprivatinių ligų. Del tos priežasties, lllia nesmagią neginą, neuu i 

Re- opiatų, nė chloroformo. Paban- 
dykit jį.

| I Parsiduoda:

Golden Stars
Domikaitis

RF

C 3
0

0
2
3 0

1

RF

9
B

kurie norisergantys žmonės, 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie Žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus - 
žmonių kasmet. Su- 
prantama, iš savo plataus . _ 
jis išrijo žinias ir sugebėjimą, rei- 

1 kalingą sėkmingam gydymui tų pra- 
I žutingų ligų. Jo gydymas išgydo 
I UŽSISENeJUSIAS, NERVŲ IR, 
Į KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
N1MOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinanti gy
dimą. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT įlANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street
Kampas Monroe, Chicago, UI. 

Crilly Building. Imk elevatorių iii 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. I

M. Ross 
patyrimo

L. P. Hannema, \
10721 Wentworth Avė.

G. A. Malinsky, 
1801 S. Racine Avė. kertė

Wm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St.

Grant Works Drug Store,
4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F. Worm,
8859 S. Halsted St., kertė 34 gt.

18 gt

Ned., Sausio 20,1929
Wicker Park Salėj,

2040 W. North Avė.

Pradžia 5:30 po pietų

Koncerte dalyvaus Birutės choras, Pirmyn 
choras ir daug kitų atskirų artistų. Taipgi bus su
lošta juokinga komedija “pomiSalm

$450.00 i
Brighton Park Lietuvių Atlet. ir Pašelpos Kliubas

Rengia

MASKŲ BALIŲ
# Atsibus

SUBATOJE, SAUSIO 19 JI, 1929
MELDAJItl SALĖJE, 2244 Wi®f 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakar?. Įžanga 50c. Muzika E. Chapmano
Prizai bus dalinami: 1 mas vyrų grupei — $50.00, antras — $25.00z ir t. t. 
Nepamirškite iš šios progos pasinaudoti. Kviečia KOMITETAS.

DOVANŲ $450.00

■: v j

Grrlau.lt


NAUlir-NOS
The Lithuanian Daily Nrw» 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanlnn New» Pub. Co.. Ine.

1739 ctnnth Hnloted Street 
Chicafijo. III.

Telephone Rooaevelt 850$

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rate* j
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outalde of Chieago.
$8.00 nėr year In Chlcago.

3c per eopy.
Entered ir Secnnd C1rw Matter 

Marrh 7th. 1914. ai the Port Office 
of Chicntro III., tinder tha act of 
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Uiaiaakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metama ...................................
Pusei metų ------------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam _ _____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotoju*: 
Viena kopija ________
Savaitei ____ ____ -
Mėnesiui_______________

I
Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 

paštui 
Metama______
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

18.00 
4.00 
2.50 
1.50' 
.75

Apžvalgaj
SOCIALIZMAS IR DOGMA

TIZMAS

pav. Vokietijoj'c, Austri- 
Belgijoje, Danijoje, ŠVedi- 
Anglijoje darbo partija 
per paskutinius rinkimus

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius, laidžia Naujienų Ben
drove, 17S9 So. St.. ChicMfro.
UI. — Telefonas: Rooaevelt 8500.

17.00 
8 60 
1.76 
1.26 

.76

Lietuvon Ir kitur uiaiehluoM 
(Atpiginta]:

Metama $8.00 
Pusei metų________ ,,, 4.00
Trim* mAneaiama ________ r- 2.60
Pinigu* reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su uleaitymu.

“Vilniaus šviesa”, darydama 
pereitų metų apžvalgų, tarp ko 
kita sako:

socializmas yra net “dogmatiš- 
kesnis” už anglų socializmų, so
cialistai yra taip pat galingi ar
ba dar galingesni, kaip Angli
joje: 
joje, 
joje.
gavo
į parlamentų tik apie 30% visų 
balsų (į parlamentų pravedė tik 
apie 25% atstovų), o tokioje, 
sakysime, Austrijoje, kurios so
cialistai šiandie yra bene “dog- 
matiškiausi” už viso pasaulio 
socialistus, socialdemokratų par
tija gavo 40% balsų 
jarlamente!

HILLMAN 0 DOVANA LIETUVAI

Labai gražų dalyką atliko Amalgameitų rubsiuvių! 
unijos prezidentas, drg. Sidney Hillman, paskirdamas! 
pusę Harmon’o fundacijos dovanos vaikų darželių (kin- 
der garten) mokykloms Lietuvoje. Ne tiek svarbu yra 
tie penki šimtai dolerių, kiek — kilnus paskyrimo tiks
las.

Prezidentas Hillman nėra turtingas žmogus. Visi 
žinome, kad iš keleto tūkstančių dolerių metinės algos, 
kurią jam moka unija, Amerikoje negalima susikrauti 
lobių. Nors jo alga yra didesnė, negu paprasto amati
ninko, bet ir jo gyvenimo išlaidos yra nepalyginamai 
aukštesnės. Jisai yra dar jaunas žmogus ir turi šeimy
ną, todėl ta tūkstantinė, kuri jam tapo padovanota 
(kartu su aukso medaliu) už jo “kilnius darbus visuo
menės labui”, nėra numestinas pinigas. Bet Hillmanas 
nutarė pavesti pusę tos sumos Amalgameitų kooperaty- 
vių namų knygynams, o antrą pusę — Lietuvos mažų 
vaikų mokyklėlėms.

Hillmanas yra Lietuvoje gimęs, ir Lietuva jam, 
matyt, yra taip pat arti prie širdies, kaip ir ta darbi
ninkų organizacija, kuriai jisai vadovauja. Lietuviams 
darbininkams, kurie jį iki šiol turėjo progos pažinti, 
kaipo nepaprastai gabų organizacijos vadą, dabar jį pa
mėgs dar labiau.

KARALIAŲS AMANULLOS NEBĖRA

Afganistano emyro (karaliaus) Amanullos nebėra. 
Yra tik Amanulla tremtinis, pabėgęs iš savo sostinės ir 
palikęs savo vietą broliui.

Prieš keletą mėnesių Amanulla buvo vienas galin
giausiųjų pasaulyje valdovų. Jisai valdė didelį kraštą, 
kurio draugingumą labai brangino dvi didžiausios pa
saulyje imperijos, Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga. 
Ir jo valdžia buvo labiau neribota, negu kurio kito ka-1 
raliaus Azijoje arba Europoje. Todėl, kai pernai me
tais Afganistano emyras išsirengė aplankyti svetimus 
kraštus, tai jisai visur buvo pasitiktas didžiausiomis 
iškilmėmis ir valdžios bei diplomatai stengėsi per kits 
kitą jam įtikti. Karščiausiai už visus jį sveikino bolše- 

, vikiškoji Maskva.
O dabar karalius Amanulla jau nuverstas nuo sosto. I
Laikraščių žinios sako, kad jo nugalėtojai esą at

žagareiviai, kurie pasipiktinę “pažangiomis” Amanu-1 
Įlos reformomis, jo bandymais, “sueuropinti” Afganis
taną. Gal būt, kad tai tiesa. Bet ar Amanullos reformos; 
butų galų gale padariusios jo kraštą laimingesnį, tai 
kitas klausimas. Afganistano žmonės tų reformų negei
dė, bet jie, be abejonės, geidė daug kitokių dalykų, ku
rių Amanulla nenorėjo jiems duoti. Apie tai, kad buv,

“Musų laikraštyje bent 
kiek buvo kritikuojamas ir 
socializmas, bet socializmų 
kritikuoja ir patys žymesnie-

, ji socialistai. Tam įrodyti 
musų laikraštyje buvo at
spausdintas iš ‘Kultūros’ žur
nalo žinomo socialdemokrato 
prof. V. Čepinskio straipsnis. 
Socializmas gyvena krizį. So
cialdemokratai, jeigu jie nori 
pasilikti demokratijos avan
gardu, o tokį vaidmenį jie kai 
kuriuose kultūringose kraš-į 
tuose (Austrija, Vokietija, - 
Belgija, Švedija) vaidina, tu- i 
ri atmesti marksistinę dog
mų (?), kurių naudoja savo 
veikime ir komunistai, būtent 
tezę, kad socialės lygybės rei
kią siekti per pilnų (?) pri
vatinės nuosavybės panaiki
nimų. Tokiam nusistatymui 
nepritaria ir niekuomet ne
pritars visi bent kiek pasitu
rintieji darbininkai ir visi 
valstiečiai. Pavyzdžiu gali bū
ti Š. Amerika. Amerikos dar-; 
bo masės nėra tamsios. Kas 
pasirodė per paskutinius pre
zidento rinkimus? Iš arti 40 
milionų paduotų balsi] socia
listai gavo apie pusę miliono, 
komunistai dar mažiau! To
kio reiškinio negalima išaiš
kinti vien tik dolerio jėga,! si rado iš to, kad Anglijoje dar- 
buk respublikonų ir demokra- į bininkai susiorganizavo į politi- 
tų (kurioj nuoseklių demok- nę partijų pirmiau, negu jie pa- 
ratų tėra labai mažai) parti- tapo socialistais; o Europos 
jų kapitalistai pipirkę visus | kontinento šalyse socialistai su - 
darbininkus. Balsavimas gi organizavo darbininkus į politi- 
slaptas, su doleriais nepriver
si visų balsuoti už kapitalis
tams pageidaujamų kandida
tų. Amerikos darbininkai ne
sugebėjo lig šiolei suorgani
zuoti savo partijos, neturi 
tinkamų vadų, socialistams ir 
komunistams darbininkų ma
sės nepritaria. \ isai kitokį vjsos pavirto tikromis darbinin- 
vaizdų mes matome Anglijoj, klasės partijomis,

’ darbo partija priėmė vieną po 
kitos socialistų idėjas, paskui 
pasidavė socialistų vadovybei ir 
pagaliau, nuo 1916 metų, priė
mė ir ištisa .socialistų Programų.

I Todėl šiandie jokio principialio 
i skirtumo tarp jų nebėra. Euro-

prarijo. O kaip būt gražu i' 
malonu, kad pirmųjų Lietuvo: 
kūrimosi dienų dvasia viešpaj 
tautų... Bet ne! Politinės neis 

____r__ tikimybės spaudos varžymas\ 
te, tapo įkurtos specialės klini- Kratos ir suėmimai. Kitų asme-l 
kos, kur gydoma savižudos. Jei nų nuomonių neigimas. Norėji-! 
žmogus kėsinasi nusižudyti, tai Į mas savo “aš” j padanges iš- 
jis yra gabenamas į klinikų, kelti—visa tai sudaro toki įspu- 
Klinikoj dedama pastangos, kad dį, kad mesk viską ir būk į Bra- 
nelaimingas žmogus galėtų už- zilijų. Tai tau ir sukaktuvių 
miršti savo praeitį. Jei žmo- šventimas.—Dantytas.
gus kėsinosi nusižudyti dėl ne
darbo, tai klinika skaito savo — ‘ ]
pareiga surasti jam tinkamų • 
darbų, kad jis galėtų sau pra
gyvenimų pasidaryti.

Nors tos klinikos nesenai ta
po įkurtos, bet jų darbo pasė
kos esančios labai geros. Klini- 
komp vadovaują patyrę psichiat
rai ir psichologai. 

♦ * ♦

Rusų prof. L. A. Kulik, ku
ris surado Sibire milžiniškų me
teoritų, dabar pats prapuolė. 
Kuomet jo eksi>edicijos nariai 
pradėjo sirgti škorbutu, tai jis 
liepė jiems grįžti į pietus gauti 
daugiau maisto, o pats pasiliko 
tyrinėti meteorito sudėtį. Jc 
apskaičiavimu, tas meteoritas 
sveria apie 1,300,000 tonų.

Kadangi prof. Kulik dar ik’ 
' šiol negrįžo, tai reiškiama bai

mės dėl jo likimo. Tapo jau su- 
| organizuotos kelios ekspedicijos, 
kurios bandys jį surasti. 

* * ♦
Paprasčiausių Amerikos eiga- 

retų pakiukas Argentinoj kai
nuoja 40 centų. O tai dėl to, 
kad ant importuojamų cigaretę 
yra uždėtas labai aukštas mui
tas.

Namie gaminamų cigaretų i 
kaina Argentinoj yra 18 centų 
už dvylikos cigaretų pakiukų. i 

* * ♦
Per paskutinius dešimtį me

tų Jugoslavija turėjo 25 minis- 
terių kabinetus. Vidutiniškai nesmagus šalčiai ir 
imant, kiekvienas kabinetas eg-, tys naktiniai kosuliai yra grei- 
zistavo apie penkis mėnesius, tai palengvinami ir sumažina- 

Vadinasi, jugoslovai maino mi su Foley’s Hęney and Tar 
i savo ministerių kabinetus, kaip Compound, kuriuo tūkstančiai 
čigonai arklius. j motinų visur pasitiki ir nebūna

* * * suviltos. Vaikai jį mėgsta —
( ,| „ _ ( Texas gubernatorius “Jim” neturi opiatų. Motinos ji pata-

I - I VrQ/wmn < } Fer^uson P^nuoja įnešti į le- ria — neturi chloroformo. Visi
buvo išgerta 530,000,000 litrų. , p-isiatiira kiliu kurion 4 • • •• i j m* i gibicivuią omų, Kuuuo einant vartotojai jį rekomenduoja. Mrs.

* »i ! ge«<ant>8 svaigalus asmuo toj Neldo Weigel, Caivary, Wis.,
env A <>1'' valslljoj walėtų užimti valdi-!sako. -<Mano motįna sako> kad
eux pranašauja saitas žiemas. | ninko vietos.
Esą po to, kai užsibaigs dabar
tinis saules dėmių periodas,

si to įsitikinimo, jogei darbinin
kų klasei, kaipo tokiai, užšiim-, 
ti politika nesą reikalo. Politinio 
.susipratimo atžvilgiu jie dar 
stovi žemiaus, negu stovėję 
Anglijos darbininkai pirmaisiais 
metais 20-jo šimtmečio.

Nesocialistų bandymai suor- 
ganizuot Amerikos darbininkus 
j atskirų politinę partijų iki šiol 
buvo taip pat nesėkmingi, kaip 
ir socialistų. To priežastis yra 
tam tikros ekonomines ir socia
linės Amerikos gyvenimo sųly. 
gos, kurias čia dėstyti užimtų

sparčiai vystytis viešbučių biz
nis, vis daugiau ir daugiau 
statoma naujų viešbučių.

* ♦ ♦

Vengrijos sostinėj, Budapes-

. . nunao vic*

11 Vle U perdaug vietos.
XT . HJ________Ne “dogmoje”, vadinasi, da- 

žiurčdamas | lykas. Tečiaus ir pati ta “dog
ma”, kaip “V. š.” jų dėsto, yratik j partijų pavadinimui, vil

niškio žurnalo redaktorius visai gryniausia mytologija. Tokios 
klaidingai įsivaizduoja, kad nesąmonės, kaip “pilnas privati- 
Anglijos darbo partija esanti nes nuosavybės panaikinimas”, 
principialiai skirtinga nuo parti- neskelbė nei Marksas, nei šių 
Jų, kurios vadinasi socialistiško-i dienų socialistui. Jie skelbia pri- 
mis arba socialdemokratiškomis. vatinės nuosavybės panaikini- 
Darbo partija nereiškia “visų 
dirbančių žmonių” partijų, kaip 
mano Alseika, bet — darbininkų 
klasės partijų. Kaip kapitalistų 
klasę anglai, sutrumpindami, 1 
vadina “Capital”, taip darbiniu-. 
kų klasę jie trumpai vadina, 
“Labom*”. Prie progos čia gali-Į 
ma pastebėti, kad Amerikos j 
(taip pat, kaip ir Anglijos) ko
munistai, vadindami savo par
tija “Workers’ Party”, vartoja j 
svetima anglams terminologija.

Anglijos “darbo partijos” var
de labiau pabrėžiama klasinis 
jos pobūdis, negu Vokietijos ar
ba Austrijos (arba Lietuvos, 
Latvijos ir t. t.) “socialdemo
kratų partijos” varde. Pastarų-

ma tiktai visuomeniniai .svar
bioms gamyboms ir komunikaci
jos priemonėms, šitam punkte 
viso 
mai 
kad 
rius

pasaulio socialistų progra- 
yra vienodi, ir labai gaila, 
vilniškio žurnalo redakto- 
dar iki šiol to nežino.

MARGUMYNAI

. jų gi vardo pabrėžiama jos idė
jinis pobūdis. Tas skirtumas at-

nes partijas. Suorganizuodami, 
jie davė jų partijoms vardų ir 
programą; tuo tarpu kai Ang
lijoje darbo partija ilga laika 
veikė be jokio pastovaus ir nuo
savo programo.

Tečiaus socialistinės. europi
nio kontinento partijos ilgainiui

Nežiurint j tai, kad laike 
saulinio karo Austrija labai 
kentėjo, bet vadovybę medici
nos moksle jį visgi išlaikė: Vie
na ir šiandien tebėra pasauliniu 
medicinos centru, kur suvažiuo
ja daktarai iš visų šalių. Kas 
metai Vienų aplanko apie 1,000 
Amerikos daktarų, kurie vyksta 
ten tuo tikslu, kad patirti vė
liausius išradimus medicinos ir 
chirurgijos srityse.

x« * * ,
Leningrade įvyko moterų su

važiavimas. Tame suvažiavime 
paaiškėjo, jog Rusijoj yra apie 
30,000,000 moterų, kurios ne
moka nei skaityti, nei rašyti. 

* * *
Per pereitus metus girtavi-l 

mas Rusijoj žymiai sumažėjo, I 
bet ir tai ‘

pa 
nu

o Anglijos
Ten veikia galinga anglų dar
bo partija. Nors darbo parti
jos vadai yra socialistai, bet 
jų socializmas daug kuom 
skiriasi nuo kitų socialistų 
tikybos (?). Jau pats parti
jos vardas rodo, kad darbo 
partijai rupi ne marksistinis .... i
socializmas, bet realus darbo kontinento socialistinės par- ; 
žmonių reikalai, rupi įvykdy- t’i08 >'ra darbo partijos, o Ang-

Nuolatinis Strėnų 
Skaudėjimas

Tankiai peraergati aujrimų 
inkstų.

AK kiekviena diena randa jus auati- 
rilH| ir Hkaudantj — kenčiant) (kirų 

skaudėjimą.Hlrinų Hkan<16jimi|. Kalvos 
kvaitulių priepuolius?

Ar inkstų šlapumas yra 
kliu. mažas ir deginantis'r 
būna ženklas pairusių inkstų ir neturi 
būti nebojamas.

' Ik i normalaus inkstų veikimo išvalant 
jūsų kraujų nuo nuodingų atmatų, var
tokite Doan’s Pilis. . Vartotojai visur 
patariu Doaii's. Pasiklauski! savo kai
myno!

50.000 vartotojų pataria Doan’s:
Emll Erieksun. .104’4 Jth Ae., fxw> 

Angeles, alif., sako: ‘.'Aš daugely atli
kimų vartojau Doan'a Pilis ir < su jomis 
pilnai patenkintas. Vien;, karta mano 
inkstai veikė perdaug Kuosai ir mano 
strėnos buvo sustirę ir skaudą. Aš ne
sijaučiau kaip savas. Doan's Pilis tuo
jau man pagelbėjo ir nuo to laiko aš 
neturėjau kiek didesnio nesmagumo".

DOAN’S ‘ ’%s
AST1MULANT DIURETIC K1DNEYS
Fbster Milburn Co. Mfg.Chcm. BuHalo,NY.

perdaug’ tan-
Tai tankiai

Geriausias dalykas 
vaiko kosuliui

Baiminantys krupo kosuliai, 
kvaršinan

nėra geresnių gyduolių nuo ko- I 
Ferguson yra griežtas anti- sujįy jr u£ Foley’s Honey I 

mos bim dmio- nni d'n i šalininkas. Savo anc| rpar Compound ir mes pa- I
mos bus^daug šaltesnes nei da-1 įjijų Jls taiko tiems hipokritiš- įsitikinome”

Parduoda:
bar. šaltos žiemos tęsis 
vienuolika metų.

* # *
l)8r kiems teisėjams ir prokuro- 

. rams, kurie įsitraukę butlegeriš- 
ko “štofo” baudžia žmones už 

krancijoj, netoli Nancy mies- prohibicijos įstatymų laužymą.

čiai. Apie mamuto didumų ga- į
Įima spręsti iš to, jog jo vie-, 
nos kojos kaulas sveria 70 sva- i 
rų.

i to, tapo surasti mamuto griau

ti gyvenime visos tos politi- ^J°s darbo partija yra socialis- 
nės ir socialūs reformos, ku- i 
rios atatiktų realio gyvenimo 
reikalavimus ir panaikintų 
darbo žmonių išnaudojimų, 
partijos vadai gerai supranta, 
kad darbo žmonių išnaudoji
mas gali būti panaikintas ir 
be pilno privatinės nuosavy*' 
bes panaikinimo.”
Mums yra malonu pastebėti, 

kad pastaruoju laiku iš liaudi
ninkų, sandariečių ir tautininkų i 
eilių vis dažniau pasigirsta bal- 

, . . . , , . į sų, bandančių rimtai kritikuot
emyras butų rūpinęsis pagerinti neturtingųjų gyvento- i socializmų. Tai rodo tų sroviu 
jų būvį, telegramose, kurios aprašinėdavo jo “europini- norų socializmų suprasti, ir mes 
mo” sumanymus, visai nebuvo girdėt. O neturto ir var- i tikimės, kad ne vienas jifžmo- 
go Afganistane juk yra ne mažiau, kaip kitose šalyse. gus: kai rin?tai. susidomes so- 

ni'ili’/Yn/i irlninmoc tni io-is nnin

Amanullos reformų tikslas buvo ne pagerinti k r aš- 
to gyventojų būvį, bet sustiprinti savo despotiškų galią, 
parėmus ją naujesniais, moderniškesniais pagrindais. 
Taip kitąsyk darė Rusijos caras Petras Didysis. Jisai • 
buvo laimingesnis, negu Amanulla. Petro reformomis 
Rusijos absoliutizmas buvo be galo sustiprintas, bet mil
žiniškoji Rusijos gyventojų dauguma, valstiečiai, buvo

cializmo idejomės, tai įgis apie 
jas teisinga nuovokų.

Bet iš aukščiaus paduotosios 
“Vilniaus šviesos” straipsnio iš
traukos matyt, kad jo autorius 

i dar žiuri perdaug iš tolo į ‘tas 
problemas, kurias jisai norėtų 
išspręsti. Jisai mato tiktai daly
kų paviršių, bet j jų esmę ne

palikta gyventi skurde ir tamsybėje — iki revoliucija Wiiipa’ 
dvidešimtame amžiuje sugriovė carizmą. Iš to fakto, kad Amerikoje 

socialistų judėjimas yra silpnas, 
Neperseniai šioje vietoje buvo rašyta apie tos rų- ji®ai daro drąsių išvadų, kad

sies “apšviestąjį absoliutizmą”, kuriai priklausė Rusi
jos Petras ir Afganistano Amanulla. Šių dienų civili
zuotoji žmonija negali turėti simpatijų despotams, nors 
jie ir vadovautųsi dar taip kilniais siekimais. Žmonės 
privalo patys rūpintis savo išganymu, ir geriausia, ką 
gali despotas jiems padaryti, tai — pasitraukti iš kelio.

Amanullos likimas, gal paskatins pagalvot i 
“draugą” Staliną Maskvoje.

tuo esanti kalta socialistų “dog
ma”. Bet Anglijoje socialistai 
yra galingi ir “V. Š.” red. spren
džia, jogei tai esu dėl to, kad 
anglų socializmas “daug kuo 
skiriasi nuo kitų socialistų tiky
bos”, esąs nedogmatiškas.

. . Į šitą Dr. D. Alseikos argu-
ir *1° 1 montavimų galima atsakyt, nu

rodžius, kad kitose šalyse, kur

tinę partija. Vienintelį Anglijos 
darbo partijos skirtumą nuo ki
tų socialistinių partijų sudaro 
ne Alseikos prasimanytoji “ti-! 
kybą”, bet tiktai tas faktas, kad . 1
anglų darbiečių masės dar yra | 
mažiaus išlavintos teoretiškai, 
lodei jos labiau svyruoja: ne
perseniai 
simpatizuodavo Rusijos bolševi- eityj Floridoj 
kams, o dabar jos pakrypo (be : steigti gumos medžio plantaci- 
abejonės, laikinai) į kita prie-! jas. 
šingumų — į taiką su stambiuo-, 
j u kapitalu.

Bet klausimas, kada Anglijos tapo surastos senovės miesto 
darbo partija pasidarė galinga: liekanos. Romėnų laikais tas 
ar tada, kada ji sekdavo, kaip miestas buvo žinomas kailio Ta- 

rodunum. Apie to miesto bu
vimų mini geografas Claudius 

j Ptolemaeus, kuris gyveno ant
rame šimtmetyj. Tačiau iki 
šiol niekas nežinojo, kurioj vie
toj tas miestas buvo senovėj. 

t # *

Kinijoj yra apie 100,00 atei- 
I ties spėjikų. Jie visi yra nere
giai, ir ateities burimu uždar
biauja sau pragyvenimų.

' Prieš kiek laiko tie spėjikai, 
kurie yra susiorganizavę į savo 
rųšies unijų, paskelbė manifes- 

Į tų, kur sakoma, jog jie yra pa
siryžę duoti žmonėms sveikus 
patarimus, o ateities pranaša
vimų paliksiu šarlatanams.

* ❖ >><
Per pereitus metus Franci jų

♦ # ♦
Floridoj daroma eksperimen

tai su gumos medžių auginimu. 
Pereitų metų oras buvo labai 
nepalankus, bet nežiūrint i tai, 
gumos medžiai gan gerai augo, 

jos, sakysime, labai j Todėl manoma, jog trumpoj at
bus galima j-

uodega, paskui liberalus — ar 
dabar, kada ji stovi socialisti
nio programo pamatu? Aiškus 
dalykas, kad ne tada, bet da
bar. Vadinasi, padaro Anglijos 
darbininkus galinga politikos 
jėga socialistinė idėja, o ne tos 
idėjos stoka!

šitas faktas visiškai sumuša 
tų Dr. Alseikos argumentų, kad 
Amerikos socialistai savo “dog
ma” save susilpninę. Amerikbs 
socialistai yra silpni ne dėl sa
vo “dogmos”, bet dėl to, kad 
Amerikos darbininkai dar nėra 
pribrendę savarankiškam politi
niam judėjimui. Amerikos dar
bininkai, žinoma, nėra “tam
sus”, ir butų gryniausias absur- 

kad republikonai 
doleriais nii- 

Bet yra vi-

das sakyti
arba demokratai 
perku jų balsus.
siems žinomu, k?»d jie dar laiko-

—K.

ti. P. Hannema, ♦
10721 Wentworth A»vc.

G. A. Malinsky,
1801 S. Racine Avė. kertė 18 gt.

Wm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St.

Grant Work« Drug Store, 
4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

CarI F. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt.

10 metų sukaktuvės
Lapkričio 25 d. visa Lietuva 

šventė 10 metų Lietuvos ka
riuomenės sukaktuves, žinoma, | 
iškilmingai ir labai iškilmingai 
norėjo švęsti. Ypač ta šventė) 
buvo reklamuojama Mariampo- 
leje. Jų rengė iš anksto įsa
kius vietinė administracija ir 
kariuomenė. žinoma; prieš 
ginkluotą jėgų nieks nieko ne
gali pasakyti, visa šventė sulig

Vokietijoj, netoli Freiburgo, programos tapo atšvęsta pilnoj 
formoj. Bet piliečiai, tai mies
to gatvėmis vaikščiojo kaip mu
sę kandę. Nepriklausomybė, 
nepriklausomybė! O čia po ne-j 
priklausomybės priedanga aš
triausia cenzūra, asmens lais-i 
vės suvaržimas, šnipų daugybe, 
žmogus žodį taria ir dairosi, ar 
kas nemato—negirdi. Tai tau ir 
laimė, tai tau ir sukaktuvės!

Viskas iškilmių prasideda 
bažnyčioje su pamaldomis ir 
baigiasi' su pamaldomis. Pri
verstinas iškėlimas vėliavų, už
degimas vakare žvakučių... Dai-i 
raiši, žmogus, ir manai: Kur 
dingo tas anų, Lietuvos kuri-( 
mosi laikų entuziazmas?! Kur 
tas visų gyvumas ir pasišventi
mas? Kur tos žibančios vilčia 
akys, tie atvirumo veidai ?

Viskų fašistinė diktatūra
aplankė du milionai turistų, ku
rie ten praleido apie $500,000,- 
000. 
phidžiui

ATĖJO “Kultūros” No.
Ačiū tokiam turistų ant- 12. Galima gauti “Naujieiio-

rancijoj

Justice Electric 
Lietuviai 

Kon traktoriai
Vedame Uratus i stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixteriu3 
viskų elektriškų.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata mętams
Pusei metų ...............
Kopija ...... .......... .......

$1.50
$1.00

10c

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

♦

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ir

Į

MPERFECT IN ORIGINAL
— • • - * •



i rečiauicnnsrHHUBiu m,
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ŽINIOSA

Farmeriai grūmoja 
streiku

Pranešimų aplaikyta, kad vis 
daugiau taimerių reikalauja di
desnio atlyginimo už pieną, ku
rį iš jų ima kompanijos, išve
žiojančius tų pienų savo kaslu- 
meriams Chicagoj. Nužiūrima, 
kad Chicagoj gali phAijusti arti
moj ateity stoka geųo pieno, jei 
kompanijos ir farmeriai nesusi
taikys.

Drąsus banditai
Aštuoni banditai, ginkluoti 

mašininėmis kanuolėinis ir šau
tuvais užpuolė Cahimet Baking 
Po\vder kompanijos dirbtuvę, 
4100 Fillmore St. Dirbtuvėje 
buvo apie 300 darbininkų. Vie
nok banditai visus darbininku? 
terorizavo, ir pasisiuvę $8,000 
kompanijos pinigų, ' nuvažiavo 
savais keliais. Plėšimas padary
tas vidurdienio laiku vakar.

Naujas gubernatorius

Illinois valstijas gubernato 
iraus vi.tą užėmė Louis L 
Emerson. Savo pirmoj kalboj 
kaip gubernatorius, jisai parei
škė tarpe kita ko, kad reikia 
uždėti po tris centus taksų ant 
kiekv^no perkamo galiono gą
sdino. Pinigai eisiu keliam 
taisyti ir gerinti Illinois valsli 
joj.

Kitas jo sumanymas buvo la 
valstijos policija padidinti, šian. 
sumanymui jau pareiškė prie 
šingumo organizuotų darbinin
kų vadai. Jie nužiūri, kad pa 
didinta valstijos policijos jėgt 
gali būti panaudota kovai pr.c. 
organizuotus (darbininkus, kai] 
pav. mainierių.

Teisme, kaltinami nusi
žengimu blaivybės 

įstatymui
Melrose Parke prasidėjo by

la prieš 81 ypatų. Kaltinami tie 
žmonės nusižengimais blaivybės 
įstatymais- Kaltinamųjų tarp 
yra miestelio viceprezidentą* 
Gus Bolander ir miesto t rust i 
strs Anthouy Paima.

brankto Severino lindynių 
(Severino yra daugmenų bizir 
kaip gorseruinkas), iš jo imti: 
ir gabenta daug cukraus i Mel 
ręse Parkų. Jeigu imtas iš jc 
cukrus vUas^buvo sunaudotas 
alkoholiui varyti, tai Melrose 
Patke turėjo būti išvaryta 6(10, 
0(3) galionų alkoholiais Į 11 
mėnesių. Pasak Severino, jisa 
siųsduvęs, abelnai iryant api* 
vieną vagonų cukraus i Melros 
Parkų Kasdien-

Norintiems gauti 
tarnybą baste

Suv. Valstijų Civilės Tarny 
bos komisija praneša, kad ek- 
zaminai norintiems tapti pašto 
klerkais ir pašto siutintų išne
šiotojais Chicagos paštetus lai
komi šiemet. Norintieji laikyti 
kvotimus toms vietoms turi pa
duoti ap ikacijas ne vėliau, kaip 
1 diena vasario, 11)29 aidų.

Žmonės, kurie norėtų gauti 
tas vietas, turi būti Jnnžiaus 
nuo 18 iki 15 metų, išskyrus 
atsitikimus, kuomet daroma iš
imtis metams tarnavusių kariuo
menėj ir laivyne. Pradine mo
kestis šose vetose yra $1,700 
meluose.

Aplkacijų blankus gulima gau
ti prie lango No. 2 didžiajame 
koridoriuje F<detaliame trobe
syje- /

Pasirašo: J. V. Svvanson, ap
skričio sekretorius.

Berniukai skautai
(Prisiųsta)

Apielinkėje, artimoje stokjar- 
’ams, randasi apie 30,090 vaikų 
.kaulų bernaičių amžiaus, ty. 
nuo 12 iki 16 metų. Natūraliai, 
kad tie barnaičiai sudaro gru
pes arba genges ir jose randa 
šeigų jaunai energijai tokiu bu
lei, kuris gimsta juose. Ne yi- 
a jų darbuotė yra sveika. Fak- 
as tas, kad kai kada jų veiklu- 
nas pasirodo* priešingas įstaty- 
nams.

Bet yra viena gengė, kurių 
eikia skaityti sveika, ir pagei- 
laujama. Berniukų skautų or
ganizacija panaudoja genges 
ipa ir kreipia jos veikimų nau- 
lingomis kriptimis.

Užsibaigus paskutiųiam vajui, 
'augiau kaip tūkstantis apielin- 
;ės verniukų — 1117 išviso— 
apo Įrašyti į bernaičių skau- 

i organizacijų ir šimtai kitų 
albinla, idant ir jie įstotų šion 

irganizacijon.
bernaičių skautų judėjimus 

ui i vieną svarinusį tiks ų — 
uot berniukams ką nors veikti, 
dant tas užsiėmimas su laiky
ti juos nuo latravimo ir paska
itų juos prie geresnio užsiėmi- 
io ir nort) tapti geresniais vy- 
ais. Prisieiki! berniuko skaute 
eikalauja, kad jisai atliktų sa- 
o pareigas link Dievo ir link 
avo šalies, pagelbėtų kitiems 
isuomet, kai jis gali, slengtų- 

užsilaikyti tvirtas fiziškai;
olų budrus ir mora iai t-ei- 
ngas; kad hutų patikėtinas, iš

irimus, naudingas, draugingas, 
.andagus, paklusnus, linksmas, 
aupus, drąsus, švarus ir ger
iąs kitus žmones.

C

y

Chicagos sveikata
Sveikatos komisionierius, Dr- 

rnold Kegel, praneša, kad kas- 
eninis ekzainenavimas van
os, kinį Chicagos gyventoja: 

ludoja, žada 1929 ( metams 
augiau saugumo. Pernai Chi- 
tga buvo staiga pajutusi pras 
i vandens skonį. Nuo to laiko 

. kreipta į vandenį ypatingo 
emėsio. Ir ačiū tam, kad su 
hieagos Sveikatos dopartamen- 
i kooperuoja dirbtuvės, kuli., 
utai nuteka į upes, susiekiau- 
as su ežeru, dabar yra nia 
au pavojaus, jog užterštas 
anduo, vėjo pučiamas, grįžtų 
ežerą. Be to, > gilinimas La

imėt upės daro geresnę nuotą- 
ų užteršto vandens toliu nuo 
žero.

Antras dalykas, į IČiirį atkrei- 
:a dėmesį sveikatos komisio- 
ierius, yra pasekmingas pieno 
kzaminavimas. Pasak Dr. Ke- 
clio, pereitais metais buvo pa- 
iryta 35,000 pieno ekzamina 
imu daugiau, negu 1927 mė
lis. Pereitais metais sveiku
os departamento inspektoriai 
asmerkė kaip ža ingus sveiku
ti pusantro miliono svarų jvai- 
Os rūšies maisto. Prie to, dar 

buvo pasmerk Ui milionas svarų 
pieno.

Daktaro Kugelio darbuotėj) 
arpe kita ko įeina: kooperavi- 
nas su maisto parupinimo įstai- 
omis, kad įvedus tose įstpigo- 
7 sanitares sąlygas; pradėta 
irižimeti visa paukštiena, nau- 
ojaniu konservams; sveikatos

lepar arncntas įvedė praktikon 
griežtą reikalavimų, kad hutų 
laikomasi patvarkymų, nusa
kančių iflaisto dažymų; tyrinė
jimas įvykių užsinuodijimo da
vė tokias pasėkas, kad tapo iš
leisti nauji patvarkymai kepy
kloms operuoti; buvo išleisti pa
tvarkymai, reikalaujantys tikrai 
ape sinų sunkos gėrime, kurį 
parduodamu kaip apelsinų sun
ka; daugiau kaip 5,000 sampe- 
lių pieno išckzamenuota resto
ranuose-

Gyduolės 
Erzina Inkstus

Gerkite Vandenį
Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo 
----- -— e

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

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 
švininiai: skaudant nugarai, ar kada 
šlapumai netyri, pilni nuosėdų; gal
vai skaudant, ar svaiguliams užei
nant; viduriams rugstant, ar rauma- 
tizmui kankinant prastame ore, pra 
’ėkite tuoj gerti daug minkšto van
dens ir gaukite iš aptiekos keturia; 
uncijas Jad Salts druskų. Imk po ar
batinį šaukštelį prieš pusrytį per ke 
lėtą dienų ir inkstai pradės puikia’’ 
ve’Mti.

Šios pagarsėjusios druskos nudary
tos iš vynuogių rūgšties, citrini, ir li- 
thia. Per ilgą laiką jos vartojamo; 
šplovimui inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salts druskos nebrangios. Jo 
nega’i pakenkti ir nadaro malonų pr 
ojanlj litb*’a vandens gėrimą, kuris 

reikalingas kiekvienuose namuose, ne 
niekas nem. ’irgs nuo išplovimo ink 
stų.

DR. P. P. ŠIMAITIS 
Naprapatas

po pusantrų metų lankymosi Lietu
voje ir praktišku gydymu sergančių 
žmonių, ką tik dabar sugrįžau pas 
jus į Chicagą ir vėl ėmiausi gydyt, 
sergančius žmones, atidariau ofisą

MARQUETTE PARKE 
2346 W. 69th St. 
kampas So. Western Avė.

Tel. Republic 5877
Valandos: nuo 9 iki 11 valandai ryte 

nuo 2 iki 4 vai. po pietų 
nuo 6 iki 8 vai. vakaro

KAZIMIERAS MATKEVICE

PRANEŠIMAI
Vakarienė su 

Programų
/

Rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšyieta, nedelioj, sausio 20 d., 1929 
m., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
mažusiuse svetainėse, 3133 So. Hals- 
sted St. Pradžia 6 vai. vakare. 
Vakariene prasidės 8 vai. vakare. 
Po vakarienes šokiai.

Įžanga $1.00, 
Kviečia visus

Ronoland. Lietuviu Darbininku 
susirinkimas įvyks sausio (Jau.) 17 
metinis susirinkimas įvyks sausio 17 
d., 7:30 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 Michigan Avė. Visi 
šėrlninkai dalyvaukite susirinkime, 
nes bus išduotas raportas iš 1928 m. 
ir tui isime aptarti ar lotus parduoti, 
ar dar ant tolinus laukti.

8ekr. J. Slancauskas.

Lietuves Akušeres

KOMITETAS.

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 
lotu savininkų ir draugijų atstovų 
visuotinas metinis susirinkimas įvyks 
septintadieny, Sausio (January) 
d., 1929, Mildos svetainėj, 3142 
Halsted St., 1 valandą po pietų 
3 lubų. Būtinai dalyvaukite, 
randasi užsilikusių reikalų katrie 
ri būti aptarti per jumis.

Kviečia Kapinių Vaidyba.

20 
So. 
ant 
nes 
tu-

Pirmyn Mitraus Choro jrenerališką 
repeticija veikalo “Pamišėlių Namas’’ 
įvyks trečiadieny, sausio 16 d 
sybės svet., 1822 Walmnsia 
džia 7:30 vai. vakare.

Visi solistai ir choristai 
laiku, tai bus paskutinė 
nes sekmadieny sausio 20 
lošt Chicagos Liet. Draug. 1 
nos vakare. * Pirm.

Liuo- 
Ave. Pra-

i susirinkit 
repeticija, 
d., turėsim 
Sav. pašel- 
A. Vilis.

Humboldt Park Lietuvių Polit 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, sausio 17 d., Hum
boldt M -ccabee svetainėje, 1621 N. 
Ca’ifornia avė. Narai prašomi da
lyvauti. —A. Walskis, sekr.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA .

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją;
ilgai prnktika- 
viisi Pennsylva- 
nijos ligoniui M | v, 
čiuose. Sąžinin-1 
gal patai nauj .
visokiose ligo- . 1/i:
se prieš glm I
dymą. I a i k • 
gjnidvmo ii |><» ( 'Jj
gimdymo. UŽ W
dyką p a t a r i- V 1
mas dar ir ki B > 
tokiuose reika- 
luuse moterims
Ir n)ergiiuuns.|J^®|5o:Jhųa| 
kreipkitės, o n s 
rasite pagalbą.H, ' 
Valandos nuoBjM 
8 ryto iki 2 v.
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai vak

Bridgeportas. — Bunco party ren
gia Moterų Draugija sausio 16 d.. 
S vai. vakare, p-ifo Jociaus kavinėj, 
3241 S. Ha’sted St. šird ngai pra
šom svečių rtsi’ankyti. Draug ja 
turės labai daug gražių dovanų 
Taigi bus proga išlaimėti visiems 
tsi lankiusiems.

■ ■■1 --

Universa) Restaurant
Labiausia mėgiarnr 

lietuvių valgykla 
Bridgeporte

A. A. NORKUS, savi

31st St

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

’ 3307 Auburn A ve
CHICAGO, ILL.

J. Lutevich
Lietuvi? firraboriu- 
ir baisa įminto j a?

Automobilių patama 
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel victorv 1115

S. D. LACHAV1CZ

Akių Gydytojai
Jei. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. llalsted St.

Pastaba: Mano ofinaa dabar randa
si naujo) vietoj

BRUNWALDO 
koncerto tlkietai parduodami 
Naujienų ofise, 1739 S. Halsted 
St., ir knygyne Lietuva, 3210 S. 
Halsted St. Malonėkite įsigyti 
tikietus tuojau.
Tel. 2-7749
DR. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C.

Chirop raktas
1428 Broadway, Gary. Tnd.
Vai.: nuo 10 iki 12 v nuo 2 iki 8 vak.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

lietuviai Gydytojai

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigas ir. chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shoie 2238 ar Randolph 6800

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos!

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

npart iventadient- Ir kHvtrtadfenfn

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvnukee Avenue 
Valandos: 12 <kt 2 ir 6 iki 8 P. 1L 

Sei»Cos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal ?utart|

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyry ir motery 
kampHa North Avė ir Robey St SPnHS Žaizdas. li^HS TPCtal

A. MONTVTD. M. D.
• 579 Avenne. Rnnm 209

____  . . .. . ..
Va) • 1 Iki 3 po pietų. 6 Iki 9 vak 

Tel. Rrunsvirh 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597

•'Itravlnletlnė Ir diathermin
Hfiso Ir Rea Tol Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 Snutb Halsted Street
Ofiso Valandos nuo 1 Iki 3 po pietų 

Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Ras 3201 South Wallac« Street

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos :

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 Iki 10 
Ned^Hn! niw 2'30 iki 1-30 v. pn piai 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. .1. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’403 W. 63rd St.. Suite 3.
Prospert 1028

Hrį 2359 S Leevitl St.. Canal 2330 
'Viso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pūga) nutarti

666fl Ronfh ArteRisn Av«no»
Ph<»ne Prospert 6659 

Ofiso Tel Ganai 0257

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sonth Halsted Streei 
K>aicago, 11L

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas

South Ashland Avė.. 2 luboa 
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:.3O vai 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midwa\ 2X811

472;

Advokatai

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZETJS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Sol Eilis & Sons
PLUMB1NG £ HEATING

Geriausias tnateriolas, pigiausio)- 
minos. Greitas patarnavimus. K re 
litas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Te.’ Ctee'-n 1.30

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 14 d., 6 vai. vakare, 
1929 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus. Gimęs Švenčionių au.sk., 
Daugėliškiu parap., Cibatarso 
kaime,/ Amerikoj išgyveno 20 
metų. Pa’iko dideliame nuliū
dime brolį Vyto’dą, pusbrolį 
Feliksą Lazauskį ir gimines, 
o Lietuvoj tėvų Vytolda. 3 se
seris — Anelę, Veroniką ir 
Malaniją. Laidotuvėmis rūpi
nasi Jonas Motuzas. Kūnas pa
šarvotas randasi 4005 S. Her- 
rnitage avę.

laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 17 d., 2 vai. po pietų 
iš Fudcikio koplyčios bus nu
lydėtas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Matke* 
vičio giminės, draugai ir pa-- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ’r 
suteikti jam pasku’inį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Brolis, Pusbroli** 

ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Lietuvis Graborius Ir 
Bal«amuotoja«

2314 W. 23rd PI- 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar 
bu busite užganėdin 
ti. 
Roosevelt 2515-251

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St, 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 7314

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3M6 < Halsted St. Chicago.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
32->2 South Halsted Street

Rea.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

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. 
vakare.

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, į 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu i 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso. 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę i 
Prirengia teisingai akinius Visuo 
se atsitikimuose egzaminavimas da 
■-omas su elektra, parodančia ma 
liausiąs klaidas. Specialė atyda at 
Kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai Nedėlioj 
■ U iki 12 vai. po pietų.

*712 South Ashland Avė.
Phoue Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 
Valandos: 

nuo 9 iki 
Dur 6 iki

A A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Te). Randolph 10.34 — Vai. nuo 9-1 

Vakarais
S241 South Halsted St. 

Tel Victory 0562
7—9 vai. vak apart Pune.dčlio ii 

Pėtnyčioa

1146

11 v.
9 vai

ryto 
vak.

•'irone Boulevaru 140)

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

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

N od filio j nuo 10 iki 12 A M

JOHN R. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Wcst Adams St.. Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Narni) Telefonas Republic 9600

ŽMOGAUS
AKIS

jČH 
jo-

> ra taip dalikatnas sudėjimas, 
naža dalis žmonių supranta apie 
eikimą. Didelė daugybė akių augu 
tinta pigiais ir prastai pritaikintai 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka 
la siūlo už dyką egzaminavimą, pus* 
mainos, arba pedlcriai siūlo akinius 
aikščiodami iš namų į namus. Prak 
įkuoju ant akių, perleidžiau daugiu- 
:0 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metu 
o arktį ko s.
Jei

Dr,

4649

abejoji apie savo akis, eik pa?
A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETR1STAS

pritaikius

Avenue 
2 aukšta* 

Fastebėkit mano iškabas 
/rdandoB nuo 9:80 ryto iki 8:80 

Nedaliomis nėra skirtų 
Inndu Ronm S. 

Phone Canal 0523

ksperta* tyrimo akių ir 
akinių

1801 South Ashland
Plati P’dg., kamp. 18 St.

• aro
T8 
va

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumel 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 8488

Dr. Markeris
Gydytojau ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki .3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare, 
Gekmadieuiais nuo LU iki 12.

DR. M. T. STRIK OL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 South Ashland Avenua 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

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

DR. Š. BIEŽIS
»’hone Canal 6222

Gydytojas Ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago. III.

Pel. Brun.swick W24
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Miiwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniai* paira) susitarimą

įvairus (lydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893

• Rez Tel. Drexel 9191 ‘

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojai ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų vyriškų 

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

arti .31 st Street
Valandos: t—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Stroat 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaro 
Telefonas Canal 1912 

Residmnce Tel. Fuirta* 6.352

Telephone Yards 0994

I)R. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue

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

Ros. Telephone Plaza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3.395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michiuran Avė
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple Si 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

V. w: RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Re/ (leilcija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nūn 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

832.3 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1.310 

Vai.: nūn 6 iki 8 va), kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlinmis nūn 9 iki 12 ryto

DETROIT, M1CH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise
23.33 Barlum Tower

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

Panedeliais ir Pėtnyeiomis 
iki 7;.3O vai. vakare

t - ■ ■1 ■ \ j f'j-m ' a. .
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Tarp Ghicagos

NAUJIENOS, Chicago, I1V
f

Trečiadienis, sausio 16, 1929

North Side
dide-

Dar syki tardamas ačiū pasi
lieku su gilia pagarba

( M. Vaidyla.
RADIOS! RADIOS!

Klaidos pataisymas

Northsidiečiai rengiasi 
lėms iškilmėms. Pirmvn cho
ras skubiai budavoja “Pamišė
lių namą“, nes turi užbaigti iki 
sausio 20 dienos. Jaunuolių 
choras su jų solistais ir tiekia-Į 
matoriais ruošiasi, nes iki va
kario 10-tos turi prisirengti vi-j 
soj pilnumoj, ir sausio 17 die
ną, ketvirtadienyje, bus jų ge- 
ncralė repeticija. Todėl visi jau
nuoliai turi susirinkti Liuosy-| 
bės svetainėje 8 vai. vadaro. I 
Merginos siuvasi dres»cs, perkasi 
mikštcniis kitlnėniis l?altiktis-. ' 
kad išroitytų “up-lo-datv.” Ka
valieriai prosija siutus, perkasi 
vėliausios mados kaklaraiščius, 
nori prisirengti, kad visi butų 
O.K. Visi yra susidupinę at
einančiomis šventėmis. R.

Pirmadienio “Naujienose”, ži- 
iuije antrašte “Pasiūlymas ver
ias lietuvių dėmesio“ įsiskver
bt" klaida. Iš to pranešimo ga
lima manyti, kad p. Bačiunas 
sii lija pasiųsti 60 vaikų į jo 
la’ ina visai vasarai. I. v. 12-kai 
.a kaičių. Turėjo gi būti pasa
kyta, kad vaikučiai latfų maino
mi — pavyzdžiui, vienas būrys 

I jų. kai jis pabus pora ar kiek 
s; .aičių, kad butų pamainytas 

kilu, ir 11. ^čep.

BIZNIO
.Tusų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

ACCORDIONS

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

kurios yra sekamos:
Atwator Kent 40 už .............
Freshman Q«, 15 už ..............
Steinite 7 už .........................
R. C. A. Radiola 18 už ......
Sparton už ......................... .
Zenith naujas elektrinis setas
Radiola 60 už ..........................
Majestic 71 už ......................

$77.00 
$69.00 
$75.00 
$95.00 

$115.00 
$150.00
$147.00 
$137.00

šita
m. su visa kuo tik

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti

1929 
$129.00.

graži Ativater Kent Radio 
už

JOS. F. BUDR1K, Ine
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

CLASSIFIED AD VERTISEMENTS
- - - - ...------- —_——

RadiosBusiness Service
____BiznloJPa tarnavimas______

G E NĖR ALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL E3TATE 

f tatau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

Financial
Finansai-Paskolos

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Morgage Co.

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

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malčvojam ir popieruejam. Užlaikom 
• malevų, popierą, stiklų ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

ADVOKATAS F. J 
BAGOČIUS

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterlo, plumberio ir apšildymo 

urbus: 24 mėnesiai išmokėjimui 
Mes ateisime bile kur ChicaRoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buokingham 5037

Nori žinoti kur dabar gyvena se
kantys asmenys:

TILLIE MONKIENĖ, 1914 buvusi 
moteris Jono Bartašiaus arba Bartu- 
ševvskio arba Bartaševičiaus arba 
Burst, ir gyvenusi tada p. n. 201-155 
Place, Ųjimmoml, III. Regis jos duk
tė yra nųrsė Chicagoj. Jos vyras 
mirė ir sutvarkymui jo turto neatbū
tinai turi pranešti kur ji dabar. La
bai svarbu.

MONIKA ČIRIENĖ, moteris Kos- 
tantoi Čiro, gyvenusi South Boston, 
ir turėjusi su vyru namus p. n. 50 

Lai 
Jei nori, 

La-

KALAKUTAS DOVANAI
Su pirkimu naujo Splitdorf, Philco 

tr Majestic Radio, duosiu už dyką 
calakutą. Taipgi mes turim ant ran
čų koletą setų, kuriuos gavom mai- 
mis. Radio patarnavimas $2. šis bar
menas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECČHO RADIO SHOP, 
240 W. 81st St.
Tel. Victory 9818

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
ube j. mainus ant naujo A.C. tubo. 
\tnešk ar prhiųsk, 39 W. Adams St. 
camb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
Z889.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

FLATŲ budinkai, tuščia žemė, 
.ungalows, farmos apdirbtos — ak
ais parsiduoda arba išmainom.

WALTER J. PAUL, 
'.236 W. 55th St., Republic 4170 
dėtuvių nejudinamos nuos. agentūra

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
;an b. modemišką bungalovv, fuma- 
;u šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
engvais išmokėjimais, pamatyk na- 
ną, 3519 W. 38 PI. tel.Beimont 3738

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

Tel. Vlctorv 9634

Juozas Kemėšis

Augštos rųšies visokio išdirbimo 
armonikos.

R. JCARBONARY AND SONS
760 Taylor St.
Monroe 6977

(0% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei-uivgų vniuao. Ulei- 

____I tai taisome stogus visokios rūšies,
Lile kada ir hite kur. Dykai apskait- 
libvirinis. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Fuller St., Dorchester, Ma»s. 
tuoj susižino su manim, 
jos adresas pasiliks paslaptyje, 
bai svarbu, jai: yra pinigų dėl jos.

MARTIN DANENAS ^pirmiau gy
venęs Pittsburgc, Duciuesne ir nese- 
nei buvęs South Bostone. Tuoj atsi
liepkit, pinigai laukia.

JAMES G1TTEMORE, kurs turėjo 
broli Praną kariumenėj. Brolis žuvo, 
reikalaujama brolio. Labai svarbu.

Atty F. J. Bag^čius 
253 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

$50.00 PRISKAITOM
Už jūsų seną Radio ar Phonografą, 
oerpildyti modeliai sekančiu radios 
Atwater Kent, Bosch, Majestic. 
Sparton, R. C. A.x Balansas tik pini
gais.

Atdara ularninkais, ketvergais ir 
subatomis vakarais.

Atsinešk ši garsinimą, bus 
f5.00 dougiau.

REICHARDTS, 
0421. So. Halsted St.

vertas

2 FLATAI
6806 So. Rockivell St., arti lietu

sių bažnyčios, ligoninės, krautuvių, 
ulvarų, parkų, toks pat budinkas 
tori $2,000 toj apielinkėj. Di- 
Iži&usias bargenas — nebus ilgai 
ogus — 5 po 5 kambarius, visi 
iržuolo užbaigimai, kieto medžio 
ladtagos, garų apšildomas, 30 pe
lų lotas, gatvė ištaisyta, 3 metu 
cnumo, savininkas turi parduot. 

Pirk dabar, jus galėsite parduot su 
įeinu pavasario laiku.
WR. SORENSON, 3211 W. 63rd St.

ACCOl NTANTS
KLOOSTER AND COMPANY 

100 North La Šalie St.
State 6397

Auditing, Dalį laiko, Knygvedystė, 
Income Tax.

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe- 
čivs taipgi apartmentinių budinki} ka
tilus, fomisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. šauk 

Kedzio 1393

Lošt and Found
Rasta Pamesta

BUSINESS BROKERS
Financial

Finansai-P.Mkolos

FAJIEŠKAU šunies Spits Dog, 
prapuolė sausio 11 d., balto plauko, 
turėjo rudą špatą ant nugaros ir ant 
ausies. Gal kur randas priklidęs, ma
lonėkit pranešti telefonu arba, atves
kit.

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northvvest Town Radio 
3812 % W. North Avė. 
Tclephone Capitol 1361

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

SAFE—didele, stipri, plienine sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio i 
biznio, kur reikia sukrauti daug
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matyki t
“NAUJIENOSE.”

UNITED BROKERAGE CO., 
145 North Clark St.

Dearborn 3840
Perduos, išmainys jūsų biznį, grei

tai; partneriai parūpinami.

ELECTRICAL CONTRACTORS’
COMMERCIAL L1GHTING 

Incorporatcd 
3521 Roosevelt Rd. 

Nevada 6566
Elektros ir fixt.uriij kontraktoriai. 

traktoriai.

FURNITURE

WKS.,

Režisieriau j a ir dalyvauja 
pats lošime “Pamišėlių Namas“! 
Chicagos Lietuvių Draugijos Į 
Savitarpinės Pašelpos vakare, 
sausio 20 d., Wicker Park salėj. Patentai,

COHEN
1401—9 So.

Canal
Visokeriopi namu 

parduodame

BROS.
Halsted St.
0300 
rakandai; 
pigiausia.

ATTORNEYS

mes

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11- 
gt). Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyldt pas mano. Mano pilnas iiegzaminavi- 
nias atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apsi
imtu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas liktą specialistą, kuris neklaUH jūsų 
Htir ir kas jums skauda, bet pats pasakysjjo 
galutino 16c<zatninuvimo—kas jums yru.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
j J /. ‘

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

nuo 10 »ki 1 po pietų.

20 St.

po

B. PE LECHO VVICZ 
2300 \V. Chicago Avė.

Brunsivick 7187 
copyrights, išradimai! 

visokios rųšies.

CLASSIFIEO ADS.

Padėka S. L. A. Jau
nosios Birutės 

tėvams

PHONOGRAPHS

Educatlonal
Mokyklos

KOZLOVVSKl MUSIC SHOP 
914 Mihvaukee Avė.

Haymarket 2121
> Mes parduodame, taisome fonogra

fus; Paimame, pristatome

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

K A D I O
sau-

gra-

BOB’S RADIO SHOP 
1539 So. Crawford Avė.

Rockivell 9460 '
l’riend Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

PARSIDUODA 3 flatų medinis 
namas su beizmentu, vienas 6, kitas 
I ir 3 kambariu. Namas yra geram 
stovyje.

Kaina $5,500, 
ANTANAS POŠKA

1902 So. Union Avė., 
Savininkas ant antrų lubų

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio namą, kampas, Storas ir 5 kam
bariai; imsiu bungalovv, 2 ar 3 
Halus, Jotus, cottage ar automobi- 
Ij. 3432 So. Morgan St.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

PASKOLINSIM nuo $50 iki .$300 
už 254 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Pivision Stx, “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

5V2% ir 6% nuošimčiui 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
hnam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa- 
I arnavimas.

HELBERG BROS,
Room 607

Kas suras gaus $7.00.
.1. JOKUBAUSKIS 

4429 So. Talman Avė.
Tel. Lafayette 2986

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
iolat, kurie buvo rodomi Pure Oil 
Irobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
baslį Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga .vyrų teritorijose 
Vvorth, Stickney, taipjau tarp Stock; 
Yards ir M.chigan Avė. Turi kai- j 
bėti* lietuviškai, lenkiškai, čechiškai i 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

GARSUS radium mine run anglys 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkių; lump, nut 
eggs pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevard 1036

Pardavimai išsigelbėji
mui nuo licitacijos

DIDELI BARGE&AT 
BRIGHTON PARKE

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

DIDELIS bargenas. Parsiduoda 
grosernė. labai geroj vietoj, senei iš
dirbtas biznis. Parduosiu labai pi
giai, nes nesutinku su partneriu. 
5346 .S. Wfntworth Avė.

PARDAVIMUI galiūnas visas arba

Moderninis 2 augštų mūrinis 
namas, 4 ir 4 kambarių.

Maudynės, apron sinkos, dra
bužių klosetai, ^ąžuolu baigta.

Augštos viškos dcl drabužių 
džiovinimo.

Augštas beismentas su pade-
pusė, iš priežasties kito biznio, 4548 jjajs vaisiams ir anglims. 
Wentworth Avė. .
---------------------------------------- j Uždaryti porciai su francu-

PARSIDUODA garažas už! ziškais langais, 
cash arba į mainus į mažą na
mą. Garažas talpina 125 karus. 
Vienas blokas nuo Whlte City.

CALUMET GARAGP2 
6139 S. Calumet Avė.

Sieteliai dėl visų langų
Gatve ir
1 flatas
Už tikrą

elė ištaisytos.
išrenduotas.
paaukojimo kainą.

BARMENAS. Pardavimui ar-j 
La mainysiu groserne,’ bučernę ' 
su namu arba vieną biznį į lo-1 BUILDERS INVESTMENT CO. 
tą, bungalovv ar farmą. Biznis Midland National Bank name, 
laikomas .per 10 metų. Gera' 
vieta. 7044 Archer Avė. Tel.
Prosp-ect 2559.

Tik-su $1,000 įmokėjimu.

Archer Avė. prie Sacramento

įtaikė musų vakarienes 
šio 13 d., Lhihivių Auditorijoj 
man buvo įteikta nuo Jaunosios: 
Birutės tėvų dovana • 
žus, auksinis laikrodėlis.

Neturėdamas progos asmeniš
kai susitikti su kiekvienu šios 
brangios man dovanos teikėju, 
aš, pasinaudodamas šia proga, 
pareiškiu nors per laikraštį sa
vo giliausią padėką. Ištikriijų, 
toji dovana daugel} kartų virši
ja mano nuopelnus. Jeigu Jau
noji Birutė gali atlikti nors da
lelę naudingo lietuvybei darbo, 
tai nuopelnas už tai priklauso 
patiems tėvams, p. Sarpaliui ir 
visuomenei ,k tiri mums užjau
čia ir paremia.

REAL ESTATE
.f. H. SCHAFFER and CO.
8003 Ridge Avė. — Wilmette 

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

ROOFING
CONSUMERS ROOFING WKS. 

4345—50 Harrison Street 
Tel. Kedzie 5111

Visokios rųšies stogų dengimas at
liekamas nebrangiai.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo buvj žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas 
3106 So. Halsted St.. Chicago,

192 N. Clark St
REIKALINGAS patyręs bučeFis, 

valgis ir kambarys. Geras užmokes
tis, 1004 St. Charles Rd., Mayvvood, 
111. Tel. Maywood 2239.

PARSIDUODA bučernė su^^soi’- 
nę, biznis geras, su rūmais, }>igi ren
čia, ilgas lisas. Parduosiu pusę ar
ba visą, arba mainysiu, 6530 S. Robey

NAUJI METAI, NAU
JI BARGENAI

SASH AND DOORS

m.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

SAUSIS - TAI PLAU-

ALBERT J. ANTHONY 
3129 W. 39th Place

• Lafayette 4789
Durys, storm, sash, garažiai, siete

liai, etc.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Wnshington Blvd.

ČIŲ UŽDEGIMO 
MĖNUO

SEWING MACHINES

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

REIKALINGI VYRAI IR MO
TERYS dirbti liuosu laiku; pa
tyrimas nereikalingas, mes iš
mokysime. Geras uždarbis. At- 
sišaukit nuo 4 iki 6 vai. vakare.

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

j mainysiu ant buČernės ar groser- 
nės, namas randasi Brighton Parke.

IŠSIMAINO 2-jų flatų namas po 
4 ir 5 kambarius, su garažu, namo 
kaina $5500; mainysiu ant automo
bilio ar Jotų, nepaisant apielinkės.

Wisconsino Pelningi Namai
dideli ar maži vasaros rezortai ir I IŠSIMAINO apinaujis 6-šių flatų 
namai bendrai su farma, $1 i savai-1 muro namas po 4 kambarius; na- 
tę. Įsikraustykit bile laiku. Mes j 10 kaina $17,500 už cash, arba mai- 
nagelbėsim jums. Nėra pardavėjų, nvsiu ant bizniavo namo su bizniu. 
Del smulkmenų kreipkitės, ar rašy
kite

Mr. M. B. Rosner

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

New Kennedy Fup'niture Co.
4705 S. Ashland Av'e.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

Merton p. Fish & Co.
Wisconsin dept., 
4119 Broadway, 

Bit. 6180

Kcal Ėst ate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

Sausis yra plaučių uždegimo mė
nuo. Žmogų su užkietėjusiais vidu
riais Ingvai pagauna ši baisioji liga, 
kuri pernai Suv. Valstijose nuvarė i 
kapus 50,000 Žmonių.

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS

pašalina visą pašalinę medžiagą iš 
jūsų viduriu, palaiko vidurius liue
sus ir padidina kūno gajumą. Gerk 
Trincrio Kartaus Vyno reguliariai ir 
žinok, kad viena uncija apsisaugoji
mo lyginas keliems svarams gydy
mo. Kasdieninis vidurių išvalymas 
padidina atsparumą ir suteikia tikrą 
pagelbą prieš ligas. Malonu yra ger
ti Trinerio Kartųjį Vyną, nes jis pa
gamintas iš medikaiių žolių, virški- 
tųinui geibstančių selyklų ir t. t. Pa
bandyk j|. Visose aptiekose. Nau
dingas kuponas kiekviename pakiete. 
Sempelinis buteliukas (vienas vienai 
šeimynai) nuo Jos. Triner Co., 1333 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

WM. ROCHE 
4251 Cottage Grove 

Oakland 1367 
Senos ir naujos siuvamos mašinos; 

jūsų priimamos mainui.

Miscellaneous
Įvairųn

IR

SIGNS
AVERS SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd.
Monroe 3829

Visokios rūšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

STATIONARY
MERCHANTS ASS’N INC. 

3610 So. Hoyne Avė. 
Virginia 2074

Visokios rųšies rašomieji daiktai.
Biznio kortos $2.95 už tūkstanti. 
Sempeliai.

T IRĘS
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vujkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

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

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

HNTERNATUONAL 
INVESTMENT s 
CORPORATION

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

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą . 

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
8175 Miegamojo kainb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
825 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedaliomis

. SPECIALIS BARGENAS
•Muro namas 2 flątai po 6 kamba

rius, 6 pėdu aukščio beismentas, va
nos, elektra, gasas, yra visi palanku
mai, muro garažas 20x20 pėdų, 12 
pėdų aukščio. Kaina tik $17,500, 
įmokėti reikia $1400.

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

TURIU parduot tuojaus savo la
bai gražius 5 kambariu rakandus, 
kaip nauji, turiu išvažiuot iŠ Chica- 
gos, parduosiu ir atskirus šmotus. 
Parduosiu labai pigiai. 2807 North 
Kedzie Avė.

SAVININKUI REIKALIGI 
$2000 PINIGŲ

parduoti naują “Octogon” prie-

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 21 

valandas
Musų išlygos bus lums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAV0JIM4 DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvu 
išmokėjimu

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887

usical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and .1. 
Electrical and Radio Engineerin^ 
Laboratories, Ine., 6819 S. Wester ) 
\ve., Chicago, III. Hemlock 9149

Radios

Turi
l;io 5-5 kambariu 2 flatų modernišką 
namą ant Washtena\v Avė. arti 69tos 
St., arti publiškos ir bažnytinės mo
kyklos, Marųuette Parke.

Šauk Prospect 3000

MODERNIŠKAS 4 flatų, 2 po 6 
kambarius, 2 po 7 kambarius, $17,000 
Imas morgičius $8,750.

šauk savininką
Normai 5530

Namas gali būt Gary, lnd., arba ki
tuose miestuose, arba fanuos, ne
paisant valstijos.

IŠSIMAINO puikds bizniavus mu
ro namas ant Archer Avė. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2-jų 
flatų namo ar >bungalow, nepaisant 
apięlinkės.

IŠSIMAINO puikus bizniavus na
mas, 4 fintai ir Štoras, 2-jų karų 
puikus garažas, karštu vandeniu 
Uldomas, namo kaina $27,000, mai
nysiu ant privatiško namo, nuo 2-jų 
Datų iki 18 flatų, kas turit tokį na
mą, atsišaukit greitai. Namas ran
dasi ant Archer Avė., netoli teatro.

IŠSIMAINO kampinis bizniavas 
muro namas, 2 Storai ir 7 fintai, 
2-jų karų garažas ir cxtra lotas; na
mo kaina $55,000, už cash arba mai- 
i ysiu ant didelio namo, farmos, 
dry goods Storo, hardware Storo, 
furniture Storo, garažą priims*iu 
1 aipo pirmą įmokėjimą,

IŠSIMAINO puikus kampiniai lo
pu ant Archer Avė., tinkami dėl 
f asolino stoties arba roadhauses, 
i įainysiu ant didelio namo ar bun- 
I alow.' Su viršminėtais barmenais 
; tsisnukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

MŪRINIS 2 flatų 5-5 kambarių, 
2 karšto vandens šildytuvai, pusant
rų meti) senumo, 2 karų garažas, ar- 
ti mokyklos ir transportacijos, $14 - 
900, cash $3,000. Sav. Kildavę 92K .

$3,000 CASH nupirks gražų 11 
eugšto murini namą, 5-4 kamariu, 
karštų vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, gatvė ir elo ištaisytos. Kai
na $13,000. Haąve, 2346 N. Cicero

EXPERTAI Radio aptarnautoje . 
Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Howard Radios. 
lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873. Avė., Tel. Berkshire 7900.

PARDAVIMUI, kad tuojaus už- 
I aigti tvarkymą palikimo — 175 pė
dos prie 126 ir Halsted gatvės; 225 
I ėdu kampas 95 ir Francisco gt.; 
i įainys ant nuosavybės su geromis 
j >igomis.
Mr. Sherer, H. J. Coleman & Co.
4705 So. State St. Drexci 1800

MAROUETTE R D., 751-53 W. — 
' loderniŠkas 4 flatų, 2 po 6 kamba- 
i ius, 2 po 7 kambnrins, $17,000, 
i linkėti $2000. 1-mas morgičius 
>8750. šauk savininką Normai 5530.
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