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Komunistu organas smerkia 
unijų griovikus komunistus

Vokiečių trockistų laikraštis sako, kad 
draskymas unijų dagi komunizmo tiks
lais esąs kriminalinis nusikaltimas vi
sai darbininkų klasei ,,,

BERLYNAS, sausio 22. Vo-'kų unijos butų suardytos, o jų 
kiekių komunistų Laikraštis vietoj kad butų organizuoja- 
Volksrecht, kuri leidžia vadina- mos naujos, komunistų vado- 
ini Trockio šalininkai, viename vaujamos. 
savo * ‘ J
iriai smerkia komunistų pastan-kymu jau esamųjų 
gas griauti vokiečių darbininkų giausių metų darbu 
unijas.

Volksrecht pareiškia, kad tai 
esąs piktas ir nedoras darba^~ 
ardyti darbininkų organizacijas, 
sukurtas* ekonominiams tiks
lams; toks darbas esąs krimina
linis nusikaitimas, nors jis bu
tų dagi tariamais komunizmo 
tikslais dirbamas.

. Bet toks bandymas 
vedamųjų straipsnių aš- kurti naujas orgauHsųcijas dras- 

inkiu il- 
sukurtų, 

unijų esąs piktas nusikaltimas, 
prieš visą darbininkų klasę, į 
sako Trockio šalininkų ląikitfaš j 
tis. / i

las pats Volksrecht nuuodo, 
kad laisvos Vokiečių dariai i n-j 
kų unijos rutūlojusios ir dabar
tinio savo laipsnio pasiekusios 
aplinkumose, Vokietijos darbi- j 
ninku judėjimo istorijos sukur-i 
tose. Vokiečių darbo unijos to
dėl ne tik negalinčios būt su- i 
griautos, bet negailima dagi

Stalinas, Lozovskis ir jų vo
kiški pakalikai, Thaelmanas ir 
l^aemeJe, reikalaują, kad esa
mos laisvos vokiečių darbiniu- Landyti jas griauti.

18 žmonių užmušti Senatas patvirtino 
tramvajaus ir auto- West’o paskyrimą 

mobilio kolizijije vidaus sekretorium
Nelaimė atsitiko per smarkią 

sniego audrą netoli nuo Beik- 
vue, Ohio

BELLEVUE, Ohio, sausio 22.
Aštuoniolika ar daugiau žmo

nių buvo užmušti, kiti sužeisti, 
elektriniam tairpumiesčių I^ike 
Shore tramvajui susimušus su 
(irayhound kompanijos autobu
su.

Nelaimė įvyko j>er smarki f 
sniego audrą šiandie po pietų, 
apie pusantros mylios į rytus 
nuo Brllevue.

Kai kurie užmuštųjų
buvo taip baisiai sumaigyti, kad 
jiažinti negalima-

Tarp aštuoniolikos žinomų 
užmuštų keturios buvo moterys.

kūnai

buvo buso pasažieriai.

Ką jai reiškia amatoriai 
banditai prieš Chi- 

cagos ekspertus
BtENVER, Colo., sausio 22.

Praeitą naktį du jauni vyrai su
laikė Mrs. Heleną Christie, 20 
mietų amžiaus, ir kitą mergaitę, 
jos draugę. Jauni bandidai pa
reikalavo atiduoti jiems pini
gus. Mrs. Christie, kuri buvo 
chieagietė, atšovė puolikams, 
kad Chicagoj ji buvus ne kartą 
“reguliariškų son-of-a-gun’ų” 
sulaikyta, o jau tokių amatorių 
plėšikų, k^ip juodu, tai visai

Ir abudu banditai pasitraukė, 
nieko joms nedarydami.

ORHsr
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet daug šal
čiau; stiprus žiemių vakarų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 26° ir 41° F.

Šiandie saulė teka 7:12, lai-1 
džiasi 4:52. Mėnuo leidžiasi 
0:01 ryto.

Chicago, UI., Trečiadienis, Saupio-January 23 d., 1929

(Atlantic and Pacific Photo) 

Prezidentas Coolidge pasirašo Kelloggo nekariavimo sutartį

Lietuva patvirtino LIETUVOS ŽINIOS
Kelloggo paktą

KAUNAS, sausio 22. — Lie
tuvos valdžia šiandie retifikavo

Už arklio vogimą 3 me
tai kalėjimo -

VIEVIS. Vievio miestely iš 
vieno traktieriaus kiemo buvo

Kcllcggo-Biiando amžinos tai- .pavogtas Markevičiaus eržilas. 
ko« paktą. Policija išaiškino, kad eržilą

__ ________  pavogė susitarę J. Butrimavi- 
čius, P. Narkevičius ir J. Za-

Karalius Emanuelis ;;;;:"";,JT5
— Mussolinio tite i!ii^o,'ub,,uds 1,0 3 metus

x . 7 I , to Ignas Butrimavičius tą
I>al dienil Už kitą ar-
klio vogimą taip pat 3 metais 
kalėjimo.

Diktatorius liepiamas pasirašė 
dekretą demokratiniam parla-i 
mentui palaidoti

Pasikalbėjimas tele 
fonu kainojes Afga 
l nu karaliui sostą
Sukilėlių vadas, kuriam Amą- 

nulla buvo prižadėjęs amnes
tiją, nugirdo karaliaus 
kymą nudaigoti ji

įsa

• BERLYNAS, sausio 22. 
Frau Ifctzel, vieno vokiečių 
žinieriaus žmona, kuri tik 
grįžo iš Kabulo, pasakoja, kad
Afganistano karalius A-maJiul- 
la savo sostą praradęs per.tele-

in
kų

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

lį ,““1’ Anglija nesumano ka
daryt su bedarbiais 

kus, Bnšn Sdcao vedami uukii&-1 qnrt|ijlkacij»ic 
liai buvo ja,i Kabule, ir karą-j uiiJ^luliYdbldlb 

Amanulla, besigelbėdamas | -----------
keršio, buvo priverstas beg- LONDONAS, sausio 22. —

i Londono kauntes tarybos tam
—--------------- tikra komisija savo raporte

V m T> A i pranešė, kad ji negalėjus augai-
E X T K A j votį jokio praktinio budo be-i

darbioms angies kasyklų ir ki
tų sričių darbininkams perkelti 
į kitas vietas ir surasti jiems 
darbo.

Savo raporte komisija sako, 
kad perkėlimas didelio skaičiaus 
bedarbių j metropoliją be galo

liūs 
nuo 
ti.”

ROMA,
Karahus 
pasirašė 
nio paduotus jam du dekretus, 
kuriais demokratinis Italijos KAUNAS. — Iš Vilkaviškio
parlamentas likviduojamas ir v*daus reikalų ministerijai pra- 
noininuojami neseniai įsteigtos kad l(’n <k‘l nežinomų prie* 
didžiosies fašistų tarylios pirmų basčių buvo užsidegęs namas, 
dviejų kategorijų nariai. kuriame yra apskrities viršinin

ko įstaiga, o apačioj emisijos 
Netrukus Mussolini žada pa- bankas. Gaisrą pavykę laiku 

.skelbti dar dekretą, kuriame likviduoti, 
bus paduoti trečios kategorijos  
narių vardai.

.. .................... .... ., ! Paleidimas areštuotoKaralius taipjau pasirašė dek-
retų, kuriuo nominuojama pir- KAUNAS _ Pcrnai lal>kri. 

i ma senatorių gi upė. 22 j .Semeliškių m. polici-
, ----------------- įlinkas V. Markevičius turėjo

.•!••• v. 1 pristatyti 2 areštuotus asmenis 
Prohibicijos žiedas i j Vievį, kurie buvo siunčiami į 

-------- - Varnius. Policininkas areštuo
ji u Regeliai; įiepia federajjams lūs įdavė |>ašto^ vežėjui, kuris 

prohibicijos šnipams išsikrau-! turėjo ginklą, kad ten pristaty- 
styti iš miesto------------------ tų. Vienas areštuotų nuo vežėjo

------ r.lRIJėgd. Už paleitlimą areštuo- 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . « t

Italija, sausio
Viktoras Emanuelis 
diktatoriaus Mussoli-

99 )is Degė Vilkaviškio ap
skrities viršininkas

Mirė Jurgeliutės 
tėvas

la savo sostą praradęs per. tele- Nora Gugienė vakar gavo te- 
foną, kurį jis i>ats buvo savo legramą iš New Yorko, kad

i - L _ v 5* • ___

VVASHINGTONAS, sausio 23
Prezidento Coolidge o pa- įvedęs, štai ha ji pasako- Shenandoah, Pal., vakar pasimi- 

skyrimą chicagiečio Roy O. -a.
West’o vidaus reikalų sekreto-] ?Visi mes žinojonie apie su. 
rium senatas vakar patvirtino kjl-]ių s.lka()> van.
53 balsais prieš 27. jdens gabentojo sūnų. Tarnai,

buvo 
mėgdavo pa 
jo gerumą lir dosnumą betur 
čia m s.

, pat turėjome 
susitikti kabiuose ir būti te

1 banditų vado svečiais.
“Mes buvome išvykę ekskur-1 Rygoj areštavo 

sijon į kalnus ir nukeliavę 
tuonias

~ Staiga 
aukštas

; rininko 
nusigandau

Prieš Westo paskyrimą bal- kurie 
savo vadinami “radikalų” sena 
toriai.

1,800 kandidatų i 
Anglijos seimų

re po ilgos ligos p-lės Jurgeliu- 
tės, SI. A. Sekretoriaus, tėvas.

Sunkiai serga taip pat ir p- 
les Juirgeliut.es motina.

>/ paprasti žmones,
/•akėti pasakas apie i ofvill

.v....v‘u* dosnumą betur-
. O aš ir mano vyras taip vartoja vaikus sa

J * progos su juo į

LONĮMINĄS, sausio 22. — 
Atrodo, kad ateinantieji visuo
tiniai rinkimai Anglijoje, kui 
šešiems šimtams i>eiikiolikai vie-Į 
tų parlamente bus pastatyta a-|rininkas kaB mes esą. I
pie 1,800 kandidatų, bus brau-Į 
ginusi, I 
Manoma, ku<l visos trys didžiu 
lės partijos • 
darbiečių ir liberalų — tų rin
kimų, kurie ^vyks ateinantį bir
želio mėnesį, kampanijai išleis 
bendrai apie 7M> miliono dole-1 
rių.

komunistai

vo progandai
RYGA, sausio 22. Policija 

dvidešimt vai
kų, skleidusių komunistų atsi
šaukimus, kūninis darbininkai 
buvo kurstomi sukilti ir nuver-

valandas nuo Kabulo, 
sustabdė mus vienas 
barzdotas afganas, ka- 
uniforma apsitaisęs. Aš: Visi suimti vaikai buvo am-

Nepažįstamas ka-ižiaus tarp 10 ir 12 metų.

ki kY kada vm e At^me’ kad esame | Salamono pačios kapo 
. . / ,. tano svečiai iš Vokietijos ir kad suradimas   CTV-, ku<t visos trys didžiu- mano vyTas turi M>uie (|egtuJ

1 .. konservatorių, fabriką. Afganų karininkas, i
. Hn i o tai buvo pails lianditų vadas,

.. . t" Raša Sakao, tuojau pasikvietė
. - - . j mus pas save į namus ir buvo

laibai mandagus ir vaišingas šei-
1 mininkas.

niausią pasaka

apsunkintų ir be to sunkią gy- CEDAR CITY, Utah, sausio to buvo iškelta byla policinin- 
venamųjų hutų problemą, o ant- 22. :
ra, kauntes tarybos statutas piolvihicijos įstatymai, kaip s> 
reikalauja, kad Londono hedar- ko, nerašyti.
biams visados butą duodama 
pirmenybė visuose miesto dar
buose.

šio miesto butlegeriams kui. Kauno apygardos teismas 
šiomis dienomis jį išteisino.

Penkiolika jų, butlegerių, va
kar atvyko j kalintos kalėjimą 
ir pareikalavo, kad visas fede- 

į ratinių prohibicijos agentų kad- 
Du žmogžudos, vienas n i.s urnai išsikraustytų iš mies-‘ 

i to.
Šerifas Leigh įiepė butlege- 

riams pasišalinti, ir areštavo j 
kuris!

jy lenkas, mirė elek 
tros kėdėj

Grįžta iš Varnių
KAUNAS. — Paleisti iš Var

nių koncentracijos, buvę Kauno 
karo komendanto nutarimu iš
siųsti: Beronaitė, sapiraitč, ši- 
nrvanauskai^e, Rinkevičius, VI. 
čerkasas ir Kudanas. Klaipėdos 

• J karo komendanto nubausti: M.

Italai skerdžia Afri- kao kreipėsi į karalių Amanullą, 
prašydamas, kad karalius atleis
tų jam blogus darbus ir papil
dytus plėšikiškus žygius, ir ža
dėdamas, kad už tai jis pats ir 
jo kalniečiai busią ištikimi ka
raliaus tarnai ir rėmėjai.

“Karalius Amanulla sutiko. 
Jis liepė Bušai Sakau atvykti

kos nomadus

JERUZOLIMAS, Palestina, 
sausio 22.—<Kai kurių laikraš
čių, visų pirma Kairo laikra- 

i ščio Al Bokattam ir Londono 
.... . . - • Daily Mail, paskelbtas praneši-“Po to, apie gruodžio menesio J , . T .. t. . . ., . , i j v e mas, busią Jeruzohme tapęs vidurį, išgirdome, kad Basa Sa- ’ , * j i1 ---- - - - ! surastas kapas su žydų kara

liaus Salamono mylimiausios 
pačios mumija ir aprašimu jos 
tragingos mirties, kaip pasiro
dė, buvo įgriniausia pasaka 
prasimanymas.

Nidkas Jcruzolime ne kokio 
“Sadamono pačios” kapo nesu
rado.

ROMA, sausio 22. — Prane
ša, kad Kirenaikoj, taip Zuliga 
oazės ir EI Lebbe, įvyko kru
vina kova tarp italų kolonijos 
kariuomenės ir sukilusių prieš '- 3^7arti L ------Z------ , ,
...i... v. Sprogimas kasykloseitalus karingų nomadų giminių. 
Kautynėse, pasak pranešimų, 
208 nomadai buvo Užmušti. Ita
lų buvę dešimt kareivių užmuš
ti ir dvidešimt sužeisti.

480

Kabulo.
“Gubernatoriaus nebuvo na

mie, ir čia Basa Sakau pasinau
dojo proga patirti karaliaus są- 

'žinės dorumą. Ėmęs telefoną 
ir dėdamasis gubernatoriaus 
Hakkimo asistentu, jis klausė 

angliakasių strei- karalių Amanullą, ką jis turįs 
daryti su Baša Sakao. — ‘Nu
galabink* jį,’ atsakė Amanulla 
telefonu. - ‘Bet tai nusikalti
mais šventam Korąno raštui,’ 
sakė bnditų vadas. — ‘Na, tai 
berk jam į akis pipirų, kol jis 
apaks,’ atsakė karalius. — ‘Ry
toj aš atvyksiu į Kabulą ir tau 
pačiam pabarstysiu pipirų į a-

Daug angliakasių buvo sužaloti, 
kai kurie pavojingai

kas pasibaigė

JOHNSTON CITY, III., sausio 
22. — 430 angliakasių, dirban
čių vietos Franco kasyklose No. 
1, kurie prieš penkias dienas 
buvo sustrey(ka|vę, dalba r jau 
grįžo atgal į kasyklas.

i • ■ *

WILKES BARiRE, Pa., saus. 
22. — Hudson Coal kompanijos 
Baltimore kasyklose No. 5 va- 
kair įvyko smarkus sprogimas, 
kurio keletals dešimčių anglia
kasių buvo sužaloti. Dvylika jų 
taip skaudžiai apdegė, kad var
giai bepasveiks.

Prieš devyrverius metus tose 
pat kasyklose irgi buVo įvykus 
katastrofa, kurioj devyniasde
šimt devyni angliakasiai žuvo.

BELLEFONTE, Pa., saus. 22. vieną federalinių agentų,
— Vietos kalėjime vakar buvo “leidosi į diskusijas” su būtie- Vi

t 1 L <1 r» tra t/iO 1/ ilc iii? VLIz 11/"V_

elektros kėdėj nužudyti du nu-;gėriais, šaukdamas jiems: 
sikaJtėliai, mirties bausmei abu-1 
du pasmi lkti už žmogžudybes.

Vienas jų, Paul Jaworski, len
kas, buvo apskilbęs plėšikas, 
piešimo tikslais užmušęs septy
nis žmones. Pirmiau jis gyve-'tinę priėmė ir, ėmę šiaudelius, 
no ir operavo Chicagoje. traukė burtą, kuriam jų stoti į

Antras nusikaltėlis buvo jau-1‘Tadtą” su prohibicijos agentu.
nas vaikines, Calvin James, ku-1 Burtas kliuvo .butlegeniui M. 
ris dėl degtinės nušovė vieną Shemtui, ir “laito” vaisius bu- 
aptiekininką. . vo tQks, kad netrukus prohibi-

 I cijos šnipas gulėjo ant žemės
Du banko valdininkaisu kruvina nosim

inkriminuoti dėl b ' .. ................................

sąmokslo
ST. PAUtL^Minn., sausio 22.

Paul Preua ir Thomas Of- 
sthun, (vietos Federad Land ban
ko iždininkas ir iždininko padė
jėjas, tapo federalinio •grand 
jury inkriminuoti dėl sąmokslo 
pasisavinti $50,000 to banko pi
nigų.

200 Glasgowo bedarbių! 
žygiuoja i Londoną

GLASGOW, Škotija, saus 22. 
— Ilgon kelionėn į Londoną, j 
Anglijos valdžios centrą, šian
die iš Glasgowo išžygiavo pir
mas būrys bedarbių, viso apie 
200 žmbnių.

Alaskoj žemė dreba 
/ FAJRBANKS, .Uuska, sausio 
28. šis miestas šiandie buvo 
stipraus žemės drebėjimo su
purtytas. Padaryta žalos. Dre
bėjimas buvo jautas ir kitose 
Alaskos vietose.

Aš ir

pėdos), Kazys Stonkus (iš Skuo- 
i do).

Iš ištrėmimo paleisti: kauniš-“Ką jus man reiškiat?
stipriausią, koks tik jūsų gan- kė Ch. Melčienė (bųv. išsiųsta į 
joj yra, galiu suraityti!”

Butlegeriai mestą jiems
Vilkiją) ir klaipėdiškiai M. Reid- 
gis. St- Jakavičius, buvę išsiųsti 
j kitus apskričiui. •

Be to dovanota administraci
ne bauda visiems asmenims, ku
rie komendanto nutarimais nu
bausti nedaugiau kaip po 200 
litų arba 1 mėn. arešto, laiko
tarpy nuo lapkričio 1 d. iki 
gruodžio 17 d.

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 patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur?

NAUJIENOS
1739 So. I lalsted St. Chicago, III

Juirgeliut.es


Trečiadienis, sausio 23, 1929

Jurgis Skinderis

kū

rei

Pirmadienio vakarą jisai su 
p. Pilka atlankė “Naujienas.”. 
Ar išrodė jis turįs šimtą su 
viršum metų? Reikia pasaky
ti, kad ne.

Šimtametį senelį vaizduojuo
si sulinkusį, sunykusį, dreban
čia kalba, sunkiai pasikeliantį 
ir einantį. Ne toks yra p. Skin
deris. Jei kam teko matyti aa. 
kunigą Dembskį, tai Skinderis 

jo gyvas paveikslas. Barzda, 
veidas, kakta, visa statyba

• nigo Dembskio.
Augalotas, tvirtas senis, 

turiu pasakyti, kad jei man
kėtų panešioti ant savo pečių 
tokio sunkumo plošcių, kokį dė
vi p. Skinderis, tai aš neišlai
kyčiau.

O ir atmintis jo išrodo esan
ti stebėtinai skaisti. Išsikalbė- 
jova. Smulkius dalykėlius, ku
riuos paprastas ir, sakysiu, nor
malus žmogus užmiršta į dešim
tį metų, p. Skinderis atmena 
nuo 70 ar 80 metų. Įdomus 
žmogus pamatyti, Įdomus pasi
kalbėti.

Pasirodė pąsportą, išduotą 
gegužės 29 d. 1928. Pasas lei
džia jam pasilikti Amerikoje iki 
1930 metų. Pasas rodo, kad 
Skinderis gimęs Raseiniuose 
1824 motais, t. y. pirm 101 me
tu. Jo pasakojimu, jisai išgy 
venęs Raseiniuose iki 18 metų 
Po to tarnavęs kaip urėdas pas 
maršalką Burbą ir Tarnavoje 
pas kunigaikštį Oginskį. Jau 
pagyvenęs vyras, jisai apleido 
Oginskį ir išvažiavo į Rygą, 
čia, Oginskio rekomendacija, 
gavo prižiūrėtojo darbą banke. 
Tame banke išdirbo 47 metus.

1913 metais Skinderis sugrį
žo Lietuvon. Buvo jau gerai 
prasisiekęs žmogus. Bet užėjo 
karas ir vėliau perversmai. 
Daug kas persimainė. Taipjau 
įvyko permainų p. Sknderio 
gyvenime.

Karo metu Raseiniuose jam 
pasitaikė keistas įvykis. Skubė
jo jisai gatve. Staiga prasidė
jo bombardavimas. Sprogsta i 
granatos, ūžia ore šrapnėlės. 
Pribėgo jisai prie namo. Įsimai
šė tarpan trijų kareiyių, stovė
jusių čia. Kasžinkas sutraškė
jo tuo tarpu viršuje. Nutirpo 
Skinderis. Už valandėlės, atsi
peikėjęs, jisai pamate, kad visi 
trys kareiviai, kurių tarpe jis i 
sustojo, susmukę ant žemes.: 
Juos pakirto šrapnelės skeveld
ros. Išliko tik jis vienas. Išli
ko keistai, sakyti, stebuklingai.

Dabar p. Skinderis turi ūkį 
Raseiniuose—15 akerių. Ameri
kon atvyko kviečiamas vaikų, 
čia yra vienas jo sūnūs, kuris 
tarnauja New Yorko policijos 
departamente, ir trys dukterys, 
yienas sūnūs, gyvenęs Bostone, 
jau ąniręs. Chicagoje gyvena 
p. Skinderio duktė adresu 4636 
VVhipple St. P-nas Skinderis 
mano pasilikti Chicagoje kurį 
laiką, gi pavasarį, apie balan
džio mėnesį, rengiasi grižti Lie
tuvon.

Paklaustas, ar neišrodytų 
jam patogiau likti Amerikoje, 
p. Skinderis paaiškino, kad ne. 
Esą, Lietuvoje jisai turįs ūkį. 
Pats jo nedirbąs, leidžiąs pusi
ninkui dirbti ir gaunąs pusę. 
Jam pragyventi tos pusės išten
ka. O kai dėl maisto, tai«gali 
turėti šviežio pieno, vištos pa
deda kiaušinių, na, ir paršelis 
užauga.. Vištos išperi viš!ukų 
—ot ir vištienos yra. Gi svies
tas šviežias—net malonu žiūrė
ti, ne tik ragauti. Jo namas ir
gi švariai užlaikomas ir gan pa
togiai įrengtas. Taigi Lietuvo
je gyventi jam išrodo bus ra
miau ir patogiau. Vaikai neno
rėtų leisti jam grįžti į Lietuvą, 
ale jis grįšiąs.

Beje p. Skinderis* tu r būt pa
sirodys movietone. šiomis die
nomis rengiamasi padaryti kon
traktą su movietono kompanija.

—Reporteris.

prie ištvirkimo tėvų neturtingu
mas”. O paskui daro iš to iš
vadą, kad kuomet, girdi, tėvai 
neturtingi, tai abu eina dirbti 
ir vaikai lieka namie niekeno 
neprižiūrimi ir todėl, žnoma, 
vaikai jau ir nenorėdami turi 
ištvirkti. Tiesa, čia yra pasa
kyta šiek tiek teisybės, bet tai 
tik vienintelė priežastis iš kitų 
tūkstančių priežasčių, kurios 
veda jaunuolius prie nusikalti
mų. Pliuškė labai siaurai pro
tauja, kuomet ji mano, kad jei
gu tik moterys nedirbtų, tai 
netik kriminalistai sumažėtų, 
bet ir visas žmonių gyvenimas 
pagerėtų: “moterys vyrus dau
giau mylėtų, vyrai mažiau ger
tų, moterims kiti dalykai nesi
suktų galvoje” et cetera.

Dabar bandysiu perleisti tuos 
Pliuškės argumentus, taip sa
kant, per “cross examination”. 
Jeigu ištikrųjų biednumas veda 
vaikus prie nusižengimų, tai ko
dėl, pavyzdžiui, Leopold ir Loeb 
tapo žmogžudžiais? Yra šimtai 
kitų įrodymų, kur gera# pasitu
rinčių tėvų vaikai nusikalto. Šį 
pavyzdį ėmiau dėlto, kad jisai 
yra visiems geriausiai žinomas. 
Yra milionai biednų šeimynų, o 
jų vaikai yra geri. Yra tūks
tančiai šeimynų, kur abu tėvai 
dirba, o jų vaikas ar vaikai yra 
geri. Man yra žinoma viena 
lietuvių šeimyna, kur tėvas ir 
motina eina dirbti, o vaikas eina 
mokyklon. Vaikas gerai moki
nasi ir paklusnus tėvams. Yra 
milionai motinų, kurios nedirba 
ir vaikus namie augina, o jų 
vaikai dažnai nusikaltsa. Yra 
tūkstančiai šeimynų, kurių visi 
vaikai yra geri, išskiriant vieną, 
prasižengėlį. Arba pasitaiko 
ir taip, kad iš dviejų vaikų 
vienas yra geras, o kitas prasi
žengėlis. Abudu vaikai lygiai 
auklėti tėvų tuose pačiuose na
muose. Yra nemažai tokių at
sitikimų, kad vienas vaikas ima 
neklausyti savo tėvų ir nusi
kalsta. Ateina tam tikri miesto 
specialistai, ištiria šeimynos pa
dėti ir atima vaiką ar mergaitę 
iš tėvų ir atiduoda’ auklėti sve
timiems arba tam tikroms mies
to prižiūrimoms įstaigoms bei 
šeimynoms ir uždraudžia jam 
arba jai lankytis į namus, ir 
kaip statistikos rodo, didžiuma 
šių nusikaltėlių išauga gerais 
piliečiais-ėmis.

Aišku, kad priežasčių, kurios 
veda jaunuolius prie nusikalti
mo, reikia ieškoti 
namie.
vaikas augtų girioj, tai reikėtų 
ieškoti girioj.
kad jie blogi, žinoma, nėra pras
mės. Jie dažnai nežino kas yra 
“gera’, o kas—“bloga”.

Tai tiek aplamai apie prasL 
žengimus ir jų priežastis. Dar 
žodi-kitą norėčiau tarti apie lie
tuvius. Lietuviai, kaip ir dau
gelis kitų tautų yra imigrantai. 
Jie augo Lietuvoj visai kitokio
se sąlygose, negu Amerikoj. 
Ten ir vaikus kitaip auklėjo, 
niekam nei į galvą neatėjo su
sirūpinti vaikų auklėjimu, ir 
vaikai buvo “geri”. Ten vaikai 
aukdami nežinojo kas tai yra 
“aiskrymas” “movies”, automo
biliai ir kiti panašus dalykai. 
Čia vaikai be to negali apsieiti. 
Jie geidžia tais dalykais, kurie 
teikia smagumą, naudotis. Gerai 
kad tėvai patenkina tuos vaikų 
reikalavimus, o jeigu ne, tai

vaikai patys bando surasti gali
mybes pasilinksminimams pa
siekti. Juo didesnis vaikai, tuo 
jų reikalavimai auga. Gerai, 
jeigu tėvai sugeba tinkamas vie
tas ir budus vaikų pasilinksmi
nimui surasti ir juos patenkin
ti. Tėvai bando vaikus laikyti 
namie, manydami, kad vaikai 
namie būdami išdyks, bet vai
kai dažnai moka tėvus apgauti, 
nes jie yra, ar šiaip ar taip 
kalbant, gudresni už tėvus. Daž
nai man tenka pastebėti, kaip 
vaikas kokių dešimts metų va
ži nuoj a su savo mama gatveka- 
riu. Mama atvažiavus iš Lietu
vos, dažnai nežino nei į vidur- 
miestį nuvažiuoti. Vaikas ve
da ją. Ir vaikas konduktoriaus 
klausia kur važiuoti, kur išlipti 
ir 1.1. O mamą vaiko klausia, 
“ką sakė konduktorius?” Vai
kas pasijunta, kad jis daug 
daugiau žino už savo mamą. 
Na, ir jeigu mama yra taip ne
gudri, kad nemoka nei angliš
kai kalbėti, tai kam vaikas jos 
turi klausiyti. Dažnai tėvai 
gavę kokią nors “bilą” klausiusi 
savo vaikų ‘patarimo. Ir vaikai 
taip išgudrėja, kad ne tėvai 
vaikus valdo, bet vaikai tėvus. 
Juk ne naujiena, kad daug lie
tuvių yra, kurie nelankę jokJoš 
mokyklos, o jų vaikai juk eina 
mokyklon ir ten išmoksta to, ko 
jų tėvai nežino.
ateina, 
metus, 
duoda.

dale mpkyklą vąrdu “Thomas 
Kelly Junior High School”. ši 
mokykla įrengta ^kuogeriausiu. 
Joje yra 2,000 vietų sėdėti, 27 
kambariai klasėms, dvi salės 
susirinkimams (Assembly Ro- 
oms), dailės kambarys; čia yra 
maudytis prūdas ir gimnastikai 
salės. Aldermanas Bryn Hart
nett yra viršminėtos mokyidos 
distrikto superintendentas.

P-as Hartnett pranešė, kad 
apeinančią vasarą, birželio 30 
dienai praėjus, pradėsią kasti 
tunelį Califomia avė., ties 49-ta 
gatve. Kai tas darbas taps už
baigtas, tai galima bus važiuoti 
tiesiai iki 67-tos gatvės.

Prieš pereitas Kalėdas alder
manas sukėlė Kalėdų dovanų 
fondą (Christmas Baskets) ir 
daugybė beskių SU maistu ir ra iškoSli kraują. Per 24* valandas jie 
Ano-lieq išdnlinn nptnri inirnmR Perkošia 500 grūdelių rūgščių ir mc- angnes išdalino neturtingoms (|žiag0K> todel supraskite kokį darbą 
šeimynoms. O ir šiaip visokiais jie atlieka.
rpikalnis nprpikin hiinti nnpiti Gerkite daug gero vandens — ne- reiKaiais nereiKia bijoti nueiti ga]ite per{.igerti; §aiiu to, gaukite iš 
pas jį ir pasakyti ko pageidau- aptiekos apie keturias uncijas Jad 
jama. jisai patais ai pagelbės,ųgĮe]j kas ry^ pjrm pusryčių per ke- 
kas galima padaryti.

Mes žinome, kad lietuvių tar-
pe randasi neturtingų šeimynų, h lithia. ilgus laikus vartojamos 
Taipjau žinome, kad ne vieną 
gali nelaimė patikti. Tai ve, 
esant vargui ar nelaimei išti
kus, reikia kreiptis pas alder-

.NAUJIENOS, Chicago, III.

Iš politikos lauko
(Prisiųsta)
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NAUJIENAS

O kaip jau 
taip sakant, vaikai j 
tai ne gero tėvams ne-

56
UR 
$2 
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Inkstams ir nugarai skaudant ne
išsigąskite ir nepradėkite kimšti j vi
durius gyduolių, kurios tik suerzina 
visą Slapinimo sistemą. Išvalykite 
inkstus kaip išvalote vidurius, išplau
dami juos su minkštomis nekenksmin
gomis druskomis. Inkstų užduotis y-

Su
NBW YORK, AtBKRT BAILIU, 

HAMBURO, DRUTSCHLAND, 
RESOLUTK, rkuancb. 

CUVKUNO, 
WE«TFHALIA( THIHUNOIA

Puikus patarnavimas visose 
kiesose

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitu informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line 
177 N. Michigan A ve. Chicago

ką kriminologijos prof.

Ten ir iš 

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais

pirmiausia
Kurgi ieškosi? Jiegu

NEW yor- /II 1K° IKI KAU
LIJU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plua V. S. Revenue taksai

Gerkit Vandenį
Kad Išpplovus 

Inkstų Nuodus
Jei Nugarą Skauda Ar Pūslė 

Vargina Tuojaus Pradėk 
Imti Druskos

džiagos, todel supraskite kokį darbą

Gerkite daug gero vandens — ne
galite persigerti; šalia to, gaukite iš

. ‘ ‘ ‘ 7 ’ 1

1 Salts druskų. Imkite po arbatinį Sau

lėtą dienų ir inkstai veiks kuopuikiau- 
sia. Tos garsios druskos padarytos

Kas geras tai geras, 
o kas ne tai ne

Aš mačiau “Naujienose”, kad 
koki ten moteris rašo, jogei tie 
vaikai geri, kurių motinos ne
dirba dirbtuvėse, o negeri tų 
motinų, kurios dirba.

Tai yra klaidinga nuomone. 
Galima dirbti ar nedirbti, gi 
vaikas, kuris bus geras tai ge
ras, o kuris bus prastas, tai 
prastas.

štai atsitikimas iš Bridgepor- 
to. Susirgo lietuvė moteris. Mo
tina prašo dukters jų prižiūrė
ti. O duktė sako: “Kuo gi aš 
galiu tau pagelbėti?” ir nepai
so motinos. Dar motinai ser
gant vaikai pradėjo dalintis 
turtu,"kuris buvo namuose; vie
nam pianas, kitam rakandai, 
vienas plėšia sau, kitas sau; o 
motina galvą guldė už juos. Gi 
vaikai laukia, kad ji greičiau 
numirtų. '

Ot jums ir pavyzdis. Ir aš'tu
riu pasakyti, kad kur vaikai 
prasčiau auginami, ten jie ge
resni išauga. Aš pasakysiu, kad 
vaikais negalima pasitikėti — 
gal iš šimto vienas gerą daro.

Viską mačiusi.

maną, o jis pagelbės arba pa
tars, ką daryti. Jo ofisai randa
si adresu 8588 Archer avė. ir 
4812 S. Crawford avė. Ir kiek
viename reikale ten reikia kreip
tis. —Pilietis.

Kodėl jaunuoliai 
tampa krimian- 

listais
šitas klausimas yra 

svarbus musų visuomeniniame 
gyveninio. Kiekviena kultūrin
ga tauta turi tam tikrus spe
cialistus, kurie studijuoja nusi
kaltėlius—jų kilmę, namus, šei
myną ir aplinkybes, kuriose 
vienokis ar kitokis prasižengi
mas buvo papildytas. Tie tyri
nėjimai daromi jau ne nuo šian
die, tečiaus dar iki šiol tikros 
ir vienintelės priežasties, iš ko 
kyla įvairus prasižengimai, ne
buvo surasta. Iki šiol dar ne
surasta, kaip galima pažinti 
kriminalistą pirm negu jis pa
pildo prasižengimą, arba geriau 
pasakius, pirm negu jis būna 
sugautas savo kriminališkame 
akte. Kai kuriuose kalėjimuo
se net buvo daromi tyrimai nu
sižengėlių porto. Jiems buvo 
duodami tokie pat klausimai, 
kokie Jungt. Valstijų armijos 
kareiviams. Ir pasirodė, Aad 
prasižengėliai yra tokie pat pro
tiškai geri, kaip kareiviai. Reiš
kia, jie turėjo tiek jau progos 
prisitaikyti prie gyvenimo są
lygų, kaip kareiviai, kurie buvo 
skaitomi normaliais žmonėmis. 
Šitie tyrimai ir parodo, kaip yra 
sunku surasti šaltinį ir priežas
tis, kurios gimdo nusikaltėlius.

Vienok yra žmonių, kurie 
veikiausia neturi daug suprati
mo apie kriminologiją, o vie
nok vienu plunksnos užsimoji
mu bando šj klausimą išrišti, 
duodami savo išanksto iškeptas 
formulas. Štai nesenai viena 
Pliuškė paskelbė “Naujienose* 
Chicagos lietuviams “manifes
tą”,’ “kaip lietuviai ištvirksta ir 
kodėl jie virsta vagimis ir plė
šikais”. Ir į tą savo paklausi- 

** .. mą atsako, kad “vaikus veda
žmonių kasmet. Su- Dr* a "_______________________

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatiniu ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą f 
laiką ir studijų o j a| 
tas ligas. Jie žino J 
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 
f \ ,prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis igijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tu pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJA, PULIAVIMA, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge- j 
riausį 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 ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street, 
Kampas Monroc, Chicago, III.

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kandie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 va). 
Trisdešimt metų šiame name.

ne

štai
H. Sutherland sako apie ateivių 
tėvų santykius su vaikais:

“Ateivių namai dažnai išslys
ta iš tėvų kontroles dėlto, kad 
tėvai nežino ir nesupranta gy
venimo sąlygų Amerikos mies
tuose, ir dėlto, kad jų vaikai 
geriau tatai žino. Tėvai buvo 
pripratę prie kitokių aplinkybių 
ir dabar nesugeba prisitaikyti 
prie Amerikos gyvenimą sąlygų. 
To pasekmė yra ta, kad vaikai 
ima žiūrėti į tėvus su panieka. 
Daugumas tėvų bando laikyti 
vaikus namie, bet dažnai vai
kai pasiliuosuoja iš tėvų kontro
lės ir bando pritaikyti sau pa
viršutines kitų grupių gyveni
mo normas, šitam skirtingam 
gyvenimo normų mišiny išauk
lėjimas gero piliečio yra gana 
sunkus.”

Taigi pasirodo, kad išauklėji
mas gerų piliečių yra nelengvas 
dalykas. Ir kad vaikai blogi, 
tėvus perdaug kaltinti ir
gi negalima, nes tėvai patys 
nesugeba’ gerai prisitaikyti prie 
šios šalies gyvenimo. Jie yra 
tokie*, kįokie jie yra. Vaikus jie 
auklėja taip, kaip moka. Tai 
apgailėtina padėtis. Viepas da
lykas tėvams reikalingas pir
miausia, tai apšvieta. Apsišvie- 
tusieji tėvai, bendrai imant, su
geba savo vaikus geriau išauk
lėti, ir nedavę nioklo nesiunčia 
juos į dirbtuvę, kad jiems pėdę 
parneštų. Bet kaip tėvus ap
šviesti ?—Studentas.

Brighton Parko apielinkėje 
gyvenantys lietuviai didžiumoje 
yra namų savininkai. Ir kaip 
namų savininkams, jiems svar
bu žinoti, kaip apielinkė yra 
tvarkoma.

šj pavasarį bus renkamas 
naujas aldermanas, tai daugelis 
norės padaryti išvadą, ką nu
veikė dabartinis aldermanas — 
ar jam suteikti paramą ir dar 
kartą palikti, ar naują rinkti.

Dabartinis aldermanas yra 
Bryn Hartnett. Jam tapus al- 
dermanu pirm poros metų, ši 
apielinkė pakilėjo, ypač atsi
žvelgiant į švarumą. Ir tai pa
sako daugelis apielinkės gyven
tojų, kad gatvės ir alėjos nie
kuomet nebuvo taip švariai už
laikomos, kaip prie šio alder- 
mano.

Jau pabaigta statyti prie Ca- 
lifornia avė. ir 42-ros gatvės di-

Spccialintan gydyme chroniškų ir nauji: li
gų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apni- 
ininiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kli pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums nkauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzainlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedčlioj 

nuo 10 1 po pietų.

išplovimui inkstų, taipgi nugalėjimui 
j rūgščių, kurios erzina pūslės siste
mą.

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų, puto
janti lithia-vandens gėrimą, kur; kiek
vienas turėtą laikas nuo laiko ger
ti, kad inkstai puikiai veiktų. Paban
dykite; taipgi gerkite daug vandens, 
ir beabejonės stebėsitės kas pasidarė 
su inkstų vargais ir nugaros skaudė- 

mu.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! * 

darban uinakj'tan k einižto mflne- 
hu» ntiiktne pigiomis kainomis Tai 
ppr»t;iion)H VIENODŲ KAINŲ Hute- 
uiu.ų apielinkių Deniai Oh»u. 

BKYKlatlS OFISAS 
1800 S. Halsted SU 

Dantų SetM už % 
-----  ----- 5)2.80 

------- 57.60 
------

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
(lerlaiinln anknlnli darban ot ’A 
Gortaunion AukninCn Crowns __ 52.50
Geriaunl Auksiniai Fllllngn __ $2.50
Herbinei Auksiniai Tilteliai __ $2.50
Ailoy Fllllngn_________________
Sidabrinei Fllingn ... ____________50c

lAvalyman dantų ________________  5()e
Alų kainų negauni te munų didžiarniam 

ofise. DIDYSIS OFISAS istelgtan 23 me
lai atgal.
THE HAYES DENTAL OFF1CES

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

»2C South State St. 
l‘hone Harrinon *751

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

.-v : X.

Eighteenth Bone! & Mortgage Organization

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

CONTRACTORS

Almost on the Road to Wealth
I HEVER SMM SUCHA CRAT.S', 

DOUJM oOORtC) ACTAIS 
— TAKE SMITUS POP FoQ
IMSTĄNCE, HE STAQTED IK) 
BOSIME^ BEIK)' A 4UK5K M AM 
Ak)' MOUO HE C A K) AFFOtZO . 
'TO 8UV POM^ AK)

CAI2.T! AM' HV POP'S ALMJAVS 
8EEAJ A AM ALL VOE

GOT IS A VOHEEL- -
IT OMUS* GOES TO ^HouP TUKT

The ideaJ
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Siųskite laiškus 
Tribūne dien

raščiui
Pereitą sekmadienį p. Babra

vičius dainavo dienraščio Tri
būne radio stotyje. Labai retas 
kuris dainininkas dainuoja per 
radio taip puikiai, kaip dainavo 
p. Babravičius.

Kiekvienam malonu klausytis 
tokio dainininko. Mums gi lie-' 
tuviams ne tik malonu buvo 
ir bus klausytis p. Babravičiaus1

(laimi, bet ir svarbu, kad jis 
dainuotu per radio dažniau.

O kad to susilauk tumėm, 
reikalinga paraginti tą patį 

Idienraštį Tribūne ir kitus, idant 
jie kviestu jį dainuot regulia
riai. Paraginti galima laiškais. 
Tatai nesunku padaryti.

Klausimas: ar bus kreipta do
mesio į tokius laiškus?

Jei tie dienraščiai skiria vi
sokius prizus, kad atkreipus i 
save didesnio dėmesio 
rengia Kalėdų eglaites: 
pagalios duoda radio 
mus,
svarbu yra įgyti publikos užuo
jautos. Ir todėl yra rimto pa-

The English Column

The Medical Value 
of Exercise
I)r. I. E. Makar

SPORTAS

Golden Star Basketeers

Those Golden Star basket- 
ball teams are very difficult to 
stop as the records show, as 
both teams are štili playing 
winning bąli games.

Friday evening Jan. 18th 
two games were scheduled būt 
only one game was played as 
the heavyweights were sched
uled to meet the Wilson Sports- 
men, būt the game was called 
off because of injuries to 
of the visitors players.

two

fastThe Lights played the 
Sheldon Heights Ramblers and 
\von by a score of 39 to 22. 
Every man on the squad 
more than two

Summary:
jioints.

jei Jie 
jei jie 
progra- 

tai, matyti, kad jiems

Many people do not under- 
stand nor apprcciate the neces- 
sity of exercise in its many 
varietieš. I shall attempt to 
discuss some of the important 
benefits d^rived from the many 
forms oi' exerci.se.

Animalsl infants and child-
mato manyti, kad jie kreips dč- instruction in re-
mėsio ir j laiškus, reikalaujan
čius kviesti p. Babravičių dai
nuoti dažniau.

Dapkus
Bencdick

Ramblers
Lauer
Uhlen
Herr
Enright
Sweeney
Link

RF
RF

Golden Stars
Satkus
Pivor
Norbot
Šeštokas KG

proportion of the population. 
Sports should be begun in 
youth, for at that time it will 
bę possible to acquire skili that 
wlll inerease as time goes on. 
This isVery important because 
there is greater enjoyment in 
doing that which one can do 
well, and in that way avoiding 
humiliation of inexpertness in 
later life, which then deters 
many persons from engaging 
i n any form of sports. It is 
also important for the reason 
that if one excels in a sport, 
he will enjoy it the more and 
continue it in the years when 
exercise of this kind is much 
needcd. Sports serve to re- 
create the individual both phy- 
sically and mentally, that is 
why they are called recreat- 
ions. Therefore parents ought 
not to object to allowing their 
healthy and normai children 
to participate in physical ed- 
ucation as given or prescribed 
in schools. If the child is a 
wettklinpr, he needs medical 
care, then the physician will 
prescribe a necessary graduat- 
ed form of oxorcise.

Dancing is also a good form 
of exercise and is one that ap- 
peals to the primitive instinets. 
Needless to say, that often in 
sočiai dancing the good effects 
of the cxercise are offset by 
late hours, bad ventilations and 
other unfortunate environmen- 
tal factors.

Formai gymnasties and cal- 
isthenies are .especially useful 
in correcting certain physical 
defects and bad postures of 
children. It should be possible 
for all persons to live in such 
a vvay that activities of work,

play and recreatięn provide all 
the necessary exercise to kęep 
the museles in tone, the heart 
strong and the whole body i n 
good working condition. Būt 
there i s a large group of people 
including especially profession- 
al and business men and 
.womejh-4jįat follow strietly se- 
dentaiw p u r s u i t s. Those 
people op not secure their daily 
museulač activity. For these 
persons, a setting up drill every 
morning uefore the bath, will 
keep the body i n good con
dition, and if possible be sup- 
plemented vvith out-of-doors 
exercises. Exercise for health 
are designed to producc effects 
which can be f eit by tht» per
son taking them. The idea that 
an exercise mušt be felt in or- 
der to be valuable, is similar 
to the idea that medicine mušt 
have a nasty taste i n order to 
be effcctive. The most desir- 
able sort of physical training 
will not produce sorcness and 
xvill in no way strain tlie mus
eles. Exercise should never be 
taken beyond the point of fat- 
igue. It is better to stop be- 
fore fatigue is felt.

One should remember that 
there is no short eut or easy 
road to health. One cannot 
contract and expand a few 
museles, breathe deeply a fevv 
times and hope to gain health. 
Other factors mušt be con-, 
sidered such as a healthful 
statė of mind, intelligent sel- 
ection and restrietion of food, 
exposure to sunshine, breath- 
ing fresh air, the adjustment 
of work and play, and constant 
care of all of the body func- 
tions.

NERAGAUKITE 
“FLU!”

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną

Kickvienan daktaras, ar alaturS pasakys 
jums, jei jus sunaikinsite Aaltį pirmai^ 
diena, jus veikiausia nopatrausitt) plauOų 
uždegimo, ar in'Huenzos. Taigi neleiskite 
Aalėiui tęstis. Su pirmu sukosAjiniu, ar 
prie pirmo ženklo Aalčlo, ar skaudančios 
gerklČH pradekite su Turpo ir sunaikinki* 
te Aalti tuojaus. Patrinus krutinę ar ger
klę su Turpo palengvina slogutį, paliuo- 
Httoja atsikosčjima. Urnai jus pajusite pa
gerėjimą.

Apsisaugojimui nuo fili, Ispausklte bis- 
knt| Tiulio | kiekvieną nasrų kelis sykius 
t diena ir flu bakterijos mažai ras progos 
įsigyventi, ar susirasti veisimos vietą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs 1A senovinių terpetlno, eamphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta nlaiiirA pa«aky» jums, kad ti« 
ss u <1O t. Irs Įsai jau nuo nonai yra pati ri t i 
kaipo veikartiinf i rvntis*«-p ti k tai. taipjciu tn- 
rintyn svaibia ypatybe palengvinti Aalčiuosc 
ir slčgimo, Turpo kainuoja 35e kiekvienoje 
aptlekojt).

Turpo
Ojiick, Sur«, Šate Relief

—Ri

RG 3 0

to the benefits of exer- 
!t is difficult to keep a 
<|uiet, even for a short 
Normai adults wlio have 

brųught*up in a natūrai 
have similar impulsus to 

I’nfortunately, how-
17 5 8

20th, both teamsSunday Jan.
played and won their games, | 
the Lights vvinning their game 
in an easy fashion, score being 
55 to 18. Their opponents 
were the Columbo Cubs. The 
Heavies met the Normai Park 
Boosters for the second time 
this season and again had the 
šame difficulty in subduing 
them. The visitors are lead- 
ers in the Southtovvn League. 
They are determined to win 
from the Stars and wished to 
be booked again a little later 
on. Both teams displayed beau- 
tiful offensive plays. Score:
Normai Park
Chidester 

made' Cronholm 
! Swanson 
i O’Hara 
I Curren

B F
3 O
3 4
0 0
0 O
2 0

O

3
0

B

KG O 
3

F
2
2 
O
1
1

o 
o

9 4

B F
5 0
5 1
2 1

0

Golden Star
Domikaitis
Bush
Žukauskas

1 Stevcns
j Zinkus

8 Petrauskas

RF

IaF

KG

14 6
B F
6 1
2 O
0 O
3 0
3 0
4 0

3

2

o 
o

P

2

18 1 5
Sunday gamesFriday and 

will be announced at a later 
date. — Julius Dapkus.

Standings of the Brighton Park Lith. Club

eason of 1928 and 1929
RECREATIONARCHER KEDZIE HALI

Totai
Team Won Ix>st High Per. Pins Avė.
Peoples Fumiture 32 10 914 .762 35152 836.40
Kean Inn 27 15 985 .643 34961 83’4-17
Big Tree Inn 24 18 962 .571 34068 811.6
T A T Confectionery 22 20 968 .524 34702 826.10
Gaelic ITieatre 17 25 947 .405 33316 793.10
Shamet Brothers 17 25 905 .405 33225 791.3
Parkers A. C. 16 26 967 .381 32509 774.1
Brighton Restaurant 13 29 895 .310 31983 761.21

Individual Standings
Totai

Name Club Games High Pins Average
A. Kovvalski Kean Inn 36 243 6765 187.33
Clark Peoples 42 235 7758 184.30
S. Rudcki Big Tree 24 223 4420 184.4
Horan Peoples 42 222 7570 180.10
Petzel Shamets 39 227 6901 176.37
Lewis T & T 39 243 6900 176.36
Gaszynski T & T 42 238 7404 176.12
Shipps Parkers 9 218 1580 175.5
Nogaj Peoples 42 288 7330 174.22
Woods TAT 42 237 7320 174.12
Koranda T & T 12 205 2097 174.9
Mundro Kean Inn 39 222 6789 174.3
Sloniak Kean Inn 39 246 6784 173.37
Kulovv Brighton 39 233 6698 171.29
Wallace Kean Inn 39 234 6643 170.13
Lovetere Shamets 39 259 6638 170.8
Bart T & T 12 201 2029 i 169.1
Panek Peoples 42 210 7071 \ 168.15
Kalafut Gaelics 42 232 7051 1167.37
Mitchell Parkers 9 192 1502 166.8

First High team average three games T & T Confectionery 2842 
2nd High team avearge three games Kean Inn ....... .
First High team average Kean Inn .................................
2nd High team game T & T Confectionery....................
First High individual average three games A. Kowalski 
2nd High individual average three games D. Clark ..... .
First High individual game J. Lovetere .........................
2nd High individual game J. Sloniak ............................. J.

2739
985
968
632
614
259
246

gard 
cise. 
child 

i time.
13 1! been 

way
. activity.
i ever, many grown people, hav- 

inįc attained the aljility to rc-
1 main relatively quiet, thereaft- 

er find exercise repellent. This! 
is because the vohintary and 
habitual restrietion of exercise 
has led to the vveakening of 
the museles, and such museles 
become easily fatigued.

The life of the man in the 
factory and i n some extent on 
the farm is being so modified 
that it requires less and less 
museular activity. Such alter- 
ation i n the mode of life have 
many advantages, būt unless 
definite compenations are made 
they will have a bud effect on 
the health of the nation. Mea- 
sures mušt be taken to develop 
museular strength, 
of the nation, that of 
museles necessary k/ 
the health and strength of the 
heart and lungs, and of the di- 
gestive, excretory and nervous 
systems. One hour should be 
given to exercise and recreat
ion to keep the museular s y/ 

i steni i n tone. /
The sedentary individual us- 

I ually develops poor postures 
J and other bad habits; often 
įgets stiff in the joints, usually 
puts on weight, and has a low- 
ered body resistance to all sorts 
of diseases; in short, reaches 
a n carly oi d age.

Almost all diseases of 
age are due largely to a 
fective circulatory system 

' a retention of body wastes. 
This is more liable to develop 
in persons who acquire habits 
of physical inactivity. These 
individuals are belovv par, for 
no other reason than through 
lack of exercise, which weak- 
ens the heart action and re- 
spiration, affects the digestton 
and the blood circulation, re- 
tards oxygenation of the blood 
and elimination and also often 
interferes with ręst and sleep.

No one knows how many 
avoidable serious accidents are 
due to awkwardness or lack 
of alertness. The awkward 
person who, because of weak 
museles and stiff joints, needs 
both musele development and 
training. Mental alertness and 
(|uick thinking* are of no avail 
when museles, in moments of 
danger, fail to respond instant- 
ly to mental orders.

Ile who lacks skili in an ath- 
letic game or pastime, hesitates 
to engage in it. A sort of vi- 
cioup circle is then established: 
the physical inactivity leading 
to weak museles, and weak 
museles leading to inactivity, 
simply because people have at- 
tained the ability to remain 
quiet so long that they find 
exercise repellent.

It is necessary to develop 
and retain musele power in or- 
der to avoid being easily fat- 
igued, especially in •meeting 
any of the ordinary emerg- 
encies that arise-such as a long 
walk, lifting a heavy object, 
elimbing a few flights of stairs, 
or g,etting out of the wfty of 
an approaching automobile. lt 
is not unusual to see an indi
vidual negleeting his physical 
life in his attempts to improve 
his mental activities.

fPucifio nn<l Atlantic Photo] 
Walter J. Kahler, naujasis

VVisconsino gubernatorius.

Amount of eKercisO

vary 
oc- 
the 
the 
not

especially 
4fifc\Įarge 
mainlain

old 
de- 

and

The amount oi’ exercise anc 
recreation needcd will 
vvith the nature or the 
eupation and activity of 
individual. The laborer at 
end of his day’s work does
need exerci.se that will streng- 
then his heart and induee per- 
spiration. Ile may however 
need recreation that will have 
a sedative effecf upon his nerv
ous system. A derk i n an Off
ice sitting all day long at his 
dešk requires activc stimulation 
M his lungs and heart museles, 
such exercise to be taken out-

E^ercise mušt be chosen 
that\is interesting. An inact- 
ive Ad weak person possess- 
ing fkibby museles cannot en- 
^>y vigiirous physical exercise 
ai oncį\ He mušt be gradually 
anapted to such activity. The 
simplest way to secure 
'cise is by walking 
of about 2 miles 
The business man 
who drives a car
hesitate to park it a mile or 
so away from the 
walk this distance 
ing and evening. 
ing mušt 
along at a 
a vigorous

4104 Archer Av, 
Lafayette 3533

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

Vedame d r a t a s I 
naujas ir senas stu- 
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam fla
terius ir viską ele
ktrišką.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

exer- 
a distance 
every day. 
or woman 
should not

office, then 
every morn- 
This walk- 
of stridingconsist

brisk gait and with 
leg aotion accom- 

free arm motion.
Play activities, s u c h as 

games, athIeties, acquatic and 
land sports,- are all good form 
of exercise. They are especial
ly enjoyable and invigorating 
because they are similar to 
forms of recreation used 
man in his evolution and 
velopment.

X

Engage in Athletics
The best way to get neccs- 

sary exeręise is 'to combine it 
with one’s plcasures, such as 
sports. It is unf(\rtunate that 
this is not done by a larger

the 
by 
dc-

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

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už ............... $77.00
Freshman Q., 15 už ........... $69.00
Steinite 7 už .............  $75.00
R. C. A. Radiola 18 už ........ $95.00
Sparton už ..............................  $115.00
Zenith naujas elektrinis petas $150.00 
Radiola 00 už ..........................  $147.00
Majestic 71 už ....................... $137.00

a graži Atwater Kent Radio 1929 
su visa kuo tik už $129.00.

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

šita graži 
m.

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

Tel. Boulevard 4705

if

'k r

'j
J

Didysis

NA UJIENŲ

KONCERTAS
įvyks

Vasario 10

Wicker Park Svetainėj
2040 North Avė.
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FARMERIŲ IR PIENININKŲ KOVA

Tarpininkaujant Chicagos sveikatos komisionieriui, 
farmeriai, kurie pristato Chicagos gyventojams pieną, 
ir pieno pardavimo kompanijos šiaip-taip susitarė. Fa^į 
merių streikas tapo atšauktas, ir dabar farmerių ir 
kompanijų atstovai bandys išspręsti kilusį tarp jų gin
čą derybų keliu. Jei derybos neduos teigiamų rezultatų, 
tai komisionierius Dr. Kegel paskirs arbitratorių ginčui 
užbaigti.

Kova tarp farmerių ir Chicagos pieno kompanijų 
kilo dėl to, kad farmeriai pareikalavo 35 centus dau- 
giaus už 100 svarų pieno. Tai yra menkas pridėčkas, vos 
apie vieną trečdalį cento už svarą, ir kiekvienas pripa
žins, kad farmerių reikalavimas yra teisingas. Jiems 
ką-tik apsimoka laikyti karves, tuo tarpu kai pieno 
kompanijos daro didelius pelnus, pardavinėdamos pie
ną. Bet kompanijos atsisakė pridėti f armėnams tą treč
dalį cento už svarą pieno, ir prasidėjo streikas.

Farmeriai kovojo prieš kompanijas, bet Chicagos gy
ventojams susidarė iš to didesnis pavojus, negu kompa
nijoms, kurios veda prekybą pienu. Del streiko Chica
goje ėmė pritrukti pieno, ir jeigu jisai butų prasitęsęs 
dar keletą dienų, tai milžiniškas didmiestis butų buvęs 
paliktas be svarbiausiojo maisto produkto. Gamintojai 
su pirkliais kovoja tarp savęs, o vartotojai turi kęsti!

Kodėl negalėtų farmeriai, kurie aprūpina pienu 
miestų gyventojus, patys pristatinėti tą savo ūkio pro
duktą miestų vartotojams? Šituo tikslu jiems reikėtų 
tiktai susiorganizuoti į kooperaciją. Ne tik gamindami 
pieną, bet ir pristatydami jį vartotojams, farmeriai 
gautų tą pelną, kurį dabar pasiima pieno kompanijos; 
tuomet jie galėtų pardavinėti pieną pigiau, negu kom
panijos. Ir vartotojams, ir gamintojams butų geriau.

Danijos ūkininkus privatinės pieno kompanijos ne
išnaudoja, nes jie turi kooperacijas. Todėl jie ir nede
juoja, kaip Amerikos farmeriai; neprašo, kad valdžia 
juos gelbėtų. Jie patys save gelbsti.

Amerikos farmeriai nėra kv/ilesni už danus, bet 
jiems trūksta supratimo, kad bendromis jėgomis galima 
daugiau pasiekti, negu kiekvienam veikiant skyrium?

“PROLETARIATO DIKTATŪRA”

Trockio laiškas, kurio vertimą dedame į šios dienos 
apžvalgą, labai gražiai parodo, kokios rųšies yra ta 
“proletariato diktatūra”, kurią Rusijoje įsteigė Leninas 
ir jo partija. Trockio liudymu, net darbininkai, kurie 
priklauso viešpataujančiai Rusijoje komunistų partijai, 
neturi drąsos balsuot sulig savo sąžine. Nes balsavimai 
tenai yra atliekami rankų pakėlimu, ir kai partijos na
riai balsuoja, tai “aparatčikas” (valdžios žmogus), at
sistojęs ant estrados žiuri, kas kelia ranką už, o kas 
prieš.

Kai partijos narys nori balsuot prieš “aparatčiko” 
sumanymą, tai žmona traukia jį už rankovės: “Geriaus 
nebalsuok!” Mat, “diktatorių” proletarą “aparato žmo
gus” gali už netinkamą jam balsavimą išmesti iš dirb
tuvės ir palikti be duonos kąsnio!

O kokių teisių turi Rusijoje darbininkai, kurie ne
priklauso viešpataujančiai partijai?....

Trockis pareiškia, jogei balsavimą rankų pakėlimu 
bolševikai įvedė tikslu terorizuot savo partijos priešus. 
Partijoje ir profesinėse sąjungose (kurios yra niekas 
kita, kaip tam tikri valdžios “aparato” skyriai) buv. 
Lenino bendradarbis jau norėtų šitą terorą pašalinti. 
Bet sovietuose — ne. Sovietų rinkimuose, girdi, daly
vauja “įvairios klasės”, todėl balsavimas rankų pakėli
mu tenai dar turįs būt paliktas. Prieš kitas “klases” (t. 
y. valstiečius) teroras da turi .būt vartojamas!

šitaip kalba tas “baisusis” viešpataujančios bolše
vikų klikos priešas, kurį Stalinas šiandie pūdo Turkes
tane. Per tuos metus, kada jisai sėdėjo valdžioje, des
potizmas jį sudemoralizavo.

Nuostabi “proletariato” diktatūra, kurioje proleta
rai turi ne daugiau politinių teisių, kaip vergai!

“Vienybė” akreipe musų dė
mesį į klaidą, kuri įsiskverbė į 
musų sakinį straipsnyje, tilpu
siam '“Nauj.” sausio 11 d. lai
doje. Ten pasakyta, kad “De
mokratijos be socialistų idėjų 
šiandie negali būti”. Vietoje 
“socialistų” idėjų turėjo būti: 
socialių.

Kad tai buvo korektūros klai
da, o ne kas kita, matyt iš viso 
straipsnio turinio ir ypatingai 
iš to paragrafo, kuriame yra 
tas klaidingai sustatytas saki
nys. Straipsnyje nurodoma, kad 
dešinieji tautininkai jau seniai 
buvo priešingi “socialio teisin
gumo” idėjoms. O tuojaus po 
sakinio, kuris yra aukščiaus ci
tuotas, seka toki žodžiai:

“ ‘Tyrasis liberalizmas’ yra 
atgyvenęs savo dienas — net 
ir Anglijoje, ‘manchesteriz- 
mo’ tėvynėje! Kas socialėms 
idėjoms priešinasi, tas neiš
vengiamai turi priešintis ir 
demokratijai.”
Taigi nėra abejonės, kad te

nai eina kalba apie “sociales 
idėjas”, o ne apie “socialistų 
idėjas”.

Pasiremdamas tąja korektū
ros klaida, tečiaus Brooklyno 
laikraštis polemizuoja su “Nau
jienoms” ir įrodinėja, kad esą 
pasaulyje valdžių, kurios nesi- 
vaduoja “socialistų idėjomis”, 
bet yra demokratiškos; o tuo 
tarpu Rusijos sovietuose “so
cialistinės idėjos pilnai viešim- 
tauja”, bet darbininkai tenai 
neturi net paprasčiausios teisės 
— slapto balsavimo.

Pirmoji dalis šito “V.” tvir
tinimo atpuls pati savaime, pa
taisius korektūros klaida, kuria 
ji yra paremta. Jeigu “Vieny
bė” pažvelgs, ką šiandie daro 
kone visos pasaulio valdžios dar
bininkų apdraudos ir bedarbių 
šelpimo atžvilgiu, tai ji nesa
kys, kad socialio teisingumo 
idėjos joms esančios svetimos. 
Juk net ir Amerikoje šiandie 
visų politikos klausimų prieša
kyje stovi farmerių pagelbos 
klausimas, kuris yra socialu 
problema.

O kai dėl “V.” pasakymo, kad 
bolševikiškoje Rusijoje “vieš
patauja” (ir dagi “pilnai”!) so
cialistinės idėjos, tai čia ji skel
bia gryną prietarą. Socializmas 
ir demokratija yra du vienas 
jiuo antro neatskiriamu daly
ku; na, o bolševikai jokios de
mokratijos nepripažįsta. Iš’ to, 
kad bolševikai savo militarinę 
diktatūrą vadina “socialistiška” 
dar anaiptol negalima spręsti, 
kad ji tikrai yra tokia. Apie 
valdžias taip pat, kaip ir apie 
atskirus asmenis, reikia spręsti 
ne pagal tą, kuo jos save įsi
vaizduoja arba ką jos apie save 
sako, bet pagal tą, kaip jos 
elgiasi. “Iš jų darbų pažinsite 
juos!”

Bolševikiškoje Rusijoje socia
listinės idėjos ne tik nėra vyki
namo^ gyvenime, bet yra už
drausta tenai jas net ir skelbti 
žodžiu al’ba raštu. Už socialis
tinių idėjų propagandą Rusijoje 
žmonės yra baudžiami kalėji
mu, ištrėmimu j Solovcckas Sa
las ir sušaudymu!

PIRMIEJI LIETUVIAI 
AMERIKOJE

Kun. A. Miluko ledžiamoje 
“žvaigždėje”, šio mėnesio lai-* 
doje, taip pasakojama apie pir
muosius lietuvius, atvykusius j 
Ameriką:

“1868 metų rudenį pirmie
ji lietuviai išeiviai atvyko 
Amerikon.

“1869 m. (Sausio mėn.) 
Silv. Bruožis, su kitais drau
gais atvežtas iš New Yorko 
dirbti prie tiesimo Philadelp- 
hia ir Reading geležinkelio 
Shamokin’e, pametęs tą dar
bą, pradeda dirbti angliaka- 
syklose Excelsior, čia jau

prie Shamokin’o, Pennsylvani- 
jos valstybėje— tai pirmieji 
lietuviai angliakasiai.

“1869 m. pavasary Juozas 
černikas ir Silv. Ragaišis 
(Rokosz), abudu iš Vištyčio, 
pešti atčjo iš New Yorko 
Danville, Pa., netoli Shamo- 
kin’o ir dirbo prie Delaware 
Lackawanna and Western ge
ležinkelio tiesimo.”
Apie pirmuosius lietuvius 

Chicagoje kun. Miluko žurnale 
rašoma:

“1870 m. atvyksta Chica- 
gon pirmieji lietuviai: Juo
zas ir Baltrus špokevičiai, J. 
Moliuską, Raulas Ažukas, Si
mas Lelešiuj ir kiti.”

BALSAVIMAS RANKŲ PA
KILIMU RUSIJOJE

Prieš kiek laiko “Naujienose” 
buvo paduota žinia, kad buvęs 
sovietų Rusijos vadas Trockis, 
kuris dabar yra ištremtas į 
Turkestaną, paskelbė atdarą 
laišką Vokietijos kairiųjų ko
munistų organe (“Fahne dės 
Kommunismus”), reikalauda
mas slapto balsavimo rinkimuo
se į komunistų partijos ir prof- 
sojuzų įstaigas Rusijoje. Dabar 
mes turime to laiško tekstą ir 
žemiau paduodame jo vertimą. 
Laiškas rašytas Alma-Atoje 
1928 m. spalių 21 d. ir skamba 
taip:

“Visa gautoji medžiaga ro
do, kad slapto balsavimo 
obalsis partioje ir profesinė
se sąjungose gali ir turi būt 
pastatytas. Savęs kritika 
laipsniškai išsivystė į kome^ 
diją ir provokaciją. Tai vi
siems aišku. Reikia tuoju 

• pereinamuoju, taip sakant 
‘dalinu’, obalsiu išreikšti dar
bininkų nuotaiką ir kolkas 
dar nelabai stiprų troškimą. 
—Kodėl tu prieš tai nebalsa
vai?—Jei butų slaptas balsa
vimas, tai butų kas kita.— 
...Tokios mintys yra pasklidu
sios darbininkų masėse.

“Ar slaptas balsavimas bus 
pasiektas arba ar nepakenčia
mieji prieštaravimai bus iš
spręsti sparčiu keliu, ‘peršo
kant’ tam tiktus etapus, tai 
yra atskiras klausimas. Bet 
dabartiniam momentui slapto 
balsavimo obalsis partijoje ir 
profesinėse sąjungose yra gy
vybės klausimas, nes jisai iš
kelia aikštėn biurokratijos 
priespaudos, t. y. klasinės 
priespaudos prieš darbininkus 
faktą. Slapto balsavimo obal
sis dabartiniame etape yra 
geriausia išraiška prasidedan
čiai kovai prieš dvilypį vieš-

šiandie nulemia darbininko 
drąsos ir pasiryžimo laipsnis. 
Ne, juos jau žymiam laipsny
je nulemia pasikeitę klasių 
jėgų santykiai. Šitą pasikei
timą išreiškia valdžios apara
tai, viaas jos mechanizmas. 
Ne be reikalo Stalinas pasa
kė: ‘Šituos burius galima pa
šalinti tiktai pilietiniu karu’. 
Šituose žodžiuose, žinoma, 
yra ir biurokratiško pasigy
rimo bei gąsdinimo. Rimta 
banga iš apačios priverstų 
aparatčiką nusilenkti, nelauk
ti iki kils pilietinis karas. 
Šiame atsitikime turi būt iki 
galo išbandytas šitas kelias— 
reformos kelias po galingu 
masių spaudimu.

“Dabartiniame etape slapto 
balsavimo obalsis varo minias 
priekyn, nuo pasyvumo link 
aktingumo. Kiekviename su
sirinkime, kur eina^kalba apie 
savęs kritiką, partinę demo
kratiją ir 1.1., bolševikai-le- 
nincai turi sakyti: ‘Kad ga
lėtų būt savęs kritika, reikia 
pašalinti priespaudą; duokite 
mums galimumą balsuoti su- 

* lig musų sąžine, be baimės, 
' kad mes busime atleisti, t. y. 

slaptai, tuomet visi aparatči- 
kai bus pažeboti.’

“Reikia pradėti nuo parti
jos, paskui eiti prie profsą
jungų. Apie sovietus, kur 
rinkimuose dalyvauja įvairios 
klasės, klausimas turės būt 
pakeltas tiktai trečioje eilėje, 
kai jau‘bus įgyta pakanka
mai patyrimo.”

Tai ve ką rašo buv. sovietų 
karo komisaras apie sąlygas 
bolševikiškoje Rusijoje. Pasi
rodo, kad Rusijos komunistų 
partijoje ir profesinėse sąjun
gose balsuojama, renkant virši
ninkus arba darant nutarimus, 
atvirai—rankų pakėlimu. Kai 
susirinkimas balsuoja, tai “apa
rato žmogus” (valdininkas) nuo 
pagrindų žiuri į balsuojančiųjų 
rankas. Kadangi tie “aparatči- 
kai” kontroliuoja ne tik val
džią, bet ir dirbtuves, tai dar
bininkai nedrįsta balsuot taip, 
kaip jiems sąžinė diktuoja, bet 
balsuoja taip, kaip nori “apara
tas”. •

Trockis siūlo šitą begėdišką 
tvarką panaikinti partijoje ir 
profsojuzuose. Bet sovietų rinki
muose įvesti slaptą balsavimą ji
sai dar laiko pavojingu daiktu.

Tikra mizerija ir ta bolševikų 
diktatūros sitema ir jos “kriti
kas” Trockis!

Saulės dėmių įtaka 
žmonių gyvenimui

žmogus yra saulės vergas. — 
(domus 1/ pranešimas. — Dr. 
Morrello\Jyrinėjimai.— Sau
lės dėmės ir žmogžudybės 
bei savižudybės. — Ekspe
rimentai su žiurkėmis ir bi
tėmis. — Epidemijos ir sau
lės dėmes. — žmogaus veiki
mo eiklius.

Pasaulis y,ra saulės vergas.
Saulė yra Vafsakominga dėl 

mirtingumo, ^.sav^udybių, žmog
žudysčių irt epidemijos. Ji yra 
kalta dėl karų, marų, epidemi
jų, kataklizmų, ' socialių judėji
mų, genijų ir t. t. Poetai gali 
kalbėti apie liuosą valią, bet 
mokslininkai privalėtų kalbėti 
apie saulės dėmes ir apie at
mosferos ionizaciją, kuri daro 
takos žmonių papročiams ir el

gesiui.
Amerikos meteorologų Drau

gijos susirinkime prof. V. P. 
de Smith perskaitė raštą, kurį 
jam prisiuntė prof. A. L. či- 
ževskis, Maskvos universiteto

lės elektro-magnetinŪs audros 
įelektrina atmosferą. Laike dė
mių periodo tų audrų yra dau
giau, kas reiškia, jog ir atmos
fera tampa labiau įelektrinta. 
Įlektrinta atmosfera ne tik tie
sioginiai veikia nervų sistemą, 
bet dar pagimdo nepaprastas 
oro sąlygas—audras, uraganus 
ir ciklonus. Oras, iš savo pu
sės, daro įtakos žmonių elge
siui.

Laike maksimumo dėmių pe
riodo magnetinis (stovis yra ne
patvarus. Musų fiziški instru- 
mentai tų permainų gali nepa
stebėti, bet musų nervai tas 
permainas jaučia. Mes tikrai 
negalime nurodyti žmogžudys
čių ir savižudybių padidėjimo 
priežastį. Tačiau mes žinome, 
jog saulės dėmių periodas pa
prastai pasižymi didesniu skai
čium žmogžudysčių ir savižudy
bių. Gal tai pareina nuo to, 
jog žmonės pasidaro labiau 
veiklus ir neramus. Įelektrintas 
oras padidina nervingumą. Žmo
nės lengviau netenka pusiausva- 
ros ir labiau yra linkę žudytis 
ir žudyti kitus. O kai dėl epi
leptikų, tai jie, būdami nenor

im pasižymėjo saulės dėmių vei
kimu. Devynioliktame šimtme- 
tyj cholera siautė nuo 1883 iki 
1886 ir nuo 1892 iki 1896. Tais 
metais saulėj buvo daug dėmių. 
1905, 1917 ir 1928 m. choleros 
epidemijos nebūdavo. Gal būt, 
dėl to, kad žmonės išmoko tin
kamai su ja kovoti.

Tyrinėjimai gripo parodo to
kį pat dalyką. 1402, 1675 ir 
1693 m. Europoj siautė gripo 
epidemijos. Tie metai pasižy
mėjo maksimaliu saulės dėmių 
veikimu. Devynioliktame šimt- 
metyj gripas buvo užpuolęs 
1829, 1848 ir 1860 m. Tačiau 
aršiausi gripo arba influenzos 
epidemija siautė 1917 ir 1918 
m., kuomet Amerikoj iš kiek
vieno šimto tūkstančių gyven
tojų mirė nuo jos 300 suvir- 
šum.

Priežastį tų epidemijų prof. 
Čiževskis aiškina taip: elektro
magnetinis saulės veikimas aks
tiną ligų pęrus. Dauguma nuo
dingų bakterijų normaliais lai
kais yra nekenksmingos. Bet 
kai tik oras tampa įelektrintas, 
tai jos pasidaro veiklios ir pa
gimdo ligas.

žmogus yra saulės vergas. 
Nu^saulės priklauso jo visas 
veikimas. Tas veikimas, pasak 
prof. čiževskio, pasireiškia eik
liais, kurie supuola su saulės 
dėmių veikimu. Saules dėmių 
periodui praėjus, apie trejetą 
metų žmonės ramiai gyvena ir 
mažai tesidomi politikos klausi
mais. Per sekamus du metu 
žmonėse pasireiškia didelis ju
dėjimas. Atsiranda nauji va
dai; gaminama naujos progra
mos. Po to prasideda trys ak- 
tingiausi metai, žmonių aktin- 
gumas pasiekia maksimumo. Jie 
lengvai užsidega entuziazmu ir 
gali atlikti didelius darbus. Nėra 
reikalo aiškinti, kad tas laiko
tarpis supuola su didžiausiu 
saulės dėmių veikimu. Po to 
žmonių energingumas pradeda 
mažėti. Jie darosi inertiški ir 
apatiški.

Karo metu, sako prof. čiževs
kis, armijų judėjimas visuomet 
sutapdavo su saulės dėmių vei
kimu. Didžiausi mūšiai įvyk
davo kaip tik tuo laiku, kuo
met saulės dėmės būdavo vei
kliausios.

Taip maždaug skamba prof. 
čiževskio teorija. Ji atrodo lyg 
truputį fantastiška. Bet jos tei
singumą ar klaidingumą galės 
parodyti tik tolttnesni moksli
ninkų tyrinėjimai.—K. A.

ATĖJO “Kultūros” No.
12. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

patavimą. Atviras balsavi
mas buvo savo laiku įvestas 
(pats Trockis prie to prisidė
jo! “N.” Red.), idant priešai 
negalėtų balsuot prieš prole
tariato diktatūrą. Dvilypis 
viešpatavimas krašte atvedė 
prie to, kad darbininkai nebe
gali balsuoti už diktatūrą iš 
baimės prieš buržuazijos 
priespaudą, kuri atsispindi 
aparate (partijos arba val
džios organizacijoje. “N.” 
Red.), čia yra šuo pakastas. 
Aparato atstovas stovi ant 
pagrindų ir žiuri į balsuojan
čiųjų rankas, arba žmona 
traukia už rankovės darbinin
ką: Geriau nebalsuok.

“šitokiose apystovose kal
bėti apie tai, kad slaptas bal
savimas remiąs pasyvumų ir 
nedrąsą, reiškia būti ideališ
ku doktrinierium. Kas šitaip 
stato klausimą, tas ima slap
to balsavimo obalsį, atsižvelg
damas ne į dabartinę padėtį, 
iš kurios iki šiol nebuvo su
rasta išeities, bet atsižvelgda
mas į idealizuotą padėtį, kur 
darbininkai balsuoja drąsai 
ir tvirtai sulig savo sąžine.

“Jeigu išvystytume šitokią 
pažvalgą ligi galo, tai mes 
turėtume reikalauti, kad 
slaptas balsavimas butų pa
šalintas ir kapitalistiškoje vi
suomenėje, idant geriaus 
plestųsi ‘aktingunias’ ir ‘drą
sa’..

Yra klaida manyt, kad 
inusų rinkimus ir balsavimus

meteorologijos departamento di
rektorius.

Prof. Čiževskis savo teoriją 
ne iš piršto išlauže. Jis turi 
surinkęs daugybę faktų, kurie 
rado, jog ta teorija nėra tuš
čias dalykas. Be to, jo paties 
tyrinėjimai, kurie tęsėsi per 
penkioliką metų, taip pat rodo, 
jog saulės dėmūs daro nemažos 
įtakos žmBhių gyvenimui.

Prieš kiek laiko Londono mo
kslininkas, Dr. C. C. Morrell, 
daktarų suvažiavime Dublino 
mieste padare pranešimą apie 
saulės magnetinių ‘ahdrų įtaką 
savižudybėms, epileWijai ir 
žmogžudystėms. Tarp kitko 
Dr. Morrell pareiškė r

“Mano tyrinėjimai -rojo, jog 
tarp saulės magnetinių/audrų ir 
savižudybių yra artimas ryšys. 
Tokį pat santykį, nors ir ma
žesniam! laipsnyje, galima pa
stebėt tarp epilepsijos bei žmog
žudysčių ir saulės dėmių vei
kimo.”

Kitais žodžiais sakant, Dr. 
Morrell aiškiai duoda supranti, 
jog saules dėmių veikimo padi
dėjimas akstiną žmones žudy
tis ir Sūdyti kitus.

Prof. du Smith su pasitenki
nimu pabrėžė tą faktą, ’ kad ir 
anglų mokslininkas priėjo prie 
tokios pat išvados, kaip ir rusų 
profesorius. Tų išvadų supuoli
mas yra svarbus dar ir tuo, kad 
tuduo mokslininku gyvena skir
tingose šalyse.

Pręf. čiževskis suko, jog sau-

malųs, dar labiau jaučia per
mainas.

Prof. čiževskis darė eksperi
mentus su žiurkėmis. Jis įleido 
jas į- kambarį, kur oras buvo 
įelektrizuotas, žiurkės pasida
rė du ar tris kartus veiklesnės, 
negu paprastai. Kuomet jis į- 
elektrizavo orą apie avilius, tai 
bitės pasidarė labai neramios ir 
pradėjo ūžti, nežiūrint į tai, 
kad buvo nepaprastai tamsi 
naktis.

Šaulys įtaka žmogaus orga
nizmu? pasireiškia odos pigmen
to pakitėjimu, širdies plakimo 
permaina ir pakitėjimu chemi
nės kraujo sudėties. K Ną, o 
kraujas jau daro įtakos visam 
organizmui ir nervams.

Reikia paaiškinti, kad kas 
vienuoliką metų saulės dėmės 
pasiekia maksimalio veikimo. 
Po to dėmės pradeda mažėti. 
Dabartinis saulės dėmių perio
das prasidėjo prieš porą metų 
ir šiais metais pasieks aukš
čiausio laipsnio.
'Prof. čiževskis mano, jog 

tarp tokių ligų, kaip cholera 
bei gripas, ir saules dėmių yra 
artimas ryšys. . Saulės dėmėmis 
ypač pasižymėjo 1317 m. Tais 
metais choleros epidemija pra
dėjo siausti Persijoj, iš kur per
simetė į Turkiją, Egiptą ir ki
tas šalis. 1453 m. cholera siau
tė Konstantinopoly. Nuo 1768 
m. iki 1771 cholera nuvarė i 
kapus desetkus tūkstančių in- 
dusų. Rekordai rodo, jog 17691

Sol Ellis & Sons
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Iš Brunvaldo kon
certo

Ant laimės ir mano 'pantap- 
liai nuvilko mane į Brunvaldo 
koncertą. Ir ką aš galiu pasa
kyt apie koncertą, tai labai ma
žai. Man jo balsas labai patiko, 
o kitiems ar patiko ar ne, tai 
ne mano biznis. Iš tiesų, žmo
nių buvo mažai. O kodėl jie ne- 

< atėjo, tai ką aš galiu žinot.
Vienas žmogus sako: “Kažin 

kodėl nesimato lietuvių profe
sionalų?” Well, kiek aš supran
tu, tai profesionalai praktikuo- 

9 ja savo profesijas vakarais, to
dėl neturi laiko ateiti. Bet ko
dėl, sako nekurie rilesteitinin- 
kai atėjo?

Kitokių biznierių irgi nebuvo. 
Mat, jiems lengva atsisakyti: 
mes rengiam savas savam kon
certus. o čia, kaip matote, sve
timas, todėl nėra reikalo nė 
rengti, nė remti.

Bet, žiūrėk, kitą dieną jie ir 
važiuoja į down town kokį te
atrą. Well, ne mano biznis. Už 
savo pinigus bet kas gali eiti 
kur jam patinka. Tik aš tiek 
turiu pasakyt, kad lietuviai ge
resni patriotai, negu ameriko
nai, ba amerikonai eina į ope
ras ir moka didelius pinigus,«o 
vis tiek jie nieko nesuprantaf 
kai italioniškal jiems dainuoja

Bet daleiskime, kad šaliapi- 
nas uždainuotų “Jojau dieną 
jojau naktį”, tai ir aš jį rem
čiau iš visų pusių. Gi dabar, 
kai nesuprantu, tai tegul jį ba
la, lai virsta, aš neremsiu.

Pustapėdis.

Kapinių direktorių pirminin
kas, Liubinas, išdavė raportą. 
Jisai paaiškino, kad visi reika
lai tvankoje, kad keliai patai
syti, o kai dėl tvoros, tai nieko 
neveikia. Pilna atdkaiU bu
sianti išduota ateinančiame su
sirinkime.

Norvaišas, komisijos vardu, 
paaiškino, jogei komisija pri
žiūrinti pinigus, dokumentus, 
etc. Bendrai imant, direktorių 
raportas buvo tokia, kad vis
kas tvarkoje.

Po to, Tankevičia pranešė, 
kad susirinkime esama svečių,

paleisime iš savo rankų. Kas, 
Norvaišos manymu, yra Jie 
“mes”, sunku išsakyti. vei
kiausia., kad nė jis pats nežino.

Zalatorius praneša, kad di
rektorių pirmininkas Liubinas 
sutabdęs tikspensus direkto
riams mokėjęs. Liubinas aiški
na, kad jis taip padaręs todėl, 
jogei jam advokatai paaiškinę, 
kad direktoriai turintys dirbti 
mž dykią. Norvališa's aiškina, 
kad jeigu direktorių išlaidos 
nebusiančios padengtos, tai ga
lima netekti direktorių. Jam 
adv. Litsinger pasakęs, kad algų 
direktoriai negalintys imti, bet 
jų išlaidas padengti kapinių tai
syklės leidžiančios. Vienu bal
su susirinkimas nubalsuoja, kad 
direktorių ekspensai butų pa
dengiami (direktoriui mokama 
po du doleriu už susirinki’ną, 
kuris laikomas kapinėse).

Knygų patikrinimo komisijon 
jėjo Masiulis, Katėnas ir S liniu
kas. Duotas Įnešimas nusam
dyti registruotą knygų peržiū
rėtoją. Susirinkimas pavedė šį 
sumanymą direktorių ir komi
sijos nuožiūrai.

Lietuvės Akušerės

OS, Chicago, m.

Juozas Žuronas

Juozas žuronas, plačiai žino
mas dainininkas, muzikos mo
kytojas ir chorų vedėjas, ren
gia koncertą nedėlioj,

sau

—Buvęs.

Chicagiečio vargai

Lietuviai Gydytojai

Bridgeportas
Lietuvių tautiškų kapinių lotu 

savininkų susirinkimas

Sekmadienį, sausio 20 dieną, 
Mildos svetainėje Įvyko Lietu
vių Tautiškų kapinių lotų savi
ninkų susirinkimas. ŠaukHto* jis 
buvo 1-mai valandai j>o pietų, 
bet prasidėjo tik 2 vai. Žmo
nių dalyvavo apie 100.

Susirinkimą atidarė direkto
rių pirmininkas Liubinas. And
riulis (iš komisarų štabo) iš
rinktas* buvo pirmininku 20 bal-. 
su. Tapo iššaukti kapinių di
rektoriai vardais. Po to skai
tytas protokolas iš pereito su
sirinkimo.

Begis Čepulis ar kuris kitas 
davė Įnešimą protokolą priimti. 
Vienok Liubinas, kapinių direk
torių pirmininkas, aiškina buk 
protokole yra užrašyta tai, ko 
nereikėtų rašyti. Dalykas to 
kis, kad protokole buvo Įrašytas 
tarimas neleist kapinių puošimo 
dienoje pardavinėti “literatūrą” 
kapinėse ir prie kapinių vartų. 
Ot, šis tarimas, Liubino many
mu, ir nereikalingas buvo ra
šyti.

Sekretorius Tunkevičius 
Liubino kalbą atsakė, kad jis, 
sekretorius, užrašęs protokolą 
taip, kaip susirinkimas buvo ta
ręs. Susirinkimas užgirė pro
tokolą, kaip jis buvo parašytas.

IŠPILDOME
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės pagelbos.

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Liau
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p. '

bin jiems reikalu. Tai esantys 
šerno Fondo atstovai. Tanke
vičia patarė leisti jiems pareikš
ti savo tikslą. Leidžiama sve
čiams kalbėti. Rodis aiškina a- 
pie Šerną; nurodo, kad šernas 
daug dirbęs apšvietus dirvoje 
lietuvių tarpe, ir prašo, kad 
Lietuvių Tautiškos kapinės duo
tų vietos jo karstui perkelti*ir 
toj vietoj paminklą pastatyti. 
Kalba dar vienas tr kitas atsi-* 
lankiusių.

Pasigirsta moteriškės balsas, 
kad reikia duoti prašomą vie
tą. Susirinkimo pirmininkas 
reikalauja Įnešimo. Čepulis pa
tiekia tokį Įnešimą: duoti šerno 
kūno perkėlimui lotą veltui.

Juozas Skudas pareiškia, kad 
jis esąs priešingas davimui. 
Stuparas sako, kad reikia duoti. 
Liubinas kalba, kad jis nebūtų 
priešingas duoti prašomą vie
tą. Ale jisai esąs priešingas tai 
komisijai. Girdi, kodėl ji nei
nanti pas tuos aukų prašyti, ku
rie iš šerno darbo turtą 
krovę.

Vėl balsą ima Tankevičia. Ji
sai nurodo, kati Jautiškose ka
linėse buvo duota vieta veltui 
tokiems žmonėms palaidoti, a- 
pie kuriuos niekas nežinojo, tik 
graboriui paprašius. Tai kodėl, 
girdi, negalime duoti vietą šer
nui. Nereikia gailėtis, sako 
Tankevičia, nes Šernas yra už
sitarnavęs. Kalba p. Daniškie
ji ė ir pataria duoti. Esą, nenu- 
hiedn&iine, jei loto davimas 
šernui palaidoti ir kaštuos- vi
siems |K> kokius 25 centus.

Balsuojama. 40 balsų už tai, 
kad šernui butų duota vieta, o 
prieš tik i balsai.

Toliaus eita prie nepabaigtų 
reikalų. Tikėtai padaryti ka
pinių puošimo dienai iš anksto. 
Kilo klausimas, kas turėtų pla
tinti juos. Čepulis duoda įne
šimą, kad direktoriai. Disku- 
suojama. Pagalios Įsakyta, kad 
sekretorius surašinėtų kam pa
duodama tikėtai.

Benkama komitetas apvaik- 
šciojimui surengti. Perstatomas 
į komitetą Čepulis. Jisai pareiš
kia, kad jis apsiimtų įeiti ko- 
misijon, jei butų komisijos na
riams duota laisvė rengti taip, 
kaip jai išrodo geriausia. Pir
mininkas Andriulis “išsigąsta”, 
kad Čepulis nepasakytų ko nors 
nesmagaus “draugams” komite
tams ir pareiškia, kad iš Če
pulių nereikalaujama kalbėti. 
Lai jis tik pasako ar apsiima. 
Čepulis neapsiima. Kdtoisiion 
įeina Katėnas, Stuparas ir Ma
siulis.

Vėliau Katėnas prašo balso. 
Jisai taipjau nurodo, kad komi
sijos būva suvaržytos, jos ne
turinčios teisės veikti, nes val
dyba neprileidžianti prie atskai
tų ir tp. Stuparas pastebi, kad 
dėl to direktoriai ir pasiima po 
dešimtį dolerių. Del Stuparo 
pastabos prabyla Liubinas: “Ar

Chicag ietis Ambrazevičių ra
šo laišką J. Mickevičiui, knygy
no “Lietuva” savininkui:

“Aš jau nusibaladojau j VVest 
Frankfortą. šiandien visą dieną 
praleidau veltui, nes dėl slydu- 
mo negalima nieko veikti. Biznį 
darau ne kokį, ba daugelis biz
nierių pradeda cash biznį, tai 
kalendorių nedaro.

Sekmadienyje manau būti 
Harrisburge, o iš ten važiuoti j 
Terre Ilaute ir Westvillę, gi^č 
liau grįžti Chicagon.

Tavo pasakymas apie nesu- 
grjžimą Chicagon ką tik neišsi
pildė, nes Springfielde buvau 
pagavęs “flu”, o East St. Louis 
ką tik neužsimušiau.

Viso labo,
Aleksas.”

Sausio 27 d., 1929 m.,
Pradžia 7:15 vai. vakare,

Meldažio svetainėje)
2242 West 23rd PI. 

paties šia-
Bar-

J. žurono 
dalyvauja: 

Constance Adams 
Leonardas — dai- 

Ona York

'atsako, kad gali. Norvaišas, 
matyti, išsigandęs, kalba: čia, 
girdi, esanti susiorganizavusi 
gengė, kuri norinti atimti iš 
musų kapines, bet “mes” jų nc-

PRANEŠIMAI

Be 
ine koncerte 
borą Gečas, 
ir Petras 
nininkai. Ona York ir Al. 
Doveatt — smuikininkai. Tessie 
Karvelis, L. Kuchinskas, Stella 
Vaičiūnas ir Alex Nakrošius — 
pianistai. Edward Dowson — 
akompanistas. Tikietus parduo
da: Paul Dalen’s aptiekoje, 4193 
Archer avė., Peoples Furniture 
komp. krautuvėje, ponas J. 
Nakrošius, J. žurono muzikos 
studijoj, 6230 South Rock- 
well St. ir “Sandaros” raštinėje, 
3331 S. Halsted St.

Tikietų kainos: $1, 75c, 50c.
Po koncertui bus šokiai

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJ1MO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimu

BEN. J. KAŽANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887

“Birutės” pamokos įvyksta ketvir
tadieniais Gage Park svetainėj (55th 
ir Western Avė.). Sekama pamoka 
bus sausio 24 d. Visi “Birutės” cho
ro nariai yra prašomi reguliariai pa
mokas lankyti, kadangi nedaug laiko 
beliko iki sekamo “Birutės” parengi
mo. — Valdyba.

Universal Restaurant
Musų varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, sav.

750 West JT“'
Įj 31st St.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

VIRG1NIA RŪTA SRIUBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 21 dieną, 6:40 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukus 11 
mėn., 8 dienų amžiaus, gimus 
Chicagoj. Paliko dideliame nu
liūdime
Marcelę, po tėvais Gedartaitę, 
seserį Jadvigą, senučius Gedar- 
tus, dėdę Joną Gedarlą, ciocę 
Spitlienę, pusbroli Alfonsą 
Spitlių ir kitus artimus gimi
nes. Kūnas pašarvotas randa
si 4024 S. Maplewood Avė.

Laidotuves įvyks pėtnyčio.į, 
sausio 25 dieną, 1 vai. po piet, 
iš namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Virginia R. Sriu
bas giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauji laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.

Tėvai,. Sesuo, Senučiai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Badžius, Tel. Victory 

'4088.

tęva Joną ir motiną

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS

KVIETKININKAS
NUSKINTO KVIETKOS

Pristatome į Visas Miesto Dalis
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Halsted St

Phone Vict 4952
MRS. A. JARUSZ-KAUSHTLLAS 
Physical Thoraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po 
8 vai. vakare.

Res. 6109 South 
Albany Avė.

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim Ir 
merginom patari
mai dovanai.

pietų iki

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas »
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
' nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Tel. Kenwcod 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

____Įvafrųs^Gydyt°jai 

DR. HERŽMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk

South Shors 2238 ar Randolpb 680*

A. Vidikas-Lulevich 
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; , 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Avenue. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983 

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermis

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 ’ S6uud Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare
Ras. 3201 South Wallaca Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Res. (660 South Artesian Avanue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

chicago, III.

Akių Gydytojai
6279

DR?G. SERNER •
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikęs.

abejoji apie savo akis, eik pas
A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S’t.
Phone Kenwood 1752

-«------------

J. Lulevich 
j Lietuvis graborius 
# ir baisa muotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokioms reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvi* Graboriua ir 

Balaamuotojaa
2314 W. 23rd PI.

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

Chicago

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIU8 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:

3288 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088 1

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 

valandai po pietų.

Telefonas Canal 0164 
________________________ i_______ _

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 Iki 11 v. ryto 
uuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rcs„ 6641 South Albany Avenae 
/ Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

_______ Advokatai_______

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Tohn bIorden 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

Teiephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7*9 

Teiephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-9 

Vokitrais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, I1L

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Jei
Dr.

4649

Tel. Brun.swick 1624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

s Valandos: 9—12, 1—*5, 6 -8:30 
Sekmadioniaia pagal susitarimų.

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
J

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokiu akiu 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir prituikimb 
akinių

1801 South Ashland Avenuį
Plutt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštai!

Pastebikit mano iškabas i 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va| 
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523 I

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dienų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Residitnce Tel. Fairfax 6352

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Petera)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

1D South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhippleSt.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 (
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir i 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Teiephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Z Ofiso valandos:
Nuo 10/ iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12

Res. Teiephone Plaza 3200

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vul. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Šert dos vakavo uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DETRO1T, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 B.irhim Tower

Kampas Bate.' and ( adilluc Sutiare
Valandos nuo 8:30 iki 5 va,l v.'Liie.

Panedėliab ir !'• tuvi mmib 
iki 7:30 vai. vak;.ra j



Trečiadienis, sausio 23, 1929

'Tarp Ghicagos
Lietuvių

' inąjį kambarį. Viskas ištaisyta 
parankiui.

Nariais* galima užsirašai At
silankius bile laiku- Nariu mo
kestis vienas doleris mėnesiui.

BIZNIO SEWING MACHINES

Bridgeport SEVERAS ALMANACHAS

Kliubo kambariai jau įrengti

Pereitų savaitę ulLaigta Įren
gti kliubo kambariai ir jau duo
dama nariams pietus ir vakarie
nes. Kliubas randasi I niversal 
State Banko trobesy], ant ant
rų lubų. Įėjimas iš 3.3-čios gat-

Kliubas gan gražiai Įrengtas. 
Peoples Furniture ('.o. sudėjo 
kaurus (karpetus) ir krėslus, 
Jos. F. Budrik pianą ir sėk-

‘.‘Severa’s Medikalis Almanachas 
, ir Amerikos Pilietybės rankvedis už 

1929 m. užveria savy istorinius fak
tus, kuriuos kiekvienas Jungt. Val
stijų Kyventojas turėtų žinoti”. Taip 
pareiškė vienas žinomas švietėjas 

1 perskaitęs šią naują knygą.
I Severą Almanachus yra ypatingas 
1 tuo, kad jis užveria istorinius faktus 
'apie Ameriką. Jis yra parašytas 
specialiai dėl ateivių ir ji galima 
gauti šešiose skirtingose kalbose.

Tie, kurie mano patapti Amerikos 
piliečiais, susilauks iš šios knygos di
delės pagelbės. Ji paduoda klausi
mus ir atsakymus išimant pirmąsias 
popieras, taipjau paduoda visas in
strukcijas kaip gauti antrąsias po
pieras ir įgyti pilną pilietybę.

Kopija šios knygos galima gauti 
jūsų aptiekoj, arba parašius W. F. 
Severą (’ompany, Cedar Rapids, 
lowa.

Lietuviškas Matuzelis
Seniausias ateivis j Jungti

nes Valstijas Apie kurį visos 
Amerikos didžioji spauda ilgus 
straipsnius rašė ir teberašo! 
Kurį jau matėte movies news! 
Seniausias 
žmogus 
įkalbėjęs, 
koje Šokėjas.

105-metis žemai 
tis Jurgis
Skinderis

Parodys savo jauną senatvę, 
prisimins gyvenimo nuotikius, 
duos savo jaunatvės receptą, 
padainuos dainelę, pašoks pol
ka ir rusišką kazoke

Penktadieni 
Sausio 25 d., 1929 

8 vai. vak.
Lietuvių Auditorijoj

Rodyklė
WM. ROCHE

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos

Jūsų patogumui, žemiau tel
pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gera patar
navimą. /

SIGNS'

AVERS SJGN SERVICE 
1338 Roosevelt Rd.

Monroe 3829
Visokios nišies iškabos. Abelnas 

iškabų kontraktorius.

MES darome pirmos klesos kar- PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
penterio, plumberio ir apšildymo1 už 2% nuošimčio ir lengvais išmo- 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui kėlimais. Paskolas suteikiam į 24 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOI),
2231 West Division St., “upstairs” 

Tcl. Armitage 1199

Visas darbas garantuotas.
2604 North Halsted Street 

Tel. Buckingham 5037

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

M a tyki t
“NAUJIENOSE.”

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos. 
CARBONARY AND SONS 

760 Taylor St. 
Monroe 6977

STATIONARY

R.

ACCOUNTANTS
KLOOSTER AND COMPANY 

100 North La Šalie St.
State 6397

Auditing, Dalį laiko, Knygvedystė, 
z Income Tax.

BUSINESS BROKERS

UNITED BROKERAGE CO., 
145 North Clark St. 

Dearborn 3840
Parduos, išmainys jūsų biznį, grei

tai; partneriai parūpinami.

ELECTRICAL CONTRACTORS’
|’ COMMERCIAL LIGHTING 

Incorporated 
3524 Roosevelt Rd. 

Nevada 6566
Elektros ir fixturių kontraktoriai. 

traktoriai.

WKS.,

I

MERCHANTS ASS’N INC. 
3610 So. Hoyne Avė.

. Virginin 2074
Visokios rųšies rašomieji daiktai. 
Biznio kortos $2.95 už tūkstantį. 
Sempeliai.

T I R E S

HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019 
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rėjų čardžinimas, taisymas.

ĮcLASSiFĮEŪ APS
Educatlonal

Mokyklos

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

Personai
Asmenų Ieško

1

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

GAUSUS radium mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 

mažai dulkių; lump, nut ir 
pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevard 1036
Business Chances

Pardavimui Bizniai

labai
eggs

PARSIDUODA eleetrie shoe repair 
1 shop, taipgi shoe shine parlor ir vi- 
• ii kiti rakandai, už $225. Atsišaukite

Susilauk pasisekimo su )Įreitai-654 w-31 st
Chevrolet PARDAVIMUI saldainių krautu

vė, 1714 So. Fisk St.
Energiški ir sumanus vyrai gali 

sti progą padidinimui uždarbio ir
I žengimui pirmyn, pardavinėjant

ra- 
pa-'“ PARDAVIMUI grosemė ir ice 
ne- cream parlor, noriu parduoti skubiai, 

. . nes vienai persunku biznis vesti.
r urie buvo rodomi Pure Oil Kaina prieinama ir biznis geras, 

trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 3400 So. Union Avė.
_____ ____________ hash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d.

' Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
r kur suvažinėjo ar gal Worth, Stickney, taipjau tarp Stock

PRAPUOLĖ ŽMOGUS
Išėjo pas daktarą December !

1928 m., sugrįžo namo ir parsinešė 
gyduoles, ir ant ryto sakęs važiuojąs 
į miestą ir nebesugrįžo lig šios die
nos.

Nežinia ar 
kur kas paėmė į ligonbutį.

Jis yra lietuvis, visų plačiai žino
mas Jonas Rakietis, vargonininkas, 
visur yra vargonininkavęs po lietu
viškas parapijas ir lenkų.

Jis yra vargonininkavęs 
vietas ■ 
Mich., .

Gerbiamieji, inęblžiu širdingai kas, 
ii pamatysit kur gyvą ar ne gyvą, j 
duokit žinoti. Gausit dovana $10.00 j 
kas praneš apie jj.

.Jis taip buvo apsirengęs išeidamas 
iš namų, juoda skrybėle, juodu over- 
kautu, aksominiu kalnieriu plain, mar
gą šalikėlį, juoda ir pilka straipsniai, 
tamsiu* mėlinu siutu, tamsiai geltoni 
plaukai, mėlynos akys, du danČiu pa- ’ 
auksuoti viršutiniai, apvalo veido, Į 
plėstos nosies, 6 pėdų aukščio, sve-! 
ria apie 170 svarų ir juodais čeve- 
rykais.

Myli labai išsigerti, gal pamatysit 
saliunuos ar pas moterėles nųmuose.

Tankiai važiuodavo j Gary, Ind., tu
rėdavo pažįstamus po šituo antrašu, 
gal k?is pamatys — Anna Norkus, 
1645 Jackson SI., Gary, Ind.

Malonėk pats atsisaukt kur esi, ne-i 
bijok. Tamstos uošvienė yra sužeista l 
pavojingai mašina. Yra ligonbuty ir 
tavo advokatas atidėjo keisą ant 6 
mėn. ir yra linksmas, nori jumis ma
tyti ir pasikalbėti.

Grisk namo, nebijok. Meldžiu gerb. 
kas pamatysit praneškit po šiuo ant
rašu.

MR. MIKE URBAKAS, 
4536 S. Hermitage Avė., Chicago, TU.

Tel. Yardš 4421

| 4>V>i I HI1U1 1 Iv J Ali I 11V ~

26,' panr^fcus naujus 6 cilinderių Chev-; 
ešė role^Kurie buvo rodomi Pure Oil

i iki o «•,. 
teritorijose :

V* A vaay J • J*.,*—a
Yards ir M:chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai ' 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dyka? konstrukcijos šių

no šitas karų ir geriausių būdų juos parda- 
v—I vineti.

Real Estate For Sale
Nnmai-Žemi Pardavimui

BARGE

220 W. 48th Place. Medinis na
mas, gana gerame stovyje, lotas 
25x175. Turi būti parduotas užbai
gimui tvarkyti palikimą.

BUILDERS REALTY CO.,

— Gary, Ind., Grand Rapids, vineti.
Athol, Mass., Mt. Carmel, Pa. I Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

pasauly 
rekordus

Ameri-

visame 
viktrolai 

Seniausis

COHEN 
1401—9 So.

Canal
Visokeriopi namų 

parduodame

FURNITURE

PATENT ATTORNEYS

PHONOGRAPHS

R A D I O

ROOFING

SASH AND DOORS

C. G. LIKSIS
1?£8 m

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

REAL ESTATE

Specialę tam vakarui programą paruošti ir master of ceremo- 
nies būti sutiko, ką tik į Chicagą sugrįžęs

Artistas STASYS PILKA

Lietuva Paveiksluose
avo ~

KĄ TIK IŠ LIETUVOS
Parvežti 

NAUJIEJI, 10 METŲ LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS SUKAKTUVIŲ 
APVAIKSČIOJIMĄ PAMINĖTI 

Krutami Paveikslai
BUS PIRMA KARTA RODOMI AMERIKOJ 

Kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvynę- 
ir dalyvauti iškilmėse 10 metų Neprijjulmybes Sukaktuvių A p vaikščiojime, 
—* tai dabar turėsite progos pamatyti visą-tą atsilankydami i žemiaus pa
žymėtą vietą.

Pamatysite visas Sukaktuvių — Jubilėjaus iškilmes:
Antrą Lietuvos Dainų Dieną, kurioje dalyvavo daug tukstančią dai

nininkų; Žemės Ūkio parodą; Pradinių Mokyklų Vaikų Šventę ir jų gim
nastiką. Motorciklistų lenktynes; Kariuomenes šarvuočių šventę; Arklių 
lenktynes. Tradicijinę Rambyno Kalno Šventę; Policijos Šventę, šiena- 
piutę

imtų 
viską

ir kitus laukų darbus.
žodžiu sakant praleisite 3 valandas linksniai ir pamatysite tą, ką, 

metą laiko ir 
— pamatysit

Sausio
Sausio
Sausio
Sausio

to

mes

B. PELECHOVVICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rūšies.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

REIKALINGAS bučeris, 2740 W.
59 St., Hemlock 0141.

2215 E. 79th St. 
Tel. Regent 112K

MARQUETTE R D., 751-53 W. — 
i Moderniškas 4 flatų, 2 po 6 kamba
rius, 2 po 7 kambarius, $17,000, 
įmokėti $2000. 1-mas morgičius 
$8750. Sauk savininką Normai 5530.

MUSIC SHOP 
ukee Avė.

rket 2121 
•, taisome fonogra- 

mame, pristatome

BOB’S RADIO SHOP 
1539 So. Cravvford Avė. 

Rockvvell 9460
Friend Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

J. H. SCHAFFER and CO.
8003 Ridge Avė. — Wilmette 

Tel. VVilmette 3G4
North Shore faunos, lotai, akrai 

ir namai.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Financial
Finansai-Paskolos

III.

Miscellaneous
įvairus

CONSUMERS ROOFING WKS. 
' 4345—50 Harrison Street • 

Tel. Kedzie 5111
Visokios rųšies stogij dengimas at

liekamas nebrangiai.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETBZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street
IR

ALBERT J. ANTHONY 
3129 W. 39th Place 

Lafayette 4789 
Dury.3, storm, sash, garažiai, 

liai, etc.
siete-

SPECIALIS BARGENAS 
Muro namas 2 flatai po 6 kamba-

REIKALINGAS boileris, turintis r*UR» pėdų aukščio beismentas, va- 
patyrimo prie skudurų, 2457 South ' 
Loomis St., Chicago, Hl.

Help VVanted—Fęmale
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios mote
rys dėl skirstymo skudurų, 1463 Blue 
Island Avė. .

mai, muro garažas 20x20 pėdų, 12 
, pėdų aukščio. Kaina tik $8000 — 
Į įmokėti reikia $1500.

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

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. modernišką bungalow, fuma- 
su šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
lengvais išmokėjimais} pamatyk na- 
ną, 3510 W. 38 PI. tel. Belmont 2738Prie apdarymo 

merginų
200 merginų reikalinga dėl stalo dar- BARGENAS — moderniškas 12 
bo. Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės apartmentų, mūrinis, arti 61 mos ant 

Normai bulvaro; tikrai sausio speci- 
alas. Savininkas turi parduoti greit. 
Ims mažesni arba farmą, Chester- 
field 0155.

465 W. 22nd St.
2-ros lubos

— 50 —
Reikalinga patyrusių merginų jdėjė- 
jų, skirstytojų, surinkėjų ir i mašinas I 
padavėjų. Puikios . 
Kreipkitės

465 W. 22nd St
s. 2-ros lubos

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai išrenduoti—2061 Birchwood kam- 

Tinrbo’ H®yne Avc- Tcl-

BARGENAS — 5 kambarių muro 
modemiškas namelis, aržuolo užbai
gimas, ugniavėtė, fornisu apšildo
mas. Garažas. Ant dviejų lotų, šauk 
savininką, Hemlock 6688.Furniture & Fixtures

Rakandai-Jtaisai
Musų knygų ir gintarų sankrovoj 

yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių kuygų 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, 
špilkų, 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 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory j.266

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

BARGENAI, pardavimui arba iš
mainymui transferinis kamnas. dide
lis štoras ir 6 flatai; priimsiu bile 
ką už mano verčią. Morgičio $7500. 
Kaina $28,500. Taipgi biznio. lotai 
oardavimui arba mainymui. Dabar 
laikas pirkti ir padaryti pinigų.

WALTER J. PAUL 
3236 W. 55th St. 
Tel. Republic 4170

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis
SUSTIPRINK SAVO 

KUNA!
Žmogus, kurio viduriai dažnai ne

tvarkoj galop lieka be sveikatos. 
Jie niekuo nejdomauja, 
našta šeimynai ir .sau.

I gali save rokuoti tas, kurs laiku su
sipažįsta su patikimu vaistu, kaip va

TRINERIO KARTUS VYNAS
Tas vaistas, kurs ką tik pradėjo 

■iO-tii metu muvo ponulorifikiitno yra 
tikra palaimų visiems, kurie kenčiu 
nuo blotfo apetito, nevirškinimo, už
kietėjimo, išpūtimo, galvos skaudė
jimo, nemiego ir panašių ligų ne
galių. “Cleveland, O., Dec. 14. Trys 
savaitės tam atgal aš pradėjau imti 
Trinerio Kartaus Vyno. Mano vidu
riai taisosi, aš kasdien imu jausti 
šviežesnis ir aišku, kad atitikau tin
kamą vaistą — H. Arnold”. Ir tu 
bandyk Visose aptiekose. Naudin
gas kuponas kiekviename pakiete. 
Sempelinis buteliukas (vienas šeimy
nai) dykai iš Jps. Triner Co., 1338 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

HELBERG BROS
Room 607

patampa 
Laimingu

Business erviee
Biznio PatArnavimas

BridgepoH Painting 
and Hardware Co.

Malėvojain ir popieruejam. Užlaikom
malevų, popierą, stiklų ir tt.
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

192 N. Clark St

PARSIDUODA gražus ir geras 
pečius — pigiai — pardavimo prie
žastis jvedėm apšildymą, 3350 So. 
Union Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI ar mainymui 
šiaur-rytinis kampąs 73 ir Mor
gan gatvių, štoras ir 5 flatai, \ 
garu šildomi, 2 karų mūrinis 
garažas; štoras yra geroj vie
toj dėl bekernės, grosernės ar 
bučernes. Pamatykit namą ir 
tada ateikit į musų ofisą. 
JOHN A. FUNK Ct COMPANY

1022 W. 51st Street, , 
arti Carpenter St., 

Yards 0133

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantnotas. I&- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Paskolos suteikiamą
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Radios Pardavimai išsigelbėji
mui nuo ličitacijosEXPERTAI Radio aptarnautojai. 

Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Howard Radios. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

kainuotu kelis šimtus dolerių nuvažiuot ir pamatyt 
už mažų tikieto kainą vietoj. Rodys ir aiškins

C. G. LUKŠIS.
Sekančiose Vietose

23 dd. Lietuvių Auditorium, Chicago, III.
25 dd. Meldažio S ve t., West Side, Chicago, III.
šv. Juozapo Parap. Svetn Sb. Chicago, III.
Liberty Hali. Cicero. 111.

22 
24
26
29_________ ____  ______ ....

Sekančius Lietuvos Paveikslus Galima 1 ftf*
____ n n t .v JLW

d. 
d.

Gauli pas C. G. Lukšį, po
Alytus 
Airiogala 
Anykščiai 
Alvitas 
Balbieriškis 
Birštonas 
Babtai 
Biržai 
Bukonys 
Daugai 
Dotnuva 
Čekiškis 
Grinkiškis 
Garliava 
Girkalnis 
Grūšlaukis 
Gudžiūnai 
Jlakial 
Jurbarkas 
Joniškis 
Joniškėlis 
Jeznas 
Kaunas 
Kėdainiai 
Kretinga 
Kuršėnai

Ką tik sugrįžo iš Lie 
tu vos Naprapatas 
Dr. P. P. Šimaitis

KIETO MEDŽIO PADLAGOS
Panaujinkite jūsų senas nunešio 

tas padlagas su naujoms padlagoms. 
Su mažiau negu kaštuoja naujosJcar- 
petos. Apskaitliavimas veltui.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., 

Lafayette 7150

DIDELI BARGENAI
BRIGHTON PARKE

Kartenai Pažaislis Skuodas
Klaipėda Plungė šilava
Kalvarija Paliūnė Sėda
Krosna Papilė Stulgiai
Kelmė l’asvalis Taujėnai
Kražiai Bandelis Tauragė
Kazliškiai Raguva / Telšiai
Kamajai Radviliškis Ty ta venai
Klovainis Raseiniai Tirkšliai
Krosnis Raudėnai Triškiai
Laukuva Rozalimas Ukmergė
I^izdijai Rumšiškis Utėna
Liudvinavas Rokiškis Varniai
Lieliunai šakiai Vilkaviškis
Merkinė Salantai Virbalis
Mariampolė Šiauliai Veliuona
Mėžiškiai šviekšna Veiveriai
Naumiestis Šiaulėnai Vilkija
šakių apskr. Šeiniai Varėna
Naumiestis Sintautai Viduklė
Tauragės ap. Slavikai Vilnius
Nemakščiai sieriadžius Viekšniai
Panevėžys šventažeris Žasliai
Prienai Skriaudžiai Žeimiai
Palanga Skaudvilė žež mariai

Lietuvoje per 
18 mėnesių tu
rėjo 2000 ligo
nių, davė 8000 
Naprapatiiškų 

gydymų, ypa
tingai su ge
romis pasek
mėmis gydė: 
mirštamas li
gas, vidurių 
li,ras, reumati
zmą, silpną re 
gėjimą, pami
šimą, galvos, 
nugaros, strė
nų gėlimą, šir

dies, kraujo, 
nervų ligas. Daktaras laetuvoje sura
do naujus budus tas ligas gydyti.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 
' Tel. Victorv 9634

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northvvest Tovvn Radio
• 3812% W. North Avė.

Telephone Capitol 1361

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube j mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7339.

Moderninis 2 augšt^ mūrinis 
namas, 4 ir 4 kambarių.

Maudynės, apron sinkos, dra
bužių klosetai, ąžuolu

Augštos viškos dėl 
džiovinimo.

Augštas beismentas
liais vaisiams ir anglims.

Uždaryti porčiai su francu- 
ziškais langais.

Siekeliai dėl visų langų

baigta.
drabužių

su pade-

aujus budus tas ligas gydyti.
2346 West 69th St.

kamnas So. Western Avė.
Tel. Republic 5877.

Vai. nuo 9 iki 11 v. r., nuo 2 iki 4 v. 
po pietų, nuo 6 iki 8 vai. vakare.

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

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinkų ka
tilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj, 
šauk H. Gadeke. Kedzie 1393.

GENERAL1S KONl'KAKTORIUS IR 
REAL KATATE .

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas /'
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

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

arba $300, imame legalį nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė,

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

Gatve ir
1 flatas

Už tikrą

elė ištaisytos.
išrenduotas.

paaukojimo kainą.
Tik su $1,000 jmokėjimu.

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 

j kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
i Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė.
Tel. Midway 6312.

y ■■ 'F

BUILDERS INVESTMENT CO.

Midland National Bank name,

Archer Avė. prie Sacramento

s
______ ___ " . U'IF’LL

IMPERFECT IN ORIGINAL




