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Kongresmanas smerkia viliu- 
gingus imigrantu kvotimus

. \

Ateiviams neįsileisti, imigracijos valdi
ninkai kvočia juos tokiais keistais klau
simais, kurių nė patys Kongreso nariai 
nemoka atsakyti

YOBKAS# sausio 23- 
kojas turi Amerikos

ilga yra virve?”

kurtą, iškelia i aikštę kongres
manas S. Dickstein, Atstovų Bu
to imigracijos komisijos narys. 
Jis sako, kad toki klausimai esą 
tyčia sugalvoti ir duodami vi
sų svetimų tautų moterims, iš

‘^Kelias 
kate?”

“Kiap
“Kas geriau skrenda: paukš

tis, ar musė?”
Tekius ir šimtus panašių 

klausimų duoda Jungtinių Val
stybių imigracijos valdininkai 
atvykstantiems iš rytinės ir pie
tinės Europos imigrantams, at
vykstančioms moterims, kurių 
vyrai ir vaikiu v ra anksčiau at
vykę ir gyvena Amerikoje, bet 
kurios, dėl tokių keistų klau
simų. negali pas juos atvykti ir mohrų, būdamos paprastos kai-1 

mc žmonelės, Ivties dalykus lai-! 
ko tokiu daiktu, apie kurį gėdų j 
kalbėti.

“Aš kvočiau kai kuriuos Kon-
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ateives. Pastarųjų kraštų mo
terys imigrantės panašiais klau
simais nekvaršinamos.

Dar daugiau, sako kongres-1
manas Dickstein: imigracijos Paxton gyvena Californijoj. 
valdininkai duoda ir tokių klau--------- -  - ---- --------
simų, de| kurių imigrantės jau
čiasi labai nejaukiai. Daugelis į

priverstos pasilikti namie, už 
tūkstančių mylių nuo savo šei
mų- Nes, jei vargais negalais 
atkeliauja laivu į /Amerikos uos
tą, Ik t nepataiko panašių klau- greso narius, kad jie atsakytų 
stirnų atsakyti, Jungtinių Vals
tybių Sveikatos Departamento 
daktarai nusprendžia, kad jos 
esą “silpnaprotės.”

Ir nelaimingosios yra grąži
namos atgal per vandenyną.

šitokią dalykų padėtį, A’me-

man panašius klausinius,” sako 
kongresmanas Dickstein. “bet 
jie negalėto atsakyti. Vadinas. |
ir jie turCTų būt laike
pročiais.”
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Reikalauja išvaduot LIETUVOS ŽINIOS 
Kinams Mandžuriją 
iš Japonijos nagų

Kinų anti-japsnų draugija ra
gina valdžią panaikinti slap-. 
tas sutartis su japonais

Klaipėdos seimelis pra
dės posėdžiauti 

sausio 28 d.
>-----------

KAUNAS. [LA] Klaipėdos 
krašto seimelio paprastus 1928

įmetu posėdžius uždarė ir nnu- 
. (jus paprastus posėdžius 1929 

; melams pradėt i sausio 28 die- 
skyrė Klaipėdos krašto gu

bernatorius, paskelbdamas gruo
džio 29 dieną tam tikrą aktą.

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio, 
23. Kinų tautinė anti-japo-l 
nų draugija įteikė valstybėj ta-( 
rybai peticiją, prašydama, kad 
Kinų valdžia panaikintų visąs 
slaptas sutartis, kurias yra pa
darius Japonija su naibašninku ~ . v. .
maršalu Čanig Tautinu, iMandžu- i < ^Iievezy areštavo dll 
rijos valdovu ir buvusiu Pekinui KOITIliniStU
diktatorium, ir kurios liečia
Mandžurija. PANEVĖŽIO kriminalinės |k>-
» Draugiją prašo taipjau, kad IRtijos valdininkai sulaikė ka
is Japonijos butų urnai parei- reivinių rajone įtartiną asmenį, 
kalauta grąžinti Kinams Pie- buris pasirodė I urija (lUdels-„ [Atlantic and Pacific Photo]

Emmy Pearson Paxton, 76 metų senumo. Per visą savo gyvenimą ji dėvi vyro drabužius. Įų Mandžurijos geležinkelį ir,kis- Pas ii r^s,a komunistinių 
Daireno bei Pųrt Artūro terito-! atsiišaukimų, paslėptų t>o švar

is: rijas; kad Japonijos karinome-(^° pamušalu, matyt, norėjo pa- 
' nė tuojau evakuotų Šantungą; skleisti juos kareivių taupė.

1 kad,Japonija leistų Kinams at- Gruodžio 22 dieną Panevėžy 
I.neigti, susisiekimą Tkmtstino-! sulaikyta p-lė Chaja Sacharaitė, 
(Pukovo geležinkeliu, jungiančiu 
Šanchajų su Pekinu, ir kad nuo 
ateinančio vasario mėnesio 1 
dienos japonai mokėti) didesnį

Irakas protestuoja Kal±r^S3dIrimtZuki‘ knatas paskyrė dar 
$24,000,000 prohibici- 

jai vykdyti
WAS'HJN(IT(>NAS, sasuio 23. > tarifo mokesnį.

— Po ilgų ir karštų ginčų, ku-i 
rie tęsėsi per keturias dienas, ( 
senatais pagaliau 50 balsų prieš 
27 priėmė bilių, kuriuo prohi- 

Įbicijos įstatymui vykdyti ski
riama dar 24 milkmai dolerių. Parlamentas Nutarė taipjau į 

vedusių i§si-

prieš grobščią Ang-.- 23.
llinc Nirtuli nuo čia susidūrė greita-UJUd puilimd sis Ulinois Cetnral traukinys, 

i ėjęs iš ChicagOs į Floridą, su 
Prekių traukiniu. Du traukiniųLONDONAS, sausio 23.

liako [Mesopotamijos] valdžiabllvo kiti
- '• du sužeisti. Keli pasažieriai

t nė
nutraukė derybas su Anglija

Irakas, kuris yra • Anglijos įaįpjau buvo sužeisti, bet 
protektoratas, kaltina Angliją ivienas ne|)IIVojlngm. 
dėl pastarosios politikos truk- j ’

Austrija legalizuos 
civilines vedybas ,

pas kurią rasta komunistines li
teratūros.

Kas tvarko švietimą
• Vilniaus krašte

švietimo ar užsienių reikalų 
ministerija?

“Žycic Ludu” patiekia infor
macijų apie lietuvių mokyklų 
padėtį Vilniaus krašte. Laikraš- 

1 lis, konstatuodamas, kad pra
ėjusiais metais buvo uždaryta 

tVflfitauš lietuvių mokytojų se- 
lfjrinHrija ir -daugiau, kaip 49 
pradžios mokyklų sodžiuosę, be 
to, atleista apie 60 lietuvių mo
kytojų, pareiškia, kad šis padė
jimas lietuvių švietimo srity nė 
kiek nepasikeitė. Vilniaus mo- 

|kyklų valdžia riša lietuvių mo
kyklų atidarymą su lietuvių len
kų derybų vaisiais ir tuo budu 

’ daro jį vis labiau pareinamą 
j nuo lenkų užsienių reikalų mi- 
ndsterijos. šiuo metu Vilniaus 
krašte yra viena lietuvių gim
nazija, be to, Vilniaus apskrity 
18 “Ryto” pr. mokyklų, kurio
se moko 24 mokytojai, Šven
čionių apskrity 2 mokyklos, 
su 3 mokytojais, Braslavos — 
3 mokyklos, Ašmenos 4 mo
kyklos su 2 mokytojais, Lydos 
— 3 mokyklos su 2 mokyto
jais, (kardino — 20 mokyklų su 

žipogus išžudė savo šeimą irjvenamoj Konstantinopolio daly, 13 mokytojų ir Suvalkų — 2 
pats nusižudė Tavala vadinamoj, siautė dide- mokyklos. Braslavos ir Suval-

--------  lis gaisras, kuris nušlavė apie kų apskrity lietuvių mokyklas 
PRAHA, Čechoslovakija, sau- 1,000 trobesių ir paliko be pa- be mokytojų, nes švietimo vai

sių 23. — Johanu Szatan buvo stegės apie 5,000 gyventojų. Ke- džia, nežiūrint visų “Ryto” pa- 
!vienas tų tūkstančių vidurinės lotas žmonių taipjau sudegė. stangų, jų netvirtina. (Elta). 
Europos gyventojų, kurie po1   --- ------- -—«--------------------------------

IJNiCOl.N, NieJ>., sausio 23.— jTrianono sutarties pasirašymo;--------- ----------------- =7
iiasilikn “žmonėmis. įbr iėvvnps.’’ •

Dickstein žada reikalauti, ^a<L(|yti ir neleisti protektoratui pa-1 w • L vi f t it t 1 r 1 « k‘l lot »>T O 1 O II l_ I . _ _ —
Kroatai reikalaują 

tik savivaldybės

kvotimai tokiais klausimais at-1 
rikos imigracijos įstatymais su- eivių batų panaikinti.

Naujas Afganistanol Rusų mokslininkų 
valdovas kratąsis 
vakarų kultūros

ekspedicija Si 
biran

tapti nepriklausoma valstybe.
Nesutarimas tarp 1 raiko ir 

Anglijos kilo kariuonfenės klau
sim u. Einant 192^ metų sutar- 

itim Irakas turėjo iki 1928 me-

Po to dar paskirta 250 tūks
tančių dolerių prohi'bicijos pa
dėčiai krašte ištirti.

tymais leisti 
skyrimus

VIENA, Austrija, saus. 23
tų savo apsaugos ntikalains su- Pranešimai iš ^aigjrebo sako, 
sikurti tinkamą nuosavą kuriuo-; taisant naują Jugoslavijos 
menę. Nežiūrint sutarties, An-1 k(.ns(titueijQ Kroatų vadai rei- 

leškcs prapuolueios per 400 me ghja neleido jam to padaryti. ka]aUisi}| savo kraštui tik auto- 
tų rusų giminės, kuri, sako. Antra, Angliju vis tebelaiko nomiijos.
gyvenanti Jakutijoj Dr. Maček ir kiti žymus val

stiečių partijos lyderiai nuginą
- - - Tokiu ei- paskalus, biLsią Kroatai siekią

’i Anglija visai laužo 1927 "apskirti visai nuo jugoslavų 
metų sutartį, kuria Irakas turė- į karalystės.

. , ... . ,. .. . v J0 patapti s;ivarankė nepriklau- Kroatų moterys organizuojasi
nu&, tam tikrą (Lspediciją teš yVnUtvh»" . . . .... .. u 1 • • . 8<)ma vaistun. kovai dėl demokratijosprapuolusius rusų giimi- 

kuri ten gyvenanti jau e ZAGREBAS, Kroatija, Juigo-
100 metų, visai atkirstai Skandalas Francijoj slavija, sausio 23. — Kroatų 

nuo pasaulio. _____ _ moterys ką tik suorganizavo
Ekspedicijai vadovaus prof. Didžiulė cukraus firma primo- vadinamą Moterų Draugijų Są- 

Jury D. čirichinas.
Dar prieš rusų revoliuciją vie-1

MASKVA, sausio 23 
ningrado Mokslų 
siunčia į žiemių i

kraštą okupavus, o okupacijos 
išlaidas reikalauja kad sumo-
ketų Irako valdžia.

i Akiukmij? | gcsiu 
ių rytų Sibirą, į

MASKVA, sausio 23. Ofi- 
cialė sovietų žinių agentūra 
Tass pranešime iš 1 krato sako, 
kad karalius llabibulla, nauja
sis Afganistano valdovas, darąs 
žingsnių visai išvyti iš savo kra
što krikščionišką vakarų Euro
pos kultūrą, kurios kiek buvo nežinomas dar Jakutijos dyku- 
pastaruoju laiku į jį įnešta. i

ILabibullos Įsakymu franeuzų , koti 
mokykla Kabule jau tapus už ’ nės, 
daryta, o netrukus busianti už-j per 
daryta ir vokiečių mokykla.

Kabule, Afganistano sostinėj, 
pasireiškianti maisto stoka ii 
gyventojai imą nerimti.

Primt.ša, kad karalius Habi- nas politinis tremtinys, Zenzi- j 
Imlia pradėjęs derybas su Ang 1 nov vardu, sako, buvęs milži- ! 
Ii ja dėl subsidijos. I niškais ledynais

 1 prie tos kolonijos.
• i • i • ,S?’ve.ntojai kalbėję senovės ru-{mą Sociefe Fermiere <fe Sucre- 

Garsiakalbiai komunis- sų kalba ir nieko nežinojo ka^lrie, kaltinamą dėl ptimovimoj 
tų riksmams nustelbti dedasi pasauly jau nuo šešiolik- valdžios daugiau kaip vienu m i-1

.Jie dagi neži-'lionu dolerių.
žmo-1 Trys tos firmos direktoriai I 

; tapo areštuoti.
A ro

Lenkai nesusitaiko 
dėl konstitucijos

VARŠUVA, sausio 23. — Len
kų seimas priėmė rezoliuciją

VIENA, Austrija, sausio 24L 
I— Austrijos parlamentas va\ 
kar 80 balsų f>HeŠ 72 priėmė 

(tarimą per ateinančius tris mė
nesius pakeisti esamus vedybų 
įstatymus taip, kad jie butų 
sulydinti su panašiais Vokieti
jos įstatymais, tai yra, kad bu
tų legalizuoti išsiskyrimai ir ci
vilinės vedybos.

Austrijoj, kaip katalikų kraš
te, ligšiol teisėti tebuvo bažny
tiniai susituokimai. Vedusių 

(išsiskyrimai ir civilinės vedybos 
jie buvo

Čiau iš pasiūlytų įvairių pakei
timų nė vienas negato pakan
kamos balsų daugumos, dėl to 
nė vienas jų negalėjo būt pri
imtas. ...... ...........

Valdžios partija nori konsti- nebuvo pripažįstami 
tucijos maždaug panašios į Jun- (neteisėti. J 
gitinių Valstybių konstituciją, 
tuo1 tarpu radikalai pavyzdžiu Konstantinopolio mies
tuko (raneuzų Matomą.. w daHg nudegė; 5(0(X)

liko be pastogėsjimgtp Naujos organizacijos
uždavinys bus agituoti Kroatų Did. karo atrugos 

i moteris, kati jos stropiai daly-i  ( j-
PARYŽIUS, saus. 23.—Fran-1 vantų judėjime dėl tikros demo Įj^ęs tėvynės, ir be duonos,; ki ja, 

prisigriebęs (cijos vyriausybe paėmė nagan i-kratijos ir konstitucionalizmo!
Kolonijom į m ilžiniišiką franeuzų cukraus^ f ir- įsteigimo Jugoslavijoje.

vė valdžią daugiau kaip mi- 
lionu dolerių

KONSTANTINOPOLIS, Tur
, sausio 23. — Graikų gy

tojo šimtmečio.
noję, kad dar kur kitur
nės gyvena-

Vėliau vienas ja k u tas,

BEBLYNAS, sausio 23.
Kai šį ketvirtadienį [šiandie, 
Vokietijos reichstagas vėl su
sirinks posėdžiauti, deputatai sin vardu, atvykęs iš tolimų žie- i dvi britų firmos: Argent Trustl
ras po visą posėdžių salę įtai- mių pasakojo apie vieną užkly-. ir 1 
sritis naujus garsiakalbius. dusią rusų (giminę žiemiuose, I korporacija.

Tie garsiakalbiai tapo įtaisyti gyvenančią švarų, dorovingą ir 
tam, kad kalbėtojas savo balsu religingą gyvenimą, 
galėtų nustelbti riksmą ir stau
gimą komunistų, kurie dažnai dėl kolonijos vietos, būtent, 
bando tuo neleisti kalbėtojams kad ji yra kažin kur toli apie 
kalbėti. Indi/giro ujiės žiotis, taigi arti

-----  -------------- !attš taurės juros.

Bandymas pazėboti 
spaudą Nebraskoj 

nepavyko

Į tą skandalą yra įveltos ir i^gįs]aturoS( atstovų buto tei-; pasitiko “žmonėmis be tėvynes.
Į šių komisija atmetė pasiūlymą j Gimęs senojoj Austrų-Vengrų I 

International Beet S u gar i va(Įinamą “antLpublicity” bilių, ......   1

^ORH

Pasirodo, kad kalbama cuk- 
• įaus firma 1927 metais kaž-ko- 

Abiejų pasakojimai supuola kiu budu gavo iš ministerijos 
orderį paimti 9,000 tonų cuk- 

.raus, gauto iš Vokietijos kaip re
paracijų mokesnį natūra. Kas 
su tuo cukrum atsitiko, ką su 
juo firma padarė, tą tik ji pati 
težino. Francijos valdžia ne
gavo už jį nė santimo.

| kuriuo norėta užginti laikraš
čiams dėti žinias apie ’ įvairių 
valstijos valdžios departamentų 
darbus, negavus tam to depar
tamento viršininko leidimo

Japonai areštuoja ki
niečius Hankove

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs del>esiuotumas; gali 
l>ut sniego; netaip šalta; viduti
niai žiemių ir žiemių rytų vė-

Guatemalos sukilimo 
vadai pabėgo j 

Meksiką
GUATEMALOS MIE S T A S, 

(ruatemala, sausio 23. Pra
neša, kad karininkai Juan Ri- 
vas ir Marciana Casado, nepa
vykusio revolimcinio sukilimo 
vadai, sugebėję pabėgti per sie
ną į Meksiką.

Iš vargo nužudė dvi sa
vo mažas dukteris

Vakar temperatūra įviraavo 
tarp 5° ir 15* F.

Šiandie saulė teka 7:11, lei
džiasi 4:54. Mėnuok leidžiasi

MADISONVILLE, Ky., sausio 
23. — Vietos Blackstone kasyk
lose įvyko sprogimas, kurio du 
angliakasiai buvo užmušti.

iMUNFORDVILLE, Ky., saus. 
23- — Vietas gyventojas A. 
Bcwlii»g, 51 metų amžiaus, nu
ėjęs į policiją pats pasidavė, 
pasakęs, kad jis kuju užmušęs 
•dvi savo mažas dukteris. Pada
ręs tai dėl to, kad nebegalėjęs 
ilgiau pakęsti skurdo ir žiūrėti 
j mažuolių kentėjimus dėl 'duo
nos ir kitų daiktų stokos.

HANKOVAS, Kinai, saus. 23. 
— Japonijos laivyno oficieriai 
Hankove areštavo penkis kinie
čių streiko pikietininkus, ka- 
’diamgi jie trukdę prekėm iš ja
ponų laivų iškrauti.

Tas areštas dar labiau suer
zino kiniečius prieš japonus.

$150,000 gaisras

SOUTH BĘND, IM, sausio 
23. — Siautęs per tris valandas 
gaisras sunaikino čia keturias 
krautuvas. Nuotoliai siekia a- 
pie $150,000.

imperijoj, toje vietoj, kuri vė
liau patapo siena tarp Čecho- 
slovokijos ir Lenkijos, Szatanas 
negalėjo gauti nei čechoslovakų ( 
pilietybės, nei lenkų, nei aust
rų, nei vengrų. Nebūdamas nė 
kokios valstybės pilietis, jis ne
galėjo gauti pasiporto, o be pas-, 
porto — nugalėjo gauti ne ko-Į 
kio darbo. Taigi per trejus me
tus kentėjęs su 
vargą ir badą, Szatanas 
matydamas kitos išeities, 
vė savo žmoną, dvejetą 
vaikų ir pats nusišovė.

r --------- :-----------

Traukinys užmušė tris 
policininkus

savo šutini a
nebe-j 
nušo-:
savo

KEWANEE, UI., sausio 23.
Užgavęs jų au 
sjs traukinys' ui 
kelio policininkus, Q. Home, 28;
Joe Grivetti, 34, ir Peter Hobis, 
25 metų amžiaus. Nelaimė at
sitiko netoli nuo Depue.

ndbilį greita- 
ušė tris vieš-

F aktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon perv 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. Halsted St. Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, saus. 24, ’29

komisijon išrinko pp. Radžiū
ną, K. J. Semašką ir J. Kuprevi
čių.

Visa kliubo valdžia šiems me
tams susideda taip: p. C. Kai
ri®—prez.; L. Strupas
įprez.; Baneckas — fin. sekrt.; P. 
Kadžiu nas—maršalka. Ek zeku- 
tvvio komiteto nariai: K. J. Se
maška, K. čepukas ir J. Kupre
vičius.

Sinalelis paeina iš Bileišių kai
mo, Dusėtų valsčiaus. Draugė 
BesS Smalulienė paeina iš Bei- 
čių kaimo, Kamajų valsčiaus. 
Smaleliai yra darbštus ir mo
kantys gyvenimą tvarkyt žmo
nės. Jie turi gražų savo namu- 

_ _____ ką, 2047 N. Oakčley Avė., taip- 
go per dešimtį metų. O tokių gį gražų autą. Jie augina sūnų 
narių randasi gana gražus bu- Albiną, kuris atsižymi nepa
reita. Jie laukia linksmos vaka-, prastais gabumais.
rienės, nes gaus gražių dovanų. Smaleliai pasidžiaugdami sa- 

—J** H* vo laimingu gyvenimu ir suren- 
■ gė dešimties metų ženybinio 
gyvenimo paminėjimą sausio 19 
d. Masonic Temple » svetainėj, 
1547 N. Leavitt St.

Smalelių 1(1 metų ženybinio gy- Apje dešimtlĮ va|and.f vaka. 
venimo sukaktuvės ir Duse- rc kada susirinko visd svečiai> 
tiškių suvažiavimas . jje ĮjUV0 j)akvjeatj Z je stalo.

liduotaa raportas apie ren
giamą vakarėlį, sausio 26 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj. Komisija 
pranešė, kad busianti iškilmin
ga vakarienė, nes jau turi ne 
mažai tikėtu pardavusi. Taip
jau bus duodami garbės ženk- 

^Naujidllį” Pfinkio ttoms nariams, kurie nesir-

likos Metų Jubi 
liejus

Tarp Ghicagos 
į Liatu vių

Pavakarieniavę jie turėjo trum- 
programą su 

draugams 
laimingai

Iš politikos lauko
Humboldt Purk Liet. Pol. 

Kliubas
Kad musų kliubas yra gy-

buvo kitų

pą ir juokingą 
gražiais linkėjimais 
Smaleliams ir ateity 
gyventi.

Be Dusėtiškių dar
Smalelių draugų, jų taipe ir Dr. 
A. Montvid. Visi gražiai links
minosi iki pat ryto. Ir aš ti
kiuosi, kad šis Smalelių bankie- 
tas bus ilgai atmintinas daly
viams.—Ten buvęs.

vas ir veiklus, tai tą nteikas ne- 
užlginčiija. Sausio 17 d. įvy
ko metinis susirinkimas. Kaip 
paprastai, narių susirinko geras 
skaitlius. Mat, visiems arti ir 
gali ateiti.

Nekurto kliubai viešai daug 
nepasirodo lig ko vengdami. Pa
žiūrėkime, m ūsų kliubas turi 
arti 2(X> narių, ir neprastų poli
tikierių. Na, o finansai biud
žetas taipgi stovi gerai — virš 
600 dolerių. Tai tok j raportą 
ištlavė musų finansų revizijos 
komisija.

Žinote, kol galės vykti žuvau
ti ir uogauti, tai kliubiečiai nu
tarė turėti bankietą. Bankieto

vice

—Kliubietis S.

Kaip matau, “Naujienos” šie
met rengdamos savo koncertą, 
sykiu apvaikščios penkiolikos 
metų jubilejų. Reiškią, “Nau
jienos”, kaip didžiausias ir ge
riausias Amerikos lietuvių dien
raštis, jau gyvuoja penkiolika 
metų. Kaip žinia, 
leidžia bendrovė, 
tarpe lietuvių 
gali pasilaikyti, 
leisti 
kiau, 
ti.

North Side

Naujienų ben-
t

Bridgeportas

>

CREOMULSION

Pagelbingas nuo 
Reumątišką 
Skausmų, 

Strėnų Dieglio, Neuralgijos. 
Dargana ir sniegas; 

lietus ir purvynas; šal
tai šiurpulingas slapu
mas — tas viskas ateina 
kartu su blogu oru vė
lyvo Rudens ir Žiemos. 
Ir su tokiu oru kartu 
ateina daugelis nesvei
kumų Sąnariuose, Mus- 

kutuose ir Nervuose. Ar jus P™į™įe “PXa“?uo sun°- 
Muskulu Gėlimo ir Skaudėjimo, kurie pači , 
kaus darbo ir ilstatymo savęs oro sa-

Visuomet laikykite bonką PAIN-BKPK^kiv^
vo vaistų šėputėje. Ji raslte VEIKlW Is-
prireiks. Su pirmu skausmo jdurimu ijJ.£XPELLE-

bendrovei 
negu kitą

Naujos Radios 1929 Modelis
Naujos Majestic, Naujos Sparton, Naujos Zenith, Naujos R. C. A. Radiolas, 

Naujos Freshman, Colomand. Didelė vertė už mažiaus pinigų
i

Naujienas’ 
Vadinasi, 

bendrovės irgi 
Bet dienraštį 
yra dar sun- paminėta apie Amerikoj gyve- 

ves. nančius dusėtiškius. Chicagoj jų 
randasi kokia penkiolika šeimy- 
nų. 
sai “nekaltų 
vedę, 
bininkiškų pažiūrų 
visi draugingai sugyvena.

Sausio 19 d. dusėtiškiai ap 
vaikščiojo dešimties metų “blė-; 
kines” vestdves savo draugų. “i'",Si>«»“tI.>".

kon- | Smalelių. Draugas Norbutas nvintynJiČ*0 al' ,u<I<’1 Jus IA urmo

sveikinu
ir “Naujienas” kaipo laik-d rovę 

raštį ir linkiu, kad “Naujienos” 
gyvuotų ilgiausius metus ii 
šviestų Amerikos ir kitų šalių 
lietuvius.

Vasario 10, “Naujienų” kon
certe aš busiu: sykiu su visais 
pasidžiaugsiu “Naujienų” 1 
certu, (nes “Naujienų“ koncer
tai visuomet.yra šaunus). Taip
gi atsivesiu su savim šiemyną 
ir draugus.—Lietuvis.

Birutės Kalno Draugija laike 
metinį susirinkimą sausio 11 d., 
Cliicagos Lietuvių Auditorijoje., 
Narių susirinko gana skaitjin- 
gas būrys. Išduoti raportai. Iš 
ligonių lankytojų raporto pasi
rodė, kad ligonių buvo tik du. 
o tie tik po dvi savai t i tesirgo.

ši draugija turi jaunų narįų.; 
tai nėra kam sirgti. Knygų pa
tikrinimo raportas parodė, kad* 
draugija turi gražų skaičių na i 
rių ir stovi gerai finansais. Ta
tai buvo nariams malonu, ir jie 
visi pasižadėjo dirbti, kad au
ginus draugiją.

Nesirūpink nė vienos 
minutės apie 

influenzą
Daugelis žmonių iki susirgimo su

sirūpina delei to, kad jie turi pa
prastą šalti, galvos skaudėjimą, strė
nų skaudėjimą ar šiaip nesmagiai 
jaučiasi, o priežasties to nesupran
ta. Deviniuo.se iš dešimties atsitiki
mu būna, kad jūsų .viduriai, inkstai 
ir kepenys yra pakrikę.

Taip kaip surūdijusi mašina, ar 
užsigrudęs laikrodis, kuris atsisako 
eiti ir rodyti teisingą laiką, taip ir 
jūsų užsikimšusi mašinerija padaro 
jus liguistą. Nature’s Law)ax 
švelniai veikia ant kepenų ir pa
gelbsti inkstams atlikti reikalinga 
filtravimo procesą; tuo pačiu laiku 
^reguliuoja vidurius, tuo sutvarkant 
skilvi, taip kad jus gaunat pilną 
naudą iš jusij suvalgyto maisto. Kai 
tai lieka atsiekta, tai jūsų kraujas, 
kuris yra gyvybė jūsų kūno, lieka 
riebus ir tvras.

Tūkstančiai vyru ir moterų, kurie 
kenčia nuo viduriu pakrikimo, galvos 
skaudėjimo, reumatizmo ir abelno 
nuovargio, gali susilaukti greitos pa 
gelbos, jei jie pabandys Natų re’»
Liwlax, mokslini liuosUojantj toniką. į 
Tik kelios dozos parodys naudingu
mą šių p: J'jų vaistu.

Kodėl jus nepasakote sau: jei ga
lima padaryti, kad aš geriau miego
čiau, geriau išrodyčiau ir geriau 
jaučiuos, tai aš noriu apie tai žinoti.

Mes nuoširdžiai kviečiame jus pa
bandyti Nature’s Lawlax su musų as
menine garantija. Gaukit tikrą 
Nature’s Lawlax 25 ir 50 centų mo
linose dėžutėse iš jūsų artimiausio 
aptiekininko.

Spoclalistas gydyme chroniškų ir nauju U 
gų. jplei kiti tu-galčjo jumis iigydyti, atšilau 
kyku pas mano. Mimo pilna, iierzaminavl 
inaa atidengs jūsų tikri* ligą Ir Jei i»S aptd- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums stigryl. Ei
kit paa tikra specialistą. kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iiegzaminavitno—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedėti o j 

nuo 10 rv’e iki 1 po pietų.

Rodos, kad Amerikos lietuvių
laikraščiuose niekuomet nebuvo Sustiprina silpnus gyvin- 

guosius organus
Milionur Žmonių tino kokie nantebčtini 

_ i Nugn-Tone, kiuliuigl jie šutei kC 
jieniH geresnę HVcikatų ir didesnę npčkij. Pa- Aiiip dnr vvn vi- vyzdžiui, p. H. Rufner, Dillion, Hansas,/ipie įveivei uis uai yia vi Hnko; ..AA ėn)lau NurH.Tone pPr kellaH MU.

bernelių. Kiti - ,r J,c PHdarC 1A ,nane* ,V1,R1 kit“ 
: Nųya-Tone padaro tokius stebuklus, ka- VISI Jie yia laisvų dai- dangt Jie užveria gerlauBius žinomus svel- 

v _ . ka,l> į>‘ spčką budsvojančfus vaistus. JieŽmones ir "Ustipnna nervus, muskulus ir nusilpnčju- 
sius organus, padaro kraują riebesni, pa- 

| lengvina inkstų ar pilsiąs suerzinimą, ne
gali gasus ar pilvo nr viduriu išpūtimą, 
pagerina apetitą, pagelbsti virškininnti. nu- 

i vf***ia, konstipaeiją, suteikia poilsingą, gai-

PERSALIMAS GALI 
PEREITI Į FLU

Del FIu Tamstai kosėjimas gali pakenkti ir pereiti 
j pavojingą blogumą.

Tamsta tai gali dabar pašalinti, 
vartodamas “Creomulsion. Ernui- 
sijinis kreozotas yra malonus var
toti. •‘Creomulsion” mediciniškai 
veikia dviguba nauda; jis pataiso, 
stiprina gleives ir naikina mikrobus.

Iš visų žinomų vaistų, “Crco- 
mulsion” medicinos autoritetų pri
pažintas, kaip geriausiai veikianti 
gyduolė, peršalus ar nuo plaučių 
uždegimo. “Creomulsion,” be kre
ozoto, dar turi ir kitų elementų, 
gydančių ir raminančių idegimą ir 
sustabdančių visas gleivėms daro
mas žalas, įsisunkdamos į kraują ir 
iame išnaikindamos visus mikrobus.

Creomulsion” yra garantuoja
mas patenkinąs vaistas peršalus, 
nuo bronchito ar kitų panašių for
mų plaučių uždegimo linkui, ir tai 
puikiausias vaistas, atstatyti siste
mai, sirgti.ą peršalimu ar Flu. Jei 
prisilaikydamas nurodymų vartosi 
ir negelbės,— pinigai tuojaus grą
žinami. Klausk savo vaistininko. 

(. i coinnlsion” gali Tamstai pa
gelbėti Flu liga susirgus, bet jis 
nėra spcciališkas vaistas, Flu ligai 
išgydyti. Jei Tamsta jauties ar 
manai sergąs Flu tuojau stenkis 
savo gydytojo pagalbos gauti.

(skclb.)

PAI N ĘXPĘLLER

trinkite gerai skaudamas vietas su Fk- 
RIU. Skubus palengvininmas yra už
tikrintas. Tikrai susilauksite malonios 
šilumos ir sustiprinimo pajautimą.

Savo turiniu brangi ir įdomi. knygjite 
įdedama kiekvienam PĄ1N-E 
LERIO pakelyje, — kurioje išaiškina
ma naudojimas visokiuose atsitikimuo
se šito šeimyninio linimento^kuriuomi 
naudojosi per suvirs pusę šimtmečio 
daugelis ir jums žinomą žmonių.gera, nuo Kosulių, Galvos Skaudi- 
Įimų, Skausmų Krutini}., Dantų Skaudėjimo

Mažesnė bonka 35c. Didesni—70c.
<yP

F.Ad.RKHTER S* CO
•KRR.V AND SOUTH FIFTH STS.

BROOKLYN? N.Vr

P Al N - EXPE.LLLR ,wfl T°DZ

TUBBY
HEILO, AOOmi^ 

Kovo A^e You 
gbttim' alomg 

with voura. 
k LESIOMS (a)

PIME

Nauja Atwater Kent 8 
A. C. tūbos, Dynamic 
speakeris. Su C1fiQ 
viskuo, už w lUU

n <•

Victor-Victrola ir Radiola
Groja gražiai rekordus, taipgi 
Elektrikinė Radio •
krūvoje.'....,........ ....

Naujas Sparton 9 A. C. 
tūbos, Dynamic speak- 
ertSu ■ $189 viskuo, uz ** ■ ww

Majestic Nauja Radio. Kaina mo-
delio 71 už..... $137,50

$167.50Modelis 72 už

Apsimokės Jums Pamatyti Ir Išgirsti Šiuos Naujus Setus 
SUTEIKIAMAS LENGVAS IŠMOKĖJIMAS

Jos Budrik
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Adonis Knows Angelica
K/OU 0U6HTA HEAfc
MB 00 AtK

MJELL.SOPPOSE 
VDU HAfc T\h/O 
CANDiES ’ Ak)'7-7 w IC/ANtrtLo AM

'// MCOMEAN'VLL 5USTEQ,
'/ / —t 1 Akir*ei i f“ A ChirLL TOU THE 

AKJSVJEU.
ANGELICA SA\D 
SHE'D GNETbU

HOVJ MANT'D

/ I'D OMLS' H AVĖ 
"T\N(9 “ ANGELICA 
VJOULb OAJLV BE 
KIDDlrt' IF SHE'b 
S AT SHE’D GlMMlE

THQEE'

Deviniuo.se


Ketvirtadienis, saus. 24, ’29

Oriental teatre pradedant 
|ateinančia savaite Brooke Jobus 
ir jo orkestrą duos muzikali 
irtimerį “Revue deRouge”; pa
veikslas “Nangthy Kaby”; kito
kie numeriai.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pramoga Settlemen- Atidaryo.LtjĮ‘j» Robey 
to trobesyje | gatve]e

™ ’ Ketvirtadienyje, sausio 24 d.,
Henry Booth Settlement Hou-Į va| |apS atidarytas nalb 

se trobesyje ateinantį penkta- jas (jpas North R<»bey gatvėje, 
dienį rengiama šokis. Pradžia Rytyje su tuo atidarymu ren- 
B:15 valandų vakaro. Įžanga 25 -
centai ypatai. Gros Buddy ^iškilmės, 
Gloom orkestras. Settlemento1 
adresas, 701 \Vest 11tb PI-

Teatruose

giama autų paroda ir kitokios 
. kuriomis vadovaus a- 

pielinkės aldermanas Adamows- 
ki. Parodai pasibaigus, įvyks 
bankietas 'Masoiūc Temple salė- 

! į e, 2451 North Kedzie Avė.

Chicago teatre — pradedant 
25 diena sausio bus duotos sce
nos produkcijos “Cavaleria Ru- 
stieana” ir “The Regimet Bali"; 
dalyvaus jose minios aktorių, 
dainininkai, muzikantai; pa
veikslas gi bus “Interference." 

McVieker teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantysis paveiks- 

| las “The Terror”; kitoki iiume- 
. riai.

Roosevelt teatre — šiuo lai- 
f ku rodoma kalbantysis paveiks

las “Abies’s Irisli Ruse”; tai pa
skubusi komedija, pritaikyta 
ekranui; kitokie numeriai.

uos. Visi kviečiami dalyvauti 
parodoje.

Medaliai gatvekarių 
kompanijų darbi 

ninkams
Palmei* House viešbutyje ren

giama bankietas vadinamų In 
terurban gatvekarių darbinių- 
kų. BankieUy bus įteikti meda
liai trims dtompanijų tarnauto
jams už tai, kad jie išgelbėjo 
gyvastis trijų žmonių. Bankie- 
te dalyvaus apie 600 kondukto-

-1 rių ir motormanų.

BAYER ASPIRIN” Tikybos mokytojų 
bėdosYRA SAUGUS Amerikos gyventojai vis ma- 

... i žiau įdomauja tikyba. Tikybi- 
Imkite be Baimės kaip p3-!nį0 jausmo palaikymui Chica- 
sakyta Bayer Pakeliuose1 gOg universitetas duos eilę pa- 

skaitų obalsiu “Suradimas Die- 
vo grožės pagalba’’. Universite- 

( \ * to tikybos skyrius paskelbė,
kad be paskaitų tikybos klau
simais
skaitos apie poeziją, 
dramą, tapybą, ect. Išrodo, kad 
šiomis paskaitomis dvasiškiai Į 
nori sutraukti studentus, kurie įpiesimai 
klausytų, tarpe kita ko, ir 
kybinių paskaitų.

busiančios duotos pa- 
muzika,

į)om-not affed

NAUJIENOS, Chicago. III.

Pabustų kolegija
Chicaga turi ypatinga kole

giją. Studentai nereikalaujami 
mokėti už pamokas, laboratori
jos jiems nieko nekainuoja, są
siuviniai užrašams ir paišeliai 
duriami veltui. Guolis tekaš- 
tuoja tik 10 centų nakčiai. Bet 
už guolį reikia sumokėti iš 
anksto. Kolegija neišduoda dip
lomų, ir tuo ji skiriasi nuo ki
tų miesto mokyklų, žiemos lai
ku ją lanko apie 100 studentų. 
O studentai — tai pabastos 
(hoboes), suvažiuojantys Chi- 
cagon žiemų pragyventi. Kole
gija randasi Desplaines gatvėj. 
Jos vedėjas Frederick Gaul.

pasilsėti. O pasilsėti jau laikas 
jam, nes per 40 metų pakanka
mai matęs visko

Tik du holdapai 1
Vakar policijos komisionie

rius Wm. F. Russell, atvažia
vęs darban, rado tik du rapor
tus apie holdapus. Tai, girdi, 
buvęs nepaprastas įvykis, nes 
visuomet jis gaudavo tokių ra
portų daug daugiau. Komisio
nierius mano, kad holdapų su- 
mažėjiųias esanti paseka areš
tų, kurie buvo padaryti perei
tą šeštadienį ir sekmadienį.

Chicagos sveikata
Kaip valdyta miesto 

turtas
[Pacific and Atlantic Photo]

Edda Mussolini, Italijos dik
tatoriaus duktė, kuri dabar ran-

| dasi Indijoj.

Bilius ekzaminuoti autų 
draiverius legislaturoj

Illinois valstijos atstovų bu
to narys, David I. Swanson įne
šė legislaturon bilių. Bilius rei
kalauja, kad autų draiveriai 
butų ekzaminuojami.

Pasak II. W. Elmore, dabar
tinio sanitary distrikto trusti- 
sų tarybos pirmininko, Sanita
ry distriktas gali apseiti su 
1,800 darbininkų. Bet prieš rin
kimus, pasak jo, Sanitary dis
triktas samdęs 4,800 darbinin
kų. Kitaip sakant, 3000 žmonių 
mokėta algos, o darbo 
jiems nereikėjo. z

dirbti

Jam patinka džėla

Sveikatos departamento ko
misionierius, Dr. Arnold Kegel, 
šios savaitės Iriuletene duoda 
tokių patarimų:

Nesitikėkit perdaug ventilia
cija, kurią gaunate langų atida
rymu. Ne visuomet galima gir
tis draugams, kad jūsų kamba
rio langai visada yra> plačiai 
atidaryti, nežiūrint kokis butų 
oras. Oro traukimas, ypatingai 
kai žmogus mirga, esti dažnai 
priežastimi kosulio ir šalčių, o 
o tai turi būti greičiaus tenden
cijos didinti, ne kad mažinti 
mirčių skaičių.

Kitaip sakąnt, Dr. Kegel pa-

oraSi jums išrodo greičiau ma
lonus, ne kad nesmagus, tai lai- i 
kykit savo kambario langus ati
darytus. Bet neikite gulti ati
darę langus, kuomet drebate 
nuo šalčio, pamėlynavusia no
sim. Tegul nds^k \aidina jus 
manymas, kad tai yra sveika.

“Reikia suprasti,“ sako Dr. 
Kegel, “kad aš neperšu jums 
miegoti kambariuose su užda
rytais langais. Bet aš noriu pa
rodyti, kad šaltame ore nėra 
būtino reikalo plačiai atidaryti 
langus, manant, jogej taip mie
goti yra reikalinga ir sveika.’’

Kai oras esti šaltas, o dar 
vėjas pučia į jūsų langus, tai 
ir taip per plyšius įeina šviežioj 
oro. Vienok geistina' yru šiek 
tiek praverti langus, kad oras 
miegamajame butų kokia de
šimčia laipsnių šaltesnis, ne kad 
gyvenamame kambaryje.

Patartina miegamajame kam-

baryje, ypač apylinkėse kur 
durnų ir suodžių skrieja ore 
daug, užtiesti langus drobule. 
•Ji sulaužys vėjo srovę ir sulai
kys ne mažai dulkių ir suodžių.

** 38 years
25 ounęes for 25c 
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ŪSE LE8S 
than of hlgh prlced brandi
M I LLION S OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

DABOK SAVO INKSTUS!
Mažas ar perdaug tankus šlapintasis 

reikalauja greitos atidos

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wm. 

F. Russell, šios savaitės biulete
ni© duoda tokių patarimų:

Mokėkite savo darbininkams 
čekiais, o ne grynais pinigais'. 
Algos grynais pinigais yra nuo
latinis kvietimas banditams. Vi
suomet bukite sargyboje prieš 
plėšikus. Banditui jo tikslas at
siekti palengvinama, kai gatvė
mis nešiojama didesnės pinigų 
sumos su maža a įminga.

Pranešimai policijos departa
mentui rodo, kad didžiumoje 

padaryti lodei, jog 
algos dar- 
anios gry-

Alaf Weberg buvo areštuo- tarįa entuzia!stiš<kiems “tyro o- 
tas delei to, kad mėgino par- ro” draugams bmti atsarges- 
duoti morgičiuotą autą. We- niems ir naudotis tyru oru pri- 
bergis pasisakė, kad jisai turįs ^laikant sveiko proto sumeti- 
pakankamai pinigų, idant už- nių.
mokėjus morgičių ir išėjus iš patogumas, o ne įsivaizdavimas 
džėlos. Bet kaip sargas paklaus-1 turi reguliuoti ventiliaciją.
davo jo, ar jis nenori stoti teis- j Jiegu jus miegate, kuomet 
man, tai Webergis prašydavo langai atdari tik colį ar porą, 
paaiškinti teisėjui, kad jis lau- Ibundato jaiusdamiesi pasilsėję 
kia advokato. Gi sargui ne ir smagus, tai yra ženklas, kad 
kartą aiškino, kad jam Weber-: jums ir tinka tiek oro. Jei- 
giui norisi pabūti kalėjime -;gu jus miegate,' kuomet langai 
esą, čia šilta ir ramu, galima ■ pilnai atdari, ir jeigu šaltas

Jis pataria atminti, kad

JNKSTŲ pakrikimai yra perdaug 
rimti, kad butų galima juos ig

noruoti. Todėl apsimoka paklausyti 
pradinių signalų. Mažas, deginantis, 

/ ar perdaug tankus inkstų Šlapi
ntasis; mieguistas, nebojus jautima- 
sis; pastiriinas, sustingimas ir nuo
latinis strėnų skaudėjimas ir yra tie 
įspėjimai. Susirūpink dėl jų!

Kad paakstinti normali inkstų vei
kimų ir pagelbėti jūsų inkstams iš
valyti jūsų kraujų nuo nuodingų at
matų, vartok Doan’s Pilis. Varto
tojai visur jas pataria. Pasiklausk 
savo kaimyno!

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
M r h. George Steidler, 3(111 Vark Avė., >ew York, N. Y., sako: ‘'Doan’« 

Filiu buvo kaip tik tai, kan man buvo reikalinga. Mano inkstai tin- ’ 
kainai neveikė. Slapimakis nebuvo taip tankus, kaip turėjo būti ir mane 
kvaršino HUstyrusion strėnos. Kvaituliai taipjau darė man nesmagumo. 
AA noriu pasinaudoti Ala proga pasakyti kitiems žmonėms kiek gero 
Doan’s padaro dėl manęs”.

Doan’s Pilis
Stimuliuojantis diuretikas inkstams.

Visose aptiekose, tJUc dėžutė, Foater-Milburn Co., Mfg. Cheminis,, Buffalo, N. Y.

“Aš užsirūkau Lucky
Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ į 

ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta-1 
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus t>uo
šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. ^Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neikardytas “Bayer” pa-

Arbitracija pienių 
ginče

ir vengiu saldubanditai žinojo, ka 
bįninkams buvo |R 
nais pinigais.

Mano manvmas vra tas — 
sako komisionierius, kad at
ėmimai pinigų, skiriamų al
goms, visai išnyktų, jeigu visos 
firmos mokėtų savo darbinin
kams čekiais. Reikia atminti, 
kad pajgundas pnsigrobti pini
gus dažnai paiskatina banditus 
papildyti galvažudystę. Aš ma
nau, kad Čekių sistema pašaliu-

mynųJ c
štai kaip aš pasilaikau gera
me pavidale ir visuomet 
jaučiuosi miklus”

Al Jolson
Dr. Clyde L. King (iš Phila- 

delphijos), pakviestas būti ar- 
bitratoriu pieno farmų savinin
kų ir pieno išvežiojimo kompa
nijų ginčui išspręsti, sutiko pa- 

Jisai atvyks 
Chicagon. Sakoma, kad farme- 
riai ir kompanijos sutikę pri
imti arbitracijos teismo nuo
sprendį.

kelis turi pritirtus nurodymus varto- kvietimą priimti.
Jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos r,. . Q .
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduodi lanku
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Kaip sustabdyti 
tų kosulį

Niekad neleiskit* kosuliui tiek 
toli nueiti, kad jis pasiektų 
pavojingų vietų. Sustabdykit 
j| dabar su Severas Courb 

k Baisam. Jis sustabdo ku- j 
teminą. nuramina gerklę.

Sis kosulio balzamas bu-
L vo mėgiamas faūmininis t 

vaistas per 50 me tų. J 
Jūsų aptiekininkas tu- jfl 

ri jų. 26 ir 50 cen- 
tų. A

W. F. SEVERĄ
CO.

Cedar Rapids, j®!

Reikalauja daugiau 
pilicijtfs

ir šaudymų.
Samdytojai turėtų įsakmiai 

patarti savo samdiniams mai
nyti čekius bankuose.

•irodo Warner 
Bros. Vrtaphone 
Pasekmingame 
Veikale 4‘The

.Severas. 
roūCH baisam

/ 1 ..... *7*“ *

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet’V esat pa

vargę ?
Kas priverčia jus visuomet 

jaustis atbukusiu?
Kodėl jus visuomet jaučiatės 

pavargę ?
Kodėl jus esate nervuoti?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Nėgi jus ne
galite apleisti savo sveikatą.

Tegul Dr. Singley pataps jums; 
jis specialiavosi šiame^/darbe per 
40 metų. /

Dr. C.C^JBfngley, M.D.
20 Jackson Boulevard
' Saite 1615,

Phone Harrison 0150
Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

- -i?

Policijos komisionierius Wm. 
Russell atlankė aldermanų fi
nansų komisijos posėdį ir rei
kalavo fondų padidinti miesto 
policiją bent vienu tūkstančiu 
vyrų.

Phone V irgi ni a 205 4

JOSEPH VILIMAS
A' a m u . 5 t a t V, m o 

KONTHAKTORIUS
• ft . .

1558 Š Wa*ht enavv Avė. Chicago, III

Al Jolaon
Gariu* komedininkaa ir dainų žvaigžde

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS!
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų molto: PA-^ 
TARNAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj I' 

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

Phone Canal 2544—2545 i

TAI yra išmintingas dalykas. “Geriau užsirūkyt Lucky 
Strike, kaip tik užeina noras riebinanČių saldumynų. * 
Tatai suteikia vyrams sveikatos ir stiprumo, ačiū išvengimui 

perdidelio svorio* Moterims tatai suteikia laibą, madingą 
figūrą.

e

20.679 daktarai pareiškė, jog Lucky Strike mažiau teerzina 
gerklę, nekaip kiti cigaretai. Veikiausia tai todėl, kad jų ta
bako apkepinimas prašalina nešvarumus. Tas procesas, 
apkepinimas, pagerina ir išdirba kvapsnį puikiausių pasaulyje 
tabakų. Tatai reiškia, kad Luckies cigaretuose yra kvapsnys, 
kuris smagiai pavaduoja tuos dalykus, kurie daro žmogų rie
bų. Štai kodėl “It*s Toasted” (Apkepinta) yra jums užtikrini
mas, kad Luckies turi savyje tikros sveikatos—Jie geri delei

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu
myno

5ūik

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Būkite sveikas drūtas— imkite Lucky vietoj riebinančio sal
dumyno. Taip daro vyrai jau ilgi metai. Tam jie turi įrodymų 
nuo žymių atletų, kurių mylimasis cigaretas yra Lucky Strike 
ir kurie sako, jog Luckies nuramina jiems nervus ir nekenkia» 
jų kūno sveikatai.
Tam tikra, aprubežiuota cukraus propocųa maiste yra patar
tina, bet žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog perdidelis daugis 
riebinanČių saldumynų yra kenksminga ir kad Amerikos 
žmonės perdaug valgo tokių saldumynų. Todėl, vardan 
apsirubežiavimo, mes sakome:—

VIETOJ SALDUMYNO.”

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Jt’s toosted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.
Kas subatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą 
tokias "Melodijas, kurios Broadtuaypadare Broaduay. ** Ta muzika 
po visą žalį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National 

Broadcasting Cbmpany tinklu.
© 1029. Tho American Tobacco Co., Manufacturers
- - i \

Tl 
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“STIPENDIJOS” FRANCUOS 
KOMUNISTAMS

“L. žinios“ rašo:
“Buv. komunistas žoržar 

Karre paskelbė Prancūzijos 
spaudoje įdomias sensacijas: 
apie prancūzų komunistus., 1 
Komunistų spauda maitinasi 
SSSR lėšomis. Be TIumanite’i 
komunistai leidžią dar daug 
legalių ir nelegalių laikraš-| 
čių. Visi šie jų leidiniai duo
dą didelį deficitą, ‘llumanite’ 
kainoja labai didelius pini
gaus. Kiti komunistų laikraš
čiai turi menką tiražų (pre
numeratorių skaičių. “N.”; 
Red.). Visus provincijos ko-i 
munistų laikraščius šelpiąs 
Paryžiaus centras, kuris gau
na lėšas i.š SSSR.

“Karre sako, kad Prancu-! 
zijos komunistai laikosi tik 
svetimu kapitalu. Jei iš ko
munistų bus atimti vadina
mieji slapti fondai — tai ir 
Prancūzijos komunistų par
tija išnyks.“

Maskvos “stipendijomis“ (ar
ba “sendvičiais) gyvena ir visų 
kitų tautų komunistai, neiš-, 
imant ir lietuvių. Visi jie yra 
parazitai, siurbiantys Rusijos, 
mužikų kraują, kurį išspaudžia 
iš tų mužikų bolševikiška vai-i 
džia.

profesinių darbininkų organi
zacijų....” Ir t. t.
Taigi tikrumoje Čepinskis 

vienas Markso idėjas pripažįs
ta, o kitas laiko klaidingomis 
ir bando “pataisyti“. Ar gerai 
jisai jasias “taiso“, tai čia ki
tas klausimas; bet faktas pasi
lieka faktu, kad tautininkų laik
raštis iškreipė Čepinskio mintį, 
išpešdamas iš jo straipsnio ke
letą sakinių, kurie parodo tik 
vieną pusę jo nuomonės apie 
marksizmą.

Pagaliau, ar ‘V-be“ bent pa
davė ištrauką iš Čepinskio 
straipsniu žodis žodin, kaip ji 
sakosi? Ne. Brooklyno laikraš
čio paduotoje ištraukoje varto
jama visa eilė žodžių, kurių 
atatinkamoje Čepinskio straips
nio vietoje nėra: jie pakeisti 
kitokiais žodžiais; ir kai kurie 
straipsnio sakiniai savotiškai 
tik “atpasakoti” ištraukoje, o 
ne paduoti originalėj<Ą formoje. 
Tąigi “V-be” meluoja, kuomet 
ji sako, kad ji citavusi č. straip
snį “žodis žodin“.

Na, tai ką ji pasiekė tuo sa
vo “gudriu“ šposu? Pasiekė tą, 
kad^dar kartą išėjo aikštėn, jo
gei “V-bės“ redaktoriaus sąži
ningumu negalima pasitikėti 
net tuomet, kai jisai “remia“ 
savo žodžius citatomis.

NEPASISEKĘS HOKUS- 
POKUS

Tautininkų laikraštis Brook-| 
lyne džiaugiasi, lyg geležėlę ra-1 
dęs, kad “Naujienos“ pasakiu
sios, jogei prof. Čepinskis neži
nąs socializmo . Mat, “Naujie-j 
nos“ tą nežinojimą prikišušios 
“Vienybei“, o tuo tarpu pasta
roji buvusi padavusi žodis žo
din ištrauką iš prof. Čepinskio 
straipsnio, tyčia nepažymėjusi 
šaltinio, iš kurio ta ištrauka 
buvo paimta.

Vadinasi, Brooklyno laikraš
tis giriasi iškirtęs šposą. Pažiū
rėsime, kaip tas šposas jam pa
sisekė.

Pirmiausia, ar tiesa, kad toje 
neva ištraukoje iš prof. Čepins
kio straipsnio yra kritikuoja
ma socializmas? Ne, netiesa. 
Toje ištraukoje yra kritikuoja
mas ne socializmas bendrai, bet 
tik marksistinė teorija. Yra 
daug socialistų — ne tik Lietu
voje, bet ir kitose šalyse — ku
rie Markso teoriją atmeta, ar
ba nesutinka su kai kuriomis 
tos teorijos dalimis, bet butų 
neteisinga sakyti, kad jie nesą 
socialistai arba “nežino socializ
mo“.

Antra, ar “V-bės“ paduotoji 
ištrauka tikrai išreiškia prof. 
Čepinskio nuomonę apie mark
sizmą? Ne. Straipsnyje, iš ku
rio ta ištrauka paimta, nurodo
ma visa eilė teigiamų marksiz
mo pūlių, pav.:

“Karolis Marksas pirmuti
nis aiškiai pabrėžė, kad nau
ja visuomenės tvarka gali bū
ti realizuota tik tada, kada 
šitą uždavinį pastatys sau 
plačiosios darbininkų ma
sės....”

“Karoliui Marksui priklau
so garbė sudarymo kontakto 
tarp utopinio socializmo ir

Skaitytojų Balsai
Kurie daktarai 

geresni?
“N-se“ tilpstanti mano strai

psniukai apie daktarus, mato
mai, daro skaitytojams Įtakos. 
Tatai sprendžiu iš to, kad lie
tuviai daktarai susirūpino tuo 
klausimu. Tie iš jų, kurie ra
šinėja laikraščiams, ėmė ginti
generalių daktarų poziciją. Kaip 
Dr. Mįntvidas taip ir Dr. Mar- - 
gėris užsimanė įrodyti, kad ge
neraliai daktarai esą daug nau
dingesni, negu specialistai. Kuo 
gi jie remia tą savo tvirtinimą? 
Tą savo tvirtinimų jie romia li
gų komplikacijomis (painu
mais). Mat, Tūlos ligos nors 
pasireiškia tik viename kūno 
organe, bet jų priežastys, — 
kad-ir nejaučiamos — gali slėp
tis daugelyje skirtingų kūno 
organų. Todėl tie daktarai ir 
sako, kad ' surasti ir pašalinti 
tas priežastis galis tiktai gene- 
ralis daktaras, kuris užsiima 
gydymu viso organizmo, o ne 
specialistas, gydantis kokią nors 
atskirą organizmo dalį.

Bet nežiūrint to, kad gene
raliai daktarai esą tokie naudin
gi, jų skaičius greitai mažėjąs, 
o mažai naudingų specialistų 
daktarų skaičius greitai daugė- 
jąs. Dr. Mon tvidas pareiškia, 
kad “beveik kiekvienas dakta
ras bėga į specialybę”, o Dr. 
Margelis priduria, kad “jei spe
cialistai taip smarkiai daugin
sis kaip keliais pastarais me
tais, tai už nedaugelio metų bus 
kone vieni specialistai.’^

Jei tikėtai pranašystei apie 
^gerosios“ kategorijos daktarų 
spartų nykimą, tai reikėtų pa
daryt išvadą, kad neužilgo žmo
nija nebegalės kovoti su ligo
mis, nuo kurių pirm laiko išmirs 
daugybes žmonių. Kitais žo
džiais tariant, dideli juodi ligų 
debesys slenka virš žmonijos 
galvų dėl išsigimstančius inedi-

Užsisakymo kaina;
Chicafloie — paštu:

Metams ........................................... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00
Dviem mėnesiam ...................... Z1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ....................................  $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
- [Atpiginta]:

Metams .....................   $8.00
I*usei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................. „ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

cinus sistemos. Oi-oi-oi! Ka
lint !

Kadangi žmonės taip yra gąs
dinami, tai reikia tą klausimą 
panagrinėti. Tik gaila, kad nė
ra nė vieno lietuvio specialisto 
daktaro, kuris tik vienu plunks
nok pabraukimu sunaikintų tą 
tveriamų Dr. Montvido ir Dr. 
Margelio baubą. Bet ir aš ga
liu jį taip numaskuoti, kad iš jo 
beliks plikas, nieko nereiškian
tis kuolas.

Patvirtinimui įrodymo, kad 
generaliai daktarai esą* geresni 
gydytojai, negu specialistai, 
“N-nų“ num. 437-me Dr. Mar- 
geris duoda pavyzdį vienos li
gos -“ausų skambėjimas”, iš- 
skaitliuodamas tos ligos seka-
mas priežastis:

1) Ausų užsikimšimas ausine 
siera arba šiaip kokiu nors 
daiktu,

2) Staigus arba chroniškas 
‘ausies kataras (įdegimas),

3) Sugedę inkstai,
4) Arterijų sukietėjimas,
5) Aukštas kraujo spaudimas,
6) Mažakraujistė,
7)Puliavimas tonsiluose, dan

tyse, nosyje, tulžies pūslėj, žar- 
onse ir t.t.,

8) Perdidelis vartojimas ta- 
boko ,

9) Kai kurie vaistai,
10) šiokios ar tokios permai

nos kūno ar proto būsenos,
11) Fizinis ar protinis persi- 

drrbimas,
12) Ilgokas susilenkus buvi

mas,
13) Daug kalbėjimas,
14) Sukimosis ir galvos krai

pymas ar kratymas, x
15) Nedamiegojimas ir persi- 

miegojimas,
16) endokrinių liaukų pakriki

mas,
17) širdies nenormalumas,
18) Nervų pairimas ir dauge

lis kitokių dalykų.
Kaip matote, čia yra sumi

nėta 18 dalykų, galinčių pasi
reikšti ausų skambėjimo prie
žastimis, o jei da paimti ati- 
don čia nesuminėtu dalykus, tai 
jų pasirodys daug daugiau. 
Reiškia, tik ta vien.a liga (tei
singiau sakant ligos pasekmė), 
vadinama ausų skambėjimu, 
gali turėti keletą desėtkų prie
žasčių; o kadangi ligų yra ke
letas šimtų, tai priežasčių gali 
būt keletas tūkstančių. Svarbu 
yra žinoti ir tai, kad tūlos esa
mos priežastys ilgą laiką ligoje 
gali nepasireikšti arba jos gali 
pasireikšti skirtingose ligose. 
Taigi kyla klausimas, ar pa
prastas daktaras gali palaikyt 
savo galvoje visus tuos tūkstan
čius priežasčių, tinkamai jose 
orientuotis ir tuo pačiu laiku 
sekti ir studijuoti naujus išra
dimus medicinoje? Aišku, kad 
visą tą jam atlikti tai vistiek, 
kaip ant mėnulio užsikopti.

Kitaip^ yra su specialistais. 
Kiekvienas jų tyrinėja ir gydo 
tik atskirą ligą. Todėl jų dar
bas nėrri besistengimu užsikop
ti ant mėnulio. Dr. Montvidas 
su Dr. Margeriu neteisybę sa
ko, kad specialistai nesuprantą 
ir negydą ligų^ priežasčių; Jie 
gydo daug sėkmingiau, negu 
generaliai daktarai. Pavyzdžiui, 
tūlose odos ligose jie daro į- 
šmirkštimus į raumenis; tie į- 
šmirkštimai veikia juk ne tiek 
Į pačią odą, kiek į tuos orga
nus, kurių pakrikimas odą ap
sargdina, bet 'Oda greitai pa
sveiksta. Pažystu vieną žmo
gų, kurio veidas buvo biauriai 
skauduliais sudarkytas. J^er sep
tynerius metus jį gy(J<f paprasti 
generaliai daktarai, kuriems jis 
išmokėjo apie pusantro tūkstan
čio dolerių. Kai, jį pirmą kartą 
pamačiau, jis buvo ne panašus į 
žmogų: veidas nugrubęs ir rau
donas kaip nuluptas, o nosis ir 
ausys jau buvo apipuvusios. Ta
da aš jį nusiunčiau pas tūlą są
žiningą gen. daktarą, kad jis 
jam prirodytų odos specialistą. 
Specialistas buvo prirodytas ir 
ligonis tapo išgydytas į tris sa
vaites laiko. *

štai kitas pavyzdys. Rašyto
jui šių žodžių buvo nesveikas 
gomurys. Tapo išimti tonsilai, 
bet ir po to gomurys mažai te-

(Pacific and Atlantic Photo]

Didkunigaikštis Nikolai Niko- 
laevič, kuris šiomis dienomis pa
simirė Franci joj. Laike pasauli
nio kąro jis buvo caro armijų 
vyriausias vadas.

pasitaisė; per dešimt metų jau
tė gomuryje didelį keblumą. 
Apsirodė daugeliui daktarų ir 
nė vienas negalėjo surast gomu
rio nesveikumo priežasties. Ta
da šių žodžių rašytojas atsidū
rė nemokamam dispensery, kur 
daktarai specializuojasi gomu
rio, nosies ir ausų ligose; čia 
daktaras-specialistas metęs tik 
vieną žvilgsnį, tuoj aus pasakė, 
kad yra užsilikęs pūvantis ton- 
silų šmočiukas, 'kuris į kelias 
minutas tapo išimtas ir gomu
rys įįk^sveikutėlis. Galėčiau 
priroS^t panašių atsilsimų 
desėtkus, bet dėl sutaupymo 
vietos laikraštyje Jai bus ga
na tų dviejų.

Kad specialistai geriau gydo, 
negu generaliai daktarai, tai 
visai natūralu. Juk jie kasdien 
perleidžia po keletą arba net ir 
kelioliką ligonių vis su pačia li
ga, kuomet generaliams dakta
rams kartais nė per keletą me
tų neprisieina matyt kai kurių 
ligų; o jei da prisiminti įrankių 
stoką, tai visai pasidarys aiš
ku, kad generaliai daktarai ne
gali prilygti specialistams.

Taigi Dr. 1 Mcntviao ir Dr. 
Margerio pri rodytojai,' kad spe
cialistai ‘ netyrinėja ir negydą 
ligų priežasčių yra tuščia pasa
ka. Tuščia pasaka kaip dėl 
viršminėtų dalykų, taip ir dėl 
to, kad specialistai yra baigę tą 
patį mokslą, ką ir generaliai 
daktarai. Bet skirtumas tarp 
jų yra tas, kad pirmi gydymą 
yra pasidalinę į tam tikras ša- 
kas7*b antri gydo šabloniškai— 
kaip pasitaiko. Dėlto pirmųjų 
darbas yra lengvas, sėkmingas 
ir gerai apmokamas, dėlto jie 
patraukia savep daugumą tur
tingesnių, apšviestesnių pacien
tų, ką pripažysta ir Dr. Mont
vidas su Dr. Margeriu; kuomet 
antrųjų darbas juos tik kom
promituoja ir atstumia nuo jų 
pelningesnius pacientus, lodė, 
“beveik kiekvienas daktaras 
jėga į specialybę“; todėl papras
tus generalius daktarus laukia 
dinonsaurų, mamutų ir dramb
lių likimas. Kas nemoka pri
sitaikyt prie aplinkybių, tą be- 
gailestingo gyvenimo ranka nu
trina nuo žemės paviršiaus, ne
žiūrint aimanivimų ir dejavimų.

Vienok, neveizint to pragaiš
tingo generalių daktarų likimo, 
ietuviai daktarai buvo priversti 

jais tapti ir yra privertai jais 
pasilikti, nes jie negali bus spe
cialistais. Kodėl? Todėl, kad 
jie beveik visi yra kilę iš atei
vių, ir kaipo tokiems geriausiai 
sekasi praktikuotis tarp savo 
tautiečių. O kadangi musų tau
ta yra neskaitlinga, ta? dauge
liui lietuvių daktarų, tapus spe
cialistai, nebūtų ko veikti dė- 
liai tūlų ligų retumo, štai ko
dėl nežiūrint to, kad “beveik 
kiekvienas daktaras bėga į spe
cialybę“, nė vieno lietuvio nėra 
“išbėgusio“, nors toks “išbėgi
nius“ žmonėms butų pagoidau- 
j alnas.
• Tečiau butų klaida pageidau
ti, kad visi daktarai taptų spe

cialistais. Generaliai daktarai 
yra taip pat reikalingi. Reika
lingi toms ligoms, kurios palie
čia visą žmogaus organizmą ir 
labai sunkiai gydosi, kaip, pa
vyzdžiui, sifelis ir kelios kitos. 
Bet toms ligoms užtektų tų 
generalių daktarų, kurių ofisai 
yra užsikimšę žmonėmis, nors 
jie ima po dešimt-penkioliką do
lerių už vizitą. Tų daktarų 
milžiniški gabumai jų profesi
joj, duoda jiems galimybės pui
kiai orientuotis visoj medicinoj. 
Todėl jie joj pašilių ir tada, 
kada nebeturės ką- veikti tie, 
kurie rašydami laikraščiams 
straipsniukus, logikoj šlubuoja 
ir iš savęs juokus daro. Nes ar
gi nejUokas iš maž-daug tokios 
jų pasakos: Generaliai daktarai 
daug mokinas, bet jiems neten
ka gaut turtingesnių, reiškia, 
mokytesnių pacientų; jie sun
kiai dirba, bet mažai teuždirba 
—tik po du-tris dolerius už vi
zitą; jie visiems pacientams rei
kalingi, bet mažai pacientų juos 
tereikalauja. žodžiu tariant, 
kaput!

Na, o tiems specialistams lyg 
velnias piideda: jie mažai tesi- 
mokina, bet gauna turtinges
nius, reiškia, mokytesnius pa
cientus; jie lengvai ir prastai 
dirba, bet daug uždirba de
šimt-penkioliką dolerių už vizi
tą; “90 nuošimčių jų yra nie
kam nereikalingi“, bet jų daug 
kas reikalauja, ypač iš turtin
gesnių žmonių.

Tuomi išsiaiškina da ir kitas 
kuriozas, būtent tas, kad tur
tingesni žmonės tapo begali
niais kvailais, o beturčiai —be
galiniais gudruoliais, nes pirmi 
moka po dešimt-penkioliką do
lerių už vizitą tiems daktarams, 
kurių “90 nuošimčių piekam ne
reikalingi“, o airbri gauna “ge
rus“ daktarus mokėdami tik po 
du-tris dolerius už vizitą.

Va tau, Jurguti, ir devinti
nės! Ta dalis straipsnio (ausų 
skambėjimo priežastys) skamba 
all right; bet kai tik prie jos 
mėginta prišokti uodegaitė, tai 
išėjo nei šis nei ta/>—šalna.

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

Kam patiks, o kam ne.
Kad nuo sausio pirmos pra

dėjome gyvent naujus metus, 
tai visi žinome, bet atsisveikin* 
darni senuosius metus, ar atsi
sveikinome savo senus netiku
sius papročius?

Gal kaip kam neaišku, kas 
tie seni netikę papročiai*! r gali 
Įsivaizdinti, kad aš čia kalbėsiu 
abelnai apie visuomenę, kurioje 
yra netikusių papročių. Bet aš 
noriu kalbėt tik apie tuos, kurie 
rie turi paproty save augštint, 
nes pastaruoju laiku pas lietu
vius įsigyveno paprotis Įsivaiz
duot bile augštjLi žmogum ir pa- 
siskelbt juomi, nežiūrint, a 
teisėtai, ar ne, ar esi atatinka
mas, ar ne, o tik bile vadintis 
augštu titulu ir viskas.

Tokių šposų praeitais laikais 
turėjome gana daug ir įsigijo
me keletą “augštų” dvasiškų 
vadų, kurie ir manosi esą kuo 
jie vadinas. Bet pas lietuvius 
yra dar viena rųšis, tai inteli
gentija, apie kurią aš ir kalbė
siu.

Į šią klesą bene yra daugiau
sia kandidatų, nes į ją kandi
datuoja vyskupai, kunigai, dak
tarai, advokatai ir kiti, žodžiu 
sakant visi kurie mėgsta save 
pasivadint inteligentais. O ar 
daugelis žino ką reiškia būti in
teligentu čia pat pamatysime.

Tikrieji musų inteligentai-tės 
suvis pas lietuvius pamiršti ar
ba nežinomi, o tie, kurie save 
mėgsta vadint inteligentais, 
kartais pasirodo visai kuo kitu. 
Pas tuos “inteligenltus“ yra pa
protis pripažinti garbės nariu 
tik tokius, kaip ir jie patys, bet 
apsaugok Jackau, jeigu kas iš- 
drystų kritikos žodi ištarti...

Mes turime inteligentų senų 
ir jaunų, mokytų ir bemokslių. 
Jie yra blaivus ir mokantys ki
tus nuo dpsigėrimo apsaugot. 
Tokie žmonės namie ir svetur 
moka gražiai apseiti. Pasikvie
tę į namus svečius, moka juos 
tinkamai pavaišint. Jeigu var

toja bent kiek svaiginančių gė
rimų (norints gyvenams “sau
sųjų“ gadynėj ir apie tai ne
reikėtų kalbėti...), inteligentė 
šeimininkė sodindama svečius 
prie stalo, pirmiaus pasiklausia 
kurie ir kurios priims po trupu
tį ir pripildžius stiklelius nepa
lieka visą bonką ant stalo, kad 
duoti progą vienam kitam “in
teligentui“ dasipildyt antrą, 
trečią ir t.t., bet mandagiai ją 
pašalina ir tartum suvis apie 
tai ant toliaus pamiršta. Kaip 
kuriems tokis priėmimas nepa
tinka, bet kas jų paiso...

Inteligentų tėvų vaikučiai iš
mokinti n/mdagupio. Jie žy
mus visur. NajĮuose jie ger
bia tėvus, mbl<ywoj mokytojus, 
gatvėje kaimynUs ir praeivius ir 
nebendrauja su ištvirkėliais.

Jeigu tik pasižvalgysim, rasi
me tarpe musų daugelj, kuriuos 
privalom# vadint inteligentais. 
Todėl su pradžia šių metų, mu-- 
sų priderystė yra pagerbt kiek
vieną tik pagal užsitarnavimą, o 
tuomi, trokštančius garbės be 
užsitarnavimo, paakstinsime 
prie supratimo, kas kokio titu
lo yra vertas.—Vairomanis.

< MARGUMYNAI
Kai iZirie vaikai, pirm negu 

jie^pradeda vaikščioti, eina ant 
visų keturių, t. y. rankomis ir 
kojomis, kaip keturkojai gy
vūnai. Yra vaikų, kurie taip 
daro net iki dviejų metų senu
mo.

Dr. Alės Hrdlička, vienas žy
miausių Amerikos antropologų, 
sako, jog tas “keturkojų“ in
stinktas pas vaikus yra ata
vistinis. Jis parodė, jog toli
moj praeityj — gal prieš mi- 
lioną ar daugiau metų — da
bartinių žmonių pirmtakunai 
vartojo tą vaikš^ojimo būdą. 
Kitaip sakant, žmonių pirmta
kunai vaikščiojo visomis ketu
riomis, kaip keturkojai.

♦ * *

Kauai saloj, IIawaii, randasi 
“lojantis“ smėlių kalnas. Kuo
met to kalno smėlys yra suju
dinamas, tai jis išduoda tokį 
garsą, kuris primena šuns lo
jimą.

^Airijos teismai dabar užim
ti saliunų klausimu. Jie turi 
išspręsti kurie saliunai yra ne
reikalingi. Kuomet policija ra
portuoja, jog tokie ir tokie sa
liunai daro mažai biznio, tai 
teismai pasikviečia saliuninin- 
kus ir prašo paaiškinti, kodėl 
jų saliunai neprivalo būti už
daryti. Jeigu pasiaiškinimas 
nėra tikslus, tai teismas nu
sprendžia atimti laisnį.

\ >:< * ♦

Graikija padarė kontraktą su 
Anglijos inžinierių firma įves
ti tinkamą irigaciją Tessaly, 
Epinis ir kituose distriktuose. 
Dabar tie dideli žemės plotai 
guli be naudos, mes dėl nuolat 
pasikartojančių potvynių nega
lima žemę dirbti.

Už ta darbą graikų valdžia 
turės Sumokėti anglų firmai 
$50,000,000. Manoma, kad įve
dus irigaciją, Graikija ne tik 
turės pakankamai grudų savo 
reikalams, bet galės juos eks
portuoti ir kitoms šalims.

* * ❖

Nobelio dovanos, kurias ski
ria /švedų mokslo įstaigos, pra
dėta duoti prieš 28 metus, šiais 
metais Norvegijai teko litera
tūros dovana, Franci jai litera
tūros ir medicinos, Vokietijai 
dvi dovanos už pasižymėjimą 
chemijoj. Fizikos dovana tapo 
sulaikyta.

Gruodžio 10 d. kiekvienas 
Nobelio dovanos laimėtojas ga
vo apie $42,060. Pradžioj do
vanos vertė siekė tik $40,511, 
bet 1923 m. ji buvo nukritusi 
iki $30,802. Ačiū biznio page
rėjimui, dabar dovanos vertė 
žymiai pakilo.

Nuo 1901 m. (pirmi dovanų 
skirimo metai) Nobelio dova
nas gavo 140 žmonių. Bendra 
tų dovanų suma siekia $3,975,- 
000. Už pasižymėjimą medi
cinoj terpo paskirtos 26 dova
nos, fizikams — 33 dovanos, 
chemikams — 25, rašytojams 

Ketvirtadienis, saus. 24, '29 Į 
— 28 ir pasaulines taikos dar- 
buotojams — 28.

Daugiausia Nobelio dovanų I 
Idimėjo vokiečiai (31); po to I 
seka Fęancija (21), Anglija 
(20), Švedija (9), Amerika Į 
(9), Šveicarija X7), Danija (7), 
Olandija (7), Norvegija (5), j 
Austrija (5), Italija (5), Bel
gija (4), Lenkija (2) ir Busi- Įį 
ja (1).

Penki ’ amerikiečiai laimėjo j 
pasaulinės taikos dovanas — I 
Theodore Roosevelt (1906 m.), j 
Elihu RooK(1912 m.), Wood- 
row Wilson/(1918 m.) ii’ Char- i 
les G. Dawes (1926 m.) Kiti 
amerikiečiai, kurie laimėjo No- j 
belio dovanas, yra: prof. A. A. 
Michelson (fizikos, 1907 m.), 
Dr. A. Carrel (medicinos, 1912 
m.), prof. T. W. Richards 
(chemijos, 1914 m.), prof. R. 1 
A. Millikan (fizikos, 1923 m.) j 
ir prof. Arthur Compton kar- I 
tu su anglų profesorium C. T. i 
R. Wilsonu laimėjo fizikos do
vaną 1927 m.

Nobelio dovanas yra gavu- 4 
sids tik šešios moterys. Iš jų I 
Curie gavo dvi dovanas — fi- j 
zikos ir chemijos. Kitos lai- į 
mėtojos yra: von Suttner, Au
strija (taikos); Selina Lager- i 
lof, Švedija; Grazie Deledda, 
Italija, ir Sigrid Undset, Nor-ii 
vegija. Jos gavo dovanas už | 
pasižymėjimą literatūroj.

Dr. Hegemann išleido Vokie- I 
tijoj knygą,''kur jis įrodinėja, 
jog Kristus nebuvo nukryžia- | 
votas. Esą pasaka apie Kris- | 
taus nukryžiavojimą įsiskver
busi dėl to, kad senovės raš- į 
tai tapo neteisingai išversti.

♦ ♦ ♦

19C0 m. žydų farmerių Ame
rikoj buvo priskaitoma apie 
1,000. Dabar farmose gyvena 
apie 80,000 žydų. Apskaitoma, 
kad jiems priklauso apie 1,- 
000,000 akrų žemės. Vertė tos 
žemės su trobesiais ir padar
gais siekia $150,000,000.

žydai farmeriai yra gerai 
susiorganizavę. Jų Agrikultū
roj Draugija turi savo skyrius 
visoj Amerikoj. —K.

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

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
TuL Cicero 130

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosrvdt 8500

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams
Pusei metų ...............
Kopija .........................

$1.50
$1.00

10c

Teinykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau ‘‘Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Smulkios Žinios

Susirgo J aukštus

Cicero
šiandie iškilmės viešųjų moky

klų mokinių, baigusių tas 
mokyklas

Susirgo Jonas Jaukstis, gy
venąs 2158 VVest 23-rd St. Ser
ga jau apie savaitę laiko. Guli 
šv. Kryžiaus ligoninėje. P-nas 
Jaukstis plačiai žinomas Chica
gos lietuviams. Jis yra jau se
nyvas, kokių 70 metų amžiaus 
vyras. Bet esama vilties pa
sveikti. Chicagoje išgyvenę? 
apie 10 metų. 

* * *
Macas Antanas, 51 metų, gyv. 

2551 West 45 St. tapo sužeis
tas gatvekariui ir autui susikū
lus. Sužeistasis nugabentas li
goninėn. 

» ♦ ♦
Feliksas Moskus, 56 metų, 

gyv. 3332 So. Morgan sužeis
tas. įlaužtas kairiojo paties 
kaulas. Guli pavieto ligoninėje. 
Susiginčijo savo namuose su tū
lu Rabotichiu. Pastarasis areš
tuotas..

Antanas Lukas, 3116 So. Wal- 
lace St., 36 metų, lipo laiptais 
žemyn, paslydo, užsigavo galvą. 
Nugabentas ligoninėn. 

♦ ♦ *
Licilė Vidutis, 18 metų, su

sirgo apendicitu. Gyveno 731 
West 35 St. Išgabenta ligoni
nėn.

George Borko, 47 metų, gyv. 
732 VVest 19 St., ėjo šalygatviu 
paslydo, parpuolė. Sprogo 
sprando kaulas. Ligoninėn nu 
gabentas. 

♦ ♦ *

Julius Bertauskis, gyv. 1936 
So. Jefferson, nugabentas ligo 
ninėn. Ėjo gatve, paslydo, griu 
vo. Kailis petis išsuktas.

—Reporteris.

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

Cieeroje yra keletas viešųjų 
mokyklų. Kadangi gražus bū
rys vaikų baigė aštuntą tų mo
kyklų laipsnį sausio mėnesį, tai 
šiandien 8 vai. įvyks J. Sterling 
Morton mokyklos auditorijoj iš
kilmės ryšyje su vaikiščių (ber
niukų ir mergaičių) baigimu 
mokyklos. Bus išduodamos dip
lomus. Baigė Cicero mokyklas 
viso 316 vaikučių.

Peržiūrint surašą tų mokinių, 
išrodo, kad kai kurie jų 
lietuvių tėvų Vaikai. Ve jų 
dai ir pavardės:

Cicero mokykla

yra 
var-

(iccrgv Brcibis, E. .1. Burdulis, 
A. P. Fiflis, Bruno Gudaitis, K. 
Levandowski, Loretta VVeina- 
rtnvski, Josephine Za\vaski.

Roosevelt mokykla
VVilliani Beneshunas, Helen 

L. Bunda, Monica Mazūras, 
John Norkus, Albert Plutrie, 
Auna Stanis, Anthonny Stanke- 
\vicz, Nellie Stankus, Helien Vei- 
culis, Franees Zabulis, Frances

Columbus mokykla
Harry Jablonskį, Josephine 

Venskus, E. VVielgus.
Be abejonės, yra ir daugiau 

lietuvių (bernaičių ir mergai
čių) baigusių suminėtas aukš
čiau ir kitas mokyklas. Kadan
gi tečiaus daugelis lietuvių y- 
ra pakeitę savo pavardes, tai 
•unku jas įspėti, ir todėl jos 
čia nesuminėtos.

I

Gal būt, kad ne vienas tų vai
kų bus leidžiamas' į aukštesnę 
mokyklą. Tai bus pagirtinas 
tėvų žygis.
tinas vaikų noras mokintis 
liau. —Reporteris.

Tai
Taipjau bus pagir 

to

Roseland
Apie Golden Star kliubu 

komisijų
ir jo

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. Bian 
kos turi būt išpildytos ir taksa 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me 
tų.

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

RADIOS! RADIOS!
Dclei musų milžiniško užsisakymo ii 
taip pat didelio išpardavimo čia pa
duodame žymiai nužemintas kainas, 

kuiios yra sekamos:

Golden Star kliubo komisija 
(pertaisyti konstitucija) dar
bavosi per vasara. Laikė dešim
tį susirinkimų tuo tikslu. Po pa
taisymo konstitucijos buvo su
šauktas nepaprastas susirinki
mas priimti ja. Priėmus kon-j 
stitucijų ir kelioms dienoms! 
praėjus, įvyksta kliubo prieš-1 
metinis susirinkimas. Tame su
sirinkime komisija pranešė, kad 
konstitucija nepaduofa į spau
dų. Susirinkimui patiko. Iždi
ninkas pranešė, kad negalėjęs 
atsilankyti į susirinkimų prii
mant konstitucija. Pareikalavo, j 
kau jam duotų kopija, ir davė 
įnešimų palikti konstitucijų iki 
metinio susirinkimo. Sako, jei
gu butų trukumų konstitucijoje, 
tai galėtumėm pridėti.

Susirinkimas, apsvarstęs šį! 
dalykų, paliko metiniam susi- | 
rinkimui galutinai užbaigti 
reikalų su konstitucija. Įvyko 
metinis susirinkimą^. Komisija 
išdavė raportų, kad su konsti-

Atwater Kent 40 už ............ $77.00
Freshman Q., 15 už ............ $69.00
Steinite 7 už ..................................... $73.00
R. C. A. Radiola 18 už ........ $95.00
Sparton už .............................. $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00
Radiola 60 už ............................. $147.00
Majestic 71 už ......................... $137.00

PRANEŠIMAI

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

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

B-vės “Bubąs” Akc. kurie įdomau
jąs prašome susirinkti sausio 24 d., 
8 vai. vak., Kliubo kambariuose, 
Universal State Banko name, 2-ram 
aukšte, 814 W. 33rd St.

Komisija yra gavus nuo Bendrovės 
pirmininko Prof. V. Mačio Valstybės 
Gynėjo Apkaltinimo Aktą ir daug 
kitu svarbių dokumentų, sulyg ku-j 
rių yra galimybės atgauti Bendrovės 
turtą iš Gudžiūno ir kitų. Bukit lai
ku. Komisija.

“Birutes“ pamokos įvyksta ketvir
tadieniais Gagc 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.

Susirinkimas Great Pullman Lith- 
uanian Better Government Kliubo 
bus ketverge, January 24-ta, 8-ta va
landų vakare, Strumilos svetainėj, 
158 E. 107th St. Atsilankykite ir 
nenariai, prisirašyti.

Adv. J. P. VVaitches, pirm.

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

Tel. Boulevard 4705

Repeticija veikalo “Audra Giedro
je“ rengiama Dramatiško Batelio nau
dai, velionio J. Sankuno, įvyks penk-„ 
tudieny, .f au. io 25 <1. Prašau visu bū
ti. — B. Vaitiekūnas.

tucija nieko nedariusi, kad ji 
tebėra tokia, kokių susirinki
mas priėmė. Tik komisijos sek
retorius reikalavo, kad keli kon
stitucijos paragrafai butų per
skaityti susirinkime. Tas buvo 
padaryta. Perskaityti paragra
fai vieni buvo priimti, kiti at
mesti.

Pakaušiui nepatiko, kad buvo 
skaitomi pataisyti paragrafai. 
Jis sakė, kad tie paragrafai pa
daryti be jo žinios. Pakaušis 
labai susirūpino konstitucija. Iš 
dešimties susirinkimų jis tik ke
turiuose susirinkimuose buvo. 
Įvyko komisijos susirinkimas 
sausio 14 d. aptarti, kur duoti 
spausdinti konstitucijų. Pakau
šis davė įnešimų duoti komisarų 
gazietai, kiti—Valaskui. Eina 
apkalbėjimas: Pakaušis smerkia 
Valasko spastuvę, giria komisa
rų. Jis sako, kad jie geriau 
sutaisys rašybų. Jam pastebėta: 
ar taip, kaip taiso komisarų ga- 
zietų? Jei taip, tai mes neno
rime.

Apkalbėję, nutarė duoti 
spausdinti konstitucijų Valas
kui. Pareikalauta iš jo, kad 
trečių kartų butų duota peržiū
rėti sustatytų konstitucija. Nu
tarta spausdinti 1,000 egz. Jau 
paduota spausdinti konstitucija. 
Planus komisijos priėmė. Už 
mėnesio laiko žadėjo atspaus
dinti konstitucija, žvalgas.

Olšauskienei

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER
KOPERAClJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:
13643—S. Ambrulevičiui 
23448—V.
13664—A. Mikalajūnui 
23166—M. Bieliauskienei 
13426—J. Vališauskui 
13935—Z. Muleronkienei 
22726 P. Gudmonui 
23400—P. Babalionienei 
24479—J. Janušui 
13503—B. Raibikienei 
13443—J. Vėžiui 
13515—A. Každailienei 
24480—S. Butkui 
24492—M. Šimkienei 
56154—M. Grupienei 
13358 J. Sakalauskui 
13560—D. šaukštienei

Marųuette Park
šiandien įvyksta .South VVest 

Litliualnian American Political 
Club susirinkimas p. Mežlaiškio 
name, 2153 VVest 71st St.

Susirinkime bus tariami ka'i 
kurie- svarbus klausimai.

Ir kadangi vestos derybos su 
vietiniu kliubu dėl susivieniji
mo pairo visai, tai susirinkime 
bus renkama nauja valdyba.

Pageidauja, kad juo didesnis 
narių skaičius dalyvautu.

Bus paaiškinta, kodėl neįvy
ko kliubu susivienijimas.

—Kliubietis.

MARIJONA KATAUSKIENĖ 
po tėvais Atkočaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 20 dipeną, 1:45 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 36 me
tų amžiaus, gimus Eržvilko 
parap., Baltaičių kaime, Rasei
nių apskr. Amerikoj išgyve
no 16 metų. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Joną, sūnų Po
vilą, 2 dukteris — Marijoną ir 
Veroniką ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Veroniką. Kūnas pa
šarvotas randasi 129 W. 46 PI.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 25 dieną, 9 vai. ryte iš 
namu i Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Kataus- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. .

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1711.

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 tėvą Joną ir motiną 
Marcelę,t po tėyais Gedartaitę, 
seserj Jadvigą, senučius Gedar- 
tus, dėdę Joną Gedarlą, ciocę 
Spitlienę, pusbrolį Alfonsą 
Spitlių ir kitus artimus gimi
nes. Kūnas pagalvotas randa
si 4024* S. Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 25 dieną, J 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 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesuo, Senučiai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Victory 
4088.

24507 -M. 
24508—V. 
24509—M. 
24510t-A. 
24512—M. 
56159—P.
56463—R. 
13567—0. 
13568—J.

Tonai tienei 
Ubavičiui 
Buožiui 
Bernotą vicTenei 
Valešauskįenei 
Pociui 
Linkvičienei 

Kupelienei 
Radveikienei

23423—P. Petraičiui 
24528 A. Lužinienei 
24524—0. 
24525—A. 
24529—B. 
24531—A. 
24530—J. 
24533—S.
24538—E. Vaznonis

Gabrenenei 
Narnajuškai 
Braziui 
Doniunienei 

Mažeikui 
Juciui

Lietuves Akušerės

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

Dr. Matgeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Tel. Kenvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytoj ai

DR. HERZMAN
— 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- 
•ins metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2238 ar Ilandolęb 68M

GYDO

Valgykite viską be 
baimės Nevirškinimo
Ar yra daug valgių, kurių jus ne

galite valgyti — iš baimės gasų, vi
durių išpūtimo, pilvo ar vidurių skau
dėjimo ?

Ar turite apsilenkti su savo mėgia
mais valgiais — kuomet kiti juos su 
pasitenkinimu valgo?

Tai yra ženklas, kad jus esate rei
kalingi Tanlac! Per daugiau kaip 10 
metų Tanlac sugrąžino sveikatą tūk
stančiams žmonių, kurie pirmiau irgi 
turėjo vengti savo mėgiamų valgių, 
kaip kad ir jus darote.

P-as John F. Meighen, 619 High- 
land Avė., Sidney, Ohio, sako: “Per 
3 metus aš turėjau aštrius gasinius 
skausmus. Prieš išbaigiant pirmą 
bonką aš pajutau didelį palengvinimą. 
Dabar aš nebeturiu jokio vargo su 
viduriais.“ x

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškini
mo, gasų, kvaitulio, galvos skaudėji
mo, konstipacijos ar neveiklių kepe
nų — duokit p ragą Tanlac pagelbėti 
jums! Pirma bonka tankiai suteikia 
reikiamą pagelbą.

Tanlac yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žievių ir žolių, kurie 
yra pripažinti Jungt. Valstijų Farma- 
kopejos. Gaukit jų nuo savo aptieki- 

-ilinko šiandie. Pinigai bus sugrąžinti, 
* jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 M1LIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSZ-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midvvife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po 
vakare.

Res. 6109 South 
Albany Avė.

Hemlock 9252

8 vai.
pietų iki

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
mdssage, clectrlc 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Universal Restaurant
Musų varškiečiai, . TvRB 
dešros ir kopusiai 
primena mamytės L 

valgius j
A. A. NORKUS, sav.Bfe'

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose mot dr ims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos 
8 ryto iki
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Graboriai

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsam uo toj ae

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

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

Simpatiškas —- 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn A v o. Tel, BĮ v d. 3201,

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Pilone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
■ AKIS
■ Yra taip dalikatnas sudėjimas, , jog 

maža dalis žmonių supranta apie jos
1 veikimą. Didelė daugybė akių suga

dinta pigiais ir- prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pust 

-kainos, arba pedleriai siūlo akfniui 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savu akis, eik pat

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Pilone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaokea Avenue. Room 209
Kampas Nortfo Avė. ir Robty St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki i vak.;
Tel. Brun«wlck 4983

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermis

Kraujo, odos, chroniškas 
slapos ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Hakted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 Soath Wallaea Street

DR. J. J. KOWARSĖAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Raa. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vai. vak

Phone Boulevard 1401

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

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

Nodelio j nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

ResM 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

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

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tel. Brunswick 6624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukce Avė. 
kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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 dieną

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomla Street 
Kampas 18th St.

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

Resid<ence Tel. Fairfax 6352

TeJephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 Soath Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Armltago 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seiedos vakare uždaryta 
Ncdčlioj pagal sutarti

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 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Hlinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
va>i. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. • 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

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

JOHNB.BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

\r3kar3is
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS
i ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje

Room 1502
CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest VVashington Street 

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

Namų Tel. IFyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

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 St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto t

DETROIT, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barlum Tower

Kampas Bates and Cadillac Square
Valandos nuo 8:30 iki 5 vaL vakare.

PaneduL ii; ir T‘ėlnycjoinis 
iki 7:30 vai. vakare . _ □



JTAWJIEN®S, Chicago, III, Ketvirtadienis, saus. 24, ’29

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Midland National 
Bank

North Side
Rengia Imlių

Ateinantį sekmadienį, sausio 
27 dienų, Lietuvių Politinis 
Kliubas rengia balių, kuris at
sibus Šv. Mykolo bažnyčios sve
tainėje, 1644 VVabansia Avė. 
Čia bus progos visiems puikiai 
pasilinksminti. Gros šaunus or
kestras, bus gardžių gėrimų ir 
valgių, kuriuos pagamins paty
rusios šeimininkės. Turėsime 
svečių iš miesto valdininkų, ku
rie paaiškins daug įdomių daly
kų. Harmonas.

biznį. Delei to imties darbo 
sulaikymo ji jau turėjusi nuo
stolių, ir, jeigu minėti asme
nys ir miesto valdininkai nebus 
uždrausti kliudyti darbui, ji 
turėsianti nepataisomų nuosto
lių.^

Taigi kor|M>racija prašo teis
mų išduoti i|.džionkšenų prieš 
Cicero pre^dentą, miestelio 
trustisus, pCicijas viršininką, 
taipjau prieš piliečius Švėgždą, 
Strelecą, John šoną ir Ūselį ir 
visus kitus, kurie įgalėtų kė
sintis trukdyti jos darbui tai
syti gelžkelio bėgius, juos pa
laikyti ir operuoti. Be to, kor-

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service 

Bi znio Pat arnay i m a»
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos —» 
vandenio {taisos. American Stove 
Repftir Works, 8110 Wentworth Ave.

Tel. Victorv 9634

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Town of Lake P-nas Frank VVozniak išrinktas 
banko direktorių

Sekmadienį, sausio 12 dieną, 
taip apie devintą valandą va-; 
karo, 45-ta gatve ėjo lietuvis, i Banko šėrininkų 
Juozas Rimbą. Augalotas tvir- Pypusiame 8 d. sausio 
tas vyras. Tarpe Ilonoje ir m 
Wood gatvių jį užpuolė penki 
vaikėzai ir mėgino prismaugti. 
Vyras prasimušė per padaužas 
ir įbėgo karčiamon ant kampo 
45-tos ir Honore gatvių. Vaikė
zai tečiaus spėjo nutraukti laik
rodėlį.

Kitas atsitikimas įvyko dviem 
dienom ankščiau. Pavakarį vy
ras atėjo nuo Honore gatvės į 
Wood. Pabuvęs keletą minutų) 
bučernėj, jis ėjo namo. Bet pa
manė, kad arčiau bus pereiti 
alėją. Alėjoj jį prismaugė trys 
vaikėzai. Atėmė 12 dolerių.

Bomeliai vėl pradėjo 
šioje apielinkėje. 
tų vėl sukrusti, idant apvalius 
apielinkę bent kuriam laikui.
Juk jie jau buvo padarę tai 
ra kartų.—Rep.

North Side
Smagus balius

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Storas tabako ir 
kendžių ir visokių daigtu, piHai, 
3631 So. Halsted St.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekamo geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

PARSIDUODA Soft Drinks Parlor 
labai geroj vietoje prieš dirbtuves, 
kartu ir valgykla, arba galima mai
nyti j bungalovv. Priežastį sužino
sit ant vietos.

šaukit telefonu
lafayette 6182

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa
žengiami pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 čilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobčsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stąck 
Yards ir M;chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai 
ir angliškai. Fmornld Avė .......Priimti oplikantai bus trumpą lai- So‘ hmcral(1 Ave-________________
ką lavinami dyka* konstrukcijos Šių, 
karų ir geriausių būdų juos parda- PARDUODU notion štorą labai 
vinšti. , pigiai, tik $150.00. Geras pirkinys

Kreipkitės kss dieną nuo 10 iš ry-’ iš priežasties ligos. Antanas Milleris, 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

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

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
— “cush” biznis — renda pigi, 

ųiki kambariai pagyvenimui, 2901

delei sumažėjimo biznio, viena 
tų linijų naudota mažiau. Vie
nok kita linija buvo nuolat nau
dojama ir dabar I elne naudoja
ma. , ’

Ale bėgių paskutiniųjų dešim
ties metų skaičius pramonių pa-
gal tas gelžkelio linijas padidė
jęs ir delei to pakilęs biznis. 
Pasėkoje korporacijai tapo rei
kalinga naudoti pilnai abidvi 
šios linjos.

Ir todėl korporacija kreipėsi 
į Cicero miestą, idant gavus rei
kalingą tam tikslui leidimą. Ci
cero miestas, per.savo tnisti- 
sus ir prezidentą, suteikė reika
lingą patvarkymą (ordinance) poracija prašo, kad vėliau bū
ti dieną vasario 1922 metų. Su- tų įsakyta visam laikui nekliu- 
lyg šiuo patvarkymu, korporaci- dyti jai tęisotai daryti biznį.
ja buvusi įgaliota nutiesti, pa- Skundas buvo paduotas gelž- 
laikyti ir operuoti dvi svarbias kelio prezidento, F. C. Bat- 
linijas, o taipgi šalinius bėgius cludderio, vardu- —Reporteris, 
(side traeks), nusitikimus (svi- (Bus daugiai!) ,

včius), ir kitokius prietaisus' ------------ —---- ■—-
ant kalbamo žemės ruožto.

. Korporaci ja buvusi įgaliota nau
dotis tokiomis jau privilegijo
mis ir ant tos žemės, kurią ji 
vėliau galėtų įgyti kalbatmoj te
ritorijoj. Ji, korporaciija, visą I Nuo pradžios nėštumo iki 
laiką pildžiusi šiuos reikalavi- kūdikio nujlinkimo. Ta: yra lai
mus, nusakytus patvarkyme, ir| kas, kada Phillips Milk of Mag- 
dabar pildanti.

Bet kuomet korporacija pra
dėjus taisyti antrą gelžeklio li
niją, tai 27 dieną birželio, 1928 
metų įvairus žmonės grūmoję, 
priešingai įstatymams-, sunai
kinti ir nuplėšti gelžkelio bė
gius (traeks), kuriuos taisė 
korporacija. Didžiuma žmonių, 
kurie šitaip elgėsi, korporacijai 
neesantys žjnomi. Bet jai buvę 
piniiieŠta ir ji tvirtina, kad, su- 
lyg ,i<’s gautomis iniformacijo
mis, minioje buvę Leo Švėgžda, 
Chas Prelec, J. Jdhnson ir Vili
mas Ūselis.

To betgi neužtekę. Liepos 2 
dieną, 1928 metų Cicero miesr- 
lėlio trustisų taryba priėmusi 
rezoliuciją, kuri lietusi taisy
mą kalbamų bėgių. O ta rezo
liucija buvusi toki, kad įsakiu
si miiesto policijos superinten
dentui 'Woįciech(^vskiui sulai-1 
kyli koriMiracijos darbą 
symą šių antrų bėgių- Gi mies
to advokatą įgaliavusi vesti bylą 
kartu su p. Sniithu, kuris bu
vo pasamdytas, kaip piliečių 
komiteto advokatas, jei korpo
racija eitų j .teismą.

Darbas tapęs sulaikytas, ne
žiūrint to, kad 'korporacija už
tikrinusi miesto valdininkus, jo- 
gei kalbitmi bėgiai nebusiantys 
naudojami vagonams laikyti 
(car storage).

Delei to, kad darlms buvęs 
sulaikytas, ji, ^/rporacija, negai
lėsianti tinkamai publikai ir 
pramonėms patarnauti ir daryti

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo buhgalow iki 
didžiausio apartmentinių namo. 

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

Phone Repubhc 7869

PARDUODU
j pigiai, tik $150.00. 

iš uriežasties ligos.
to 3148 Auburn Ave.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia

MĘS darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 menesiai išmokšjimui 

Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 Norui Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

WISCONSINO FARMOS $1.00 i 
! savaitę, geroj apielinkėj. Kaina tei
singa. Mr. Shuirmann.

MERTON R. FISH, 
4119 Broadway, Bittersweet 6180

Partners Wanted 
Pusininku[Reikia

REIKALINGAS pusininkas i nuo
savybę, priimti pusę šėro. Yra pel
ningas biznis, peš tai yra mano ver- 
telgystė. Gali būt vyrai, pavieniai, 
moteris arba ženotos poros, nes aš 
esmi pavienis, pinigu reikalinga 
apie $4,000. Tikras informacijas 
gausit ypatiškai; prisiųskit laišką 
greit su savo antrašu j Naujienas, i 
1739 So. Halsted SI., Box 1056.

Metiniame Midland National 
susirinkime, 

1929 
Frank VVozniak, 2703 

VVest 4Jth St., tapo išrinktas 
banko direktorių tarybos nariu. 

P-nas VVozniak yra real es
tate biznyje ir laiko ofisą ad
resu 2703 W. 47tli St. Jisai 
turi garo pasisekimo šioje biz
nio srytyje. Jis yra narys Be- 
nevolent Protective Order of 
Eikš, Chicago Society Z. N. P., 
The Chicago Real Estate Board 
ir Board of Undenvritcrs.

Kaip pavyzdis to, kad jisai 
ima aktyvaus dėmesio savo a- 
pielinkės darbuotėje, gali būti 
tas faktas, kad jis buvo išrink- 

.. tas prezidentu VVest EndJJu- siausti . .. , . ... •..... A _ siness Men s Association brrajp- Piheciai ture- . T .... ,, ... .jau James Shields School News 
Club. Tuo vienok nepasibaigia 
jo darbuotė. P-nas VVozniak y- 
ra gerai žinomas, įtakingas to
je apielinlįeje žmogus ir visų 
draugius.

Prestižas, kurį jisai gaus dė
ka susijungimui su direktorių 
taryba taip tvirtos įstaigos', 
kaip Midland National Bank 
(prie Archer ir Sacrainento 
gatvių), yra atlyginimas, kurį 
p. VVozniak pilnai užsitarnavo. 
Antrą verluš, galima pasveikin
ti ir banką įgijusi p. VVozniako 
draugystę.

Linkėtina p. VVozniakuį, pa
sekmingos darbuotės.

po

tai-

Lietu

nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prįe 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukšbukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; nę- 
kehksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c iri 
50c bonkas. Visuomet reikalaut 
kit tikro, daktarų rekomenduok 
j arpo per 50 metų.

^‘MiUt of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirm tukimo Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU savo brolio Jurgio šilai
tis, nuo kurio per visus metus ne- 
begaunu laiškų. Prašau rašyti ap
draustą laišką.

MYKOLAS ŠILAITIS, 
Paštas Ariogalos, kaimas Paupstolių, 

Kėdainių anskr., Lithuania.

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, visi budin- 
kau sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi- 
giįi, tik $5,000 įmokėti.

IEŠKAU draugės Marijonos Pic- 
laicės iš Lietuvos, kaimo šalnakun- 
cių, parapijosKupiškės, arba kas ži
not jos antrašą praneškit, širdingai 
busiu dėkinga. Labai svarbus reikalas 
yra iš Lietuvos. Malonėkit atsiliepti

ANELE GAJAUSK1S-URNEŽ1S 
3223 So. Aubuni Avė., Chicago, 111.

3čios lubos iš užpakalio

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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 Storiey Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, visi įtaisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Modemiškas namas, gera že
mė; puikiausias bargenas.

Financial 
Finansai-Pnskolos

(Męs paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

PARSIDUODA maži fornišiai, pi
ju renda, tinka vyrams ar moterims, 
4330 So. Hermitage Avė., iš užpa
kalio.

J. H. Schafer and Co.
803 Ridge avė., Wilmette, III. 

VVilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Sausio 20 d. Chicagos 
vių Draugija Savitarpinės Pa- 
šelpos turėjo balių ir koncertą. 
Matyti, Northsidėj ši draugija 
yra vienintelė, kuri gali sureng
ti tokius gražius vakarus. Pub
likos buvo prikimšta svetainė. 
Programas labai įvairus. Išpil
dė jį Pirmyn choras, Birutės' 
choras ir pavieniai asmenys. 
Operetė “Beprotnamis”, kurią 
suvaidino Pirmyn choras, davėį.Byla del 16_tos gatvėH gelike|io 
publikai labai skanaus juoko.. bėgių. '
Matyti, publikai patinka tokie 
juoking-i veikalai. Al>elnai, visi i 
programe dalyvavusieji atliko! 
savo užduotis kuogeriausia.

Linksmos naujienos k
Teko nugirsti; kad Pirmyn 

choras rengia lietuviškas vaka-i* ”.v ,7 « i cui išspręsti gelzkeho kompam-ruskas šeštadienį, vasario 2 d. 1 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wa 
bansia Avė. Matyti, turėsime 
vėl smagų pasilinksminimą. An
tras dalykas - tai smagu, kad 
Northsidėi galima’ jau gauti 
pirkti “Keleivį” ant kampo Mil- 
waukee Avė ir Robey St. Seniai 
buvo pageidaujama to.

—Northsidietis.

Cicero [cmSSIFIED APS

5y2% ir 6% nuošimčiai 

 

ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant /-rų 

 

morgičių paskolos. Mes/sko- 
1 linam privačiai pipigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

. 192 N. Clark St

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
yeizda 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.

Real Estate For Sale 
N amai-Žemė Pardavimui

BARGENAS

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

būildKbs bealty co.,
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui Player Pianas, vertės 
$800.00, parduosiu už $400.00, Rąntu 
su 100 rolių, taipgi Nutro Radio 
vertės $160.00, tik už $65.00, Viktro- 
lų. su rekordais vertės $160.00, 
$25.00.

PETER M. S. 
4349 W. 14 St., 

Tel. Lawndale 0686

2215 E. 79th St. 
Tel. Regent 1128

už

Radios

SPECIALIS BARGENAS
Muro namas 2 flatai po 6 kamba

rius, 6 pėdų aukščio beismentas, va
nos, elektra, gasas, yra visi paranka
mai, muro garažas 20x20 pėdų, 12 
pėdų aukščio. Kaina tik $8000 — 
įmokėti reikia $1500.

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

Pereitą vasarų kilo ginčas 
tarp kai kurių’ Ciceros gyven
tojų ir miesto trustisų — iš 
vienos pusės ir Baltimore and 
()hio Chicago Terminai gelžke
lio kompanijos — iš kitos. Gin-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

< Educatlonal
Mokyklos

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

ja kreipėsi į teismą.
Dabar gavau nuorašą (kopi

ją) kompanijoj skundo prieš Ci
cero miesto valdininkus ir prieš 
vietos piliečius Švėgždą, Ūse
lį, Strelecą ir dar vieną kitą. 
Tunu atsakymą teismui Cicero 
miesto trustisų ir p. Ūselio, 
kaip vieno kaltinamųjų kompa
nijos byloje. Čia ir noriu pa
pasakoti esmėje, kokis yra

Rašomoji Popiera skundas ir kokie atsakymai.

Tyro bond rašomoji popie- Skundas
ra tinkama laiškams ir kito- The Baltimore and Ohio Chi- 
kiam rašymui, plunksna, paišė- CĮlgo 'Perminal gelžkelio kompa- 
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų 
Konvertai reguliari mięra 

100 už 25 centus 
Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
17.39 So

nija nušviečia dalykų padėtį 
taip:

Pirmiausia nurodoma, kad 
kompanija turi čarterį kaip kor
poracija sulyg Illinois valstijos 

^įstatymais. Kad ji yra įgaliota, 
tarpe kitų vietų, nutiesti ir ope- 
ruožte buvusios nuklotos dvi

Halsted St. Šiaurę nuo 16-tos gatvės. To 
---------------------  ruožto platumas esąs 27 pėdos.

Sąlyg šiomis teLsėmis, kom
panija tapo ir tebesanti savinin
kė ir operuotojo nurodyto auk
ščiau ruožto kai]) vietos gelžkc- 
liui. Pirm daugelio metų šiame 
ruožte buvuisos nuklotos dvi 
gelžkelio linijos. Jos abi buvu
sios naudojamos tranzakcijai 
gelžkelio biznio. Bet vėliau,

Del geriausios rųšies 
K ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Obelis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

Wm.J.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

' DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

" MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, princlpalas

IR

Miscellaneous 
įvairus

Paskolos suteikiama
j viens, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas srarantuojamas.Northwest Town- Radio 

3812 W. North Ave. 
Telephone Capitol 1361

BARGENAS — moderniškas 12 
apartmentų, mūrinis, arti 61 mos ant 
Normai bulvaro; tikrai sausio speci- 
alas. Savininkas turi parduoti greit. 
Ims mažesnį arba farmą, Chester- 
field 0155.

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

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai išrenduoti—2061 Birchwo»d kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

'jįonite
For Cuts and Wounds

AjalMagokit ■isikritimo! 
Gydykit koiną žaizdą ar
ba isibrtžimą ra lino ne» 
nuocUfanČia antiseptika.

j Zonite ažmaža bakterijas.
Ir išgydo.

Feen:a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik

Mėtos _ I

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasninkimas, 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 1266

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mąš sutaisysime jūsų 

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

PEERLES RADIO MFG.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

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

su fab-

CO.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

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

Pbone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

KIETO MEDŽIO PADLAGOS
Panaujinkite jūsų senas nunešio 

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

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 85th St., 

Lafayette 7150

Morgičiai pirmi ir antri 
\6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus tams naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbStuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midway 6312.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Miscellaneous for Sale 
ĮyairuB Pardavimai

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

Tel. Boulevard 1036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAI, pardavimui arba iš
mainymui transferinis kamnas. dide
lis storas 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.

W ALTE R J. PAUL 
3286 W. 55th St. 
Tel. Republic 4Į70 

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

J022 W. 51st Street, 
arti Carpenter St.,

Yards 0133

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St, “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

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

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

PARSIDUODA
Garadžius 100x175, išrenduotas, 
vieta gera, arba mainais, kas 

ką turit.

K. G. URNEZIS
3223 Auburn Avė.

PARDUODA arba maino 2 flatų 
mūrinį namą, 2 po 6 kambarius, ga
ražas, lotas 35 per 125 pėdas, 1 kle- 
sos stovis, kaina $13,000, savininkas 
nori bungalow pietvakarinėj dalyj 
miesto, G. F. Matthews & Co., 4501 
Wentworth AVe., Yards 5762.

3 lubos, užp.

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas kampinis 10 flatų, elektriniai 
refri žirą tori ai jbudavoti su visais pa
lankumais. Budavotojas reikalauja 
pinigų, priims tik $7,500, likusius 
mokėsi nuo įplaukų’ iš namo. Visi 
asesmentai užmokėti. Vienas apart- 
mentas yra laikomas tuščias dėl pir
kėjo. Jūsų proga. Matykit savininką 
5503 Belmont: Avenue 2122.




