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Žymiausi Prancūzai Ragina 
Peržiūrėti Versalis Sutarti

Chicago, III., Trečiadienis, Gruodžio-Deceniber 19 d., 1928

(Atlantic and Valtie Photo 1

KomisaroLitvinovobrolisprisipažino 
papildęs milionos dolerių švindelio
Bolivija ir Paraguaja priima Pan-Ame- 

rikos konferencijos tarpininkavimą

Jaunas galvažudys. Jimmy Deakin (vidury), 15 metu vaikas, kuris gruodžio 10 d. už
mušė Sheridane, Mich., viešosios mokyklos mokytoją, p-lę Flossie Carter, dėl to, kad buvo jos

Francuzų lyderiai ra
gina peržiūrėti Ver- 

salės traktata c

134 žymiausi Franci jos darbuo
te jai pasirašė atsišaukimą dėl 
sutarties revizijos

Milioninės Sovietų 
prekybos delegacijos 

vado suktybės
Litvinovo brolis prisipažįsta 

prie švindelio, bet teisinasi 
daręs tai Kominterno intere-
sais

PARYŽIUS, gruod. 18. — 
Šimtas trisdešimt keturi žy
miausią Francijbs žmonių pa
sirašė atsi/uikimą, kuriuo. jio 
reikalauja, kad Vcrsalės trak
tatas butų iš naujo peržiūrėtas.

Tas atsišaukimas netrukus 
bus paskelbtas “Evolution” žur
nale ir jo pasirodymas padarys, 
galima laukti, furorą Prancū
zuose.

Vienut francuzų politikas 
pasakė, kad Lt t kuris Versalės 
sutarties peržiursimas butų, 
girdi, lygus rėmimui Vokietijos 
tezių tokiais jautriais klausi
mais, kaip Dancigo koridorio, 
reparacijų, Reino krašto kon
trolės, Vokietijos susijungimo 
su Austrija ir tautinių mažu
mų.

Tai dar pirmas kartas, kad 
patys franeuzai kaip visuome
nės grupė drįsta išeiti viešai 
ir reikalauti Vcrsalės traktato 
revizijos.

Tarp žymiausių asmenų, pa
sirašiusių atsišaukimą, yra 
garsus rašytojas Romam Rol- 
land, Victor Margucrite, sena
torius Camillc Rebaul, Paul 
Signac ir Henry Torres. Tarp 
kitų pasirašiusių yra keletas 
dešimčių buvusių karininkų, 
pasižymėjusių didžiajame kare 
?r apdovanotų karo medaliais 
(Croix de Guerre), ir kitokio
mis dekoracijomis; daug pro
fesorių, advokatų, menininkų, 
rašytojų aktorių, parlamento 
narių ir senatorių.

Senato komisija pri
ėmė Kelloggo taikos 

paktą
VVASHINGTONAS, gruod.

18. — Senato užsienio reikalų 
komisija šiandie 1 I balsų prieš 
2 nutarė referuoti senatui Kel- 
loggo-Briando amžinos taikos 
paktą.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; kartais 
gali būt sniego; šalčiau; stip
rus pietų vakarų ir žiemių va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 22 ir 31 F.

Šiandie saulė teka 7:13, lei-
džiasi 4:21. Mėnuo leidžiasi už Austrijos susivienijimą su jusieji traukinį, maištintnktrs 
11:21 vakaro. [Vokietija. 'nuvijo.

I

BERLYNAS, gruod. 18.
Berlyniškio socialdemokrat 
laikraščio Vonvaerts korespon
dentas Paryžiuje vakar telegra
ma pranešė, kad sovietų užsie
nio reikalų vieskomisaro Litvi
novo brolis. Litvinov-Valach, 
patsai atvykęs į policijos komi- 
. ariatą Paryžiuje ir pasidavęs.

Jau kuris laikas tiek Berly
no tiek Paryžiaus' policijos ie
škojo Ijitvinovo-Valacho kaip 
žmogaus, kuris sovietų preky
bos delegacijos vardu yra išda
vęs negerų vekselių daugiau 
kaip miliono dolerių sumai.

Pasak Vonvaerts korespon
dento, Litvinov-Valach nesigi- 
nąs papildęs milžiniškų sukty
bių, bet pareiškęs, kad jisai, 
sovietų liaudies komisaro bro
lis ir buvęs aukštas valdinin
kas sovietų prekybos delegaci
jose Berlyne ir Paryžiuje, tas 
suktybes papildęs pagal savo 
vyriausybes įsakymus ir komin
terno [komunistų internacio
nalo] interesais. Jis, Litvinov- 
Valach, vekselius klastavęs dėl 
to, kad kominternui reikėję pi
nigų, ir tie pinigai lapę išleis
ti komunistinei sovietų propa
gandai.

Sovietų ambasadorius Berly-< 
nui dabar išleido oficialį pa
reiškimą, kuriuo jis nugina 
Litvinovo prisipažinimus ir sa
ko, kad jis kalbąs netiesą, buk 
papildęs mil.ionus dolerių švin
delio komunistų propagandos 
interesais. Tas suktybes jis 
esąs papildęs savo paties inte
resais, norėdamas tuo bildu 
urnai pralobti.

Manoma, kad Maskva .dabar 
reikalaus, kad francuzų vy
riausybė Litvinovą-Valachą iš
duotų valdžiai, idant jis butų 
atiduotas į teismo rankas Mas
kvoje.

Vengrai prašo kad 
Tautų Sąjunga iš

tirtų sutartis
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

gruod. 18. — Vengrijos vy
riausybė kreipėsi j Tautų Są
jungą prašydama, kad ji paskir
tų bešališką komisiją, kuri iš
tirtų teisingumą ar neteisin
gumą Trianono ir St. Germain 
sutarčių ir išspręstų, ar jos yra 
tikslios dabartinėse sąlygose.

Vengrija nurodo, kad Franci
ja, Čechoslovakija ir kitos val
stybės negalinčios- nusiraminti 
dd nesiliaujančios agitacijos 

pabaustas už blogą elgesį.

Komunistinės opozi
cijos demonstracijos 

sovietijoje
Reikalauja, kad butų paleisti iš 

kalėjimų ir trėmimų buvę 
bolševikų vada)

BERLYNAS, gruod. 18.
Iš sovietų Rusijos vėl ateina 
žinių, kad Maskvoj, Leningra
de, Odesoj, Charkove ir kituo
se miestuose įvykę didelių ko
munistinės opozicijos demon
stracijų, kurios buvę žiauriai 
Ge-Pe-L žandarų patremptos.

Demonstrantai reikalavę, kad 
butų paleisti iš kalėjimų ir trė
mimo bolševikų vadai, kaip 
Trockis, Badekas, Rakovskis ir 
kiti.

Vakar į Berlyną atvyko so
vietų finansų komi akro pava
duotojas Frumkin, tas pats, 
kuris neseniai savo aštria Stali
no politikos kritika buvo labai 
užrūstinęs sovietų diktatorių.

Reikalauja spaudos lai
svės sovietų Rusijoje
IŠ Maskvos praneša, kad vie

name viešame susirinkime žino
mas bolševikų rašytojas ir Mas
kvos Mokslų Akademijos narys, 
Suchanovas, aštriai kritikavęs 
dabartinį spaudos suvaržymą 
Rusijoje. Jis reikalaute reika
lavęs, kad nežmoniška cenzūra 
butų panaikinta ir kad Rusijai 
butų suteikta spaudos laisvė, 
bent tokia, kokią spauda turi 
kapitalistinėse valstybėse.

šita akademiko Sučhanovo 
protestą prieš spaudos nelais
vę sovietijoje iššaukęs skanda- 
liškas elgęsis kito bolševikų ra
šytojo ir literatūros kritiko-, 
Pritče. Tasai Pritče, būtent, iš
lindęs su reikalavimu, kad so
vietų valdžia užgintų spausdin
ti knygas tokių žymių sovieti- 
jos rašytojų, kaip Pilniako, 
Kergiejevo-Censkio ir Kliujevo, 
dėl to, kad tie rašytojai rodą 
simpatijų ‘‘dešiniajam kursui.”

Meksikos banditai dina- 
m i tavo traukinį

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 18. — Iš Guadala Jaros 
praneša, kad geležinkely tarp 
Quemado ir Nicolas > miestų 
maištininkų banda dinamitavo 
pasažierinį traukinį, ėjusį iš 
Colimos. Žmonių užmuštų ne
buvo. Sargybos kareiviai, lydė-

Kolumbijos komunistų 
vadas užmuštas

BOGOTA, Kolumbija, gruod. 
18. - Praneša, kad susikirtime 
tarp streikininkų ir kareivių 
Sevillėj buvęs užmuštas Alber
to Castrillon, Kolumbijos ko
munistu vadas. A

Karo debesis Pietų 
Amerikoj sklaidosi

Paraguaja ir Bolivija priima 
Pan-Amerikoj arbitražo kon
ferencijos tarpininkavimą

LA PAZ, Bolivija, gruod. 18. 
—Bolivijos-Paraguajos karo de
besiai kiek prasisklaidė.

Bolivija pranešė Pan-Ameri- 
kos konsiliacijos ir arbitražo 
konferencijai Wąshingtone, 
kad ji priimanti konferencijos 
pasisiūlymą tarpininkauti kilu
siuose tarp jos ir Paraguajos 
kivirčuose.

Kartu Bolivijos vyriausybe 
įsakė savo kariuomenės vady
bai Cliaco srity tuojau paliauti 
visokius agresingus veiksmus 
prieš paraguajiečius.

[Paraguaja jau vakar buvo 
pranešus Pan-Amerikos konfe
rencijai, kad ji priimanti jos 
tarpininkavimą.]

Bratianu valdininkai 
pavogė geležinkelį

Rumanijoj
BUGHARESTAS, Rumanija, 

gruod. 18. — Laikraštis Ade- 
varnl sako, kad Julius; Maniu, 
naujasis valstiečių premjeras, 
pradėjęs valyti senojo režimo 
primintus tvartus, suradęs, kati 
esąs pavogtas vienas ištisas ge
ležinkelis — geležinkelio bėgiai, 
riedmens ir visa signalų siste
ma.

Del prapuolimo geležinkelio 
kaltinama senosios administra
cijos geležinkelių inspekcija.

Kalbamas geležinkelis buvo 
karo metais austrų-vengrų in
žinierių pastatytas iš Kluj, 
Transilvanijoje, į Jakobeni, Ru- 
manijoje. Jo pastatymas parėjo 
apie 4 milionus dolerių. Matyt, 
jis buvo- išardytas ir jo dalys 
slaptomis" parduotos.

Nikolai Nikolajevič serga
Iš Antikes, Francijoj, prane

ša, kad ten susirgęs plaučių 
uždegimu rusų didkunigaikštis 
Nikolai Nikolajevič, vienas pre
tendentų į Rusijos sostą.

Afganų sukilėliai 
prieš karalių atmuš

ti nuo Kabulo
Gautas Londone pranešimas sa

ko, kad kariuomenė pasilie
kanti ištikima Amanullahui

LONDONAS, gruod. 18. — 
Afganistano legacija šiandie 
paskelbė gavus telegramą iš 
savo vyriausybės, kad maišti
ninkų būriai vakar iš šiaurės 
puolę krašto sostinę Kabulą, bet 
buvę atipušti. Sostinėj esą ra
mu. Kariuomenė pasiliekanti iš
tikima karaliui Amanullah. 
Karalius ir karalienė pasilieka 
Kabule. Joks pavojus jiems ne- 
gresiąs. Svetimų valstybių pa
siuntinybės taipjau esančios 
pilnai apsaugotos.

[Pirmesni pranešimai iš Af
ganistano sienos skelbė, kad 
karalius Amanullah ir karalie
nė Surija pabėgę į tvirtovę ir 
kad kariuomenė sukilus prieš 
juos, Ąfganų maištai prieš sa
vo karalių ir karalienę kilo dėl 
to, kad juodu, grįžę iš savo! 
pernykščių kelionių po Europos 
kraštus, pradėjo visą eilę re
formų tikslu ir savo krašto 
žmones. “sueuropinti.”]

Kabule esanti paskelb
ta karo padėtis

PEŠAVAR, Indija, gruod. 18. 
— Atvykę iš Afganistano ke- 
I iviai sako, kad Kabule tapus 
paskelbta karo padėtis. Viso
kios daugiau kaip penkių asme
nų kuopos esą užgintos. Va
karais nuo tam tikros valandos 
žmonėms užginta rodytis gatvė-j 
se be ypatingo leidimo.

Susekė, kad bažnyčios 
fonde trūksta $100,000

LOUIlSVILLE, Ky., gruod. 18.
Baptistų kongregacijos pa

skirti revizoriai statomos baž
nyčios fondo sąskaitoms patik
rinti, susekė, kad kasoj trūks
ta arti 100 tūkstančių dolerių. 
Kasininku buvo aklas žmogus, 
Albertas Nisbet, kuris dabar 
serga ir yra ligoninėj.

PENKI BANDITAI APIPLĖŠĖ 
BANKĄ

EASTON, Pa., gruod. 18. — 
Penki jauni vyrai puolė First 
National banką Riegelsvillėj, 
Pa., ir paspruko su dar nenu
statyta suma pinigų. Plėšikai 
nudumė automobiliu, tarėju- \ 
siu New Jersey valstijos “lai- 
snj.”

Francija esanti pasi
rengus svarstyti Rei

no evakuavimą
PARYŽIUS, gruod. 18. - 

Girdėt, kad Francija užtikrinus 
Angliją, jogei ji esanti pasiren
gus rimtai svarstyti visišką 
Reino krašto evakuavimą atei
nančią vasarą.

| tokį užtikrinimą žiūrima 
kaip į Franci jos ne tiek nusi
leidimą Vokietijai, kiek Angli
jai, kuri ją jau ne šiandie ragi
na tatai padaryti.

1
Tik Lenkija, Franci jos sąjun

gininkė, stengiasi ją nuo lo at- 
i kalbinti. Varšuva mat bijo, kad, 
santarvininkų kariuomenėms 
evakuavus Reino kraštą, vokie
čiai neimtų reikalauti pakeiti
mų Vokietijos rytų sienose.

Tai bent vestuvės
2,700 svečių ‘uliavojo’ be at

vangos per septynias dienas

Iš Belgrado praneša, kad 
Solinės kaime, netoli nuo Mil- 
rovicos, Jugoslavuose, įvyko 
nepaprastos vestuvės — ilgiau
sios ir brangiausios, kokios ka
da buvo.

Turtingiausio ūkininko sū
nūs, Antanas Zeidelis, vedė gra
žiausią kaimo merginą, Teresę 
Švarciutę, dar tik 16 melų am
žiaus. Tėvai iškėlė jiems tokias 
vestuves, kad visas svietas mi
nėtų. Linksmybės ir puotos 
traukėsi per devynias dienas ir 
naktis. 550 prašytų svečių ir 
2,200 neprašytų gėrė, valgė, šo
ko, dainavo be paliovos. Vestu
vėms suvartota 6 karvės, 16 
kiaules, 16 veršių, 600 vištų, 
300 žąsų ir 300 kalakutų; iš
gerta 20 tūkstančių kvortų a- 
laus, 10 tūkstančių kvortų vyno 
ir 200 kvortų slivovicos sly
vų degtinės.

Puotoms pasibaigus, svečiai, 
visai pavargę, sudribo šieno 
kūgiuose ir miegojo, nepabūg
dami, per dvi dienas ir naktis.

Kuilys sudraskė farmerį
NASHVILLE, Tenn., gruod. 

17. — Jo paties didelis, 350 
svarų, kuilys puolė lauke vie
tos farmerį Johną Pottą ir mir
tinai jį sudraskė.

Apiplėšė graznų krautuvę
PITTSBURCH, Pa., gruod. 

18. — Du jauni ginkluoti ban
ditai puolė vietos Unger Jewel- 
ry krautuvę ir pabėgo su apie 
$50,000 vertės deimantų.

H • •' .
i

Kalėdų Dovanos 
«

7 elegramu 
< *

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tirišit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.

x . v • • 1

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas” ! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

1739 So. Halsted St. Chicago, III.
11 'J,"—'" . ' '2!.. .v ■■■ I Į. , ,. IĮ

LIETUVOS ŽINIOS
Pasitarimas dėl ūkinin

kų kreditavimo
KAUNAS. — žemės Ūkio Rn- 

muosK prasidėjo svarbus pasi
tarimas, |kaip kredituoti nu
kentėjusius šiaurės Lietuvos u- 
kininkus.

Suvažiavime bus paskirstyti 
tarp nukentėjusių apskričių 
kreditai.

Dalyvauja Šiaulių, Biržų, Pa
nevėžio, Rokiškio, Kėdainių, 
Raseinių, Telšių ir Mažeikių at
stovai.

Pranešimus padarė ž. U. R. 
pirm. agr. Variakojis. Ž. U. R. 

Į direkt. Talat-Kelpša. Pranešė
jai nurodė sunkią ūkininkų bū
klę ir kaip Žemės Ūkio Romai 
drauge su Žemės banku mano 
nukentejusiems ūkininkams pa
gelbėti.

Aviacijos kursai civi
liams Lietuvoje

KAUNAS. — Lietuvos aero 
klubas steigia savo nariams ci
viliams aviacijos kursus. Kur
suose bus mokoma teorija ir 
praktiškas apmokymas skraidy
ti.

Teorijos pamokos prasidės 
1929 metų sausio mėnesio pra
džioj. Kursų vieta ir smulki 
programa bus paskelbta vėliau. 
Norintieji įstoti kluban pareiš
kimus gauna Šaulių Sąjungos 
rūmuose pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais nuo 
17 19 valandos.

Nepaprastas špion a ž o 
afera Vilniuje

KAUNAS. — Ryšy su suse
kimu Vilniaus krašte plačiai iš
sišakojusios šnipinėjimo aferos 
neva Sovietų naudai “Dzien- 
nik VVilenski” praneša apie su
ėmimus eiles Vilniaus spaustu
vių darbininkų, jų tarpe ir ka
ro spaustuvės. Už tą žinią 
“Dziennik Wilenski” ir kiti 
laikraščiai buvo sukonfiskuoti.

Parubežio gydytojai
KAUNAS. Sveikatos de

partamentas deda pastangų aj>- 
rupinti paruibežiiuus gyvento
jus medicinos jyagalba. Tuo tik
slu be rajoninių gydytojų, yra 
numatęs steigti parubežinių gy
dytojų rajonus. Toks gydytojas 
jau yra Vištyty ir numatyta 
greitu laiku įsteigti Obeliuose.

t
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VASARĄ PRI
SIMINUS

<Tąsa)
Ant plikos, medžiais neap- 

angosios kaino viršūnės, mes 
įsteigėme geografijos fakulte
tų, kuriame geografija buvo iš- 
guldinejama įve iš knygų, tan
kiausia jos nemačiusių profeso
rių, kaip Čikagos mokyklose 
daroma, bet su pirštu buvo pa
rodoma j tų vietų), apie kurių 
buvo kalbama. Musų fakultete, 
nelyginant lietuviškų bolševikų 
“skode”, visi buvom profeso
riais. Vienas su pirštu rodė į 
vieną gamtos vaizdų, kitas į 
kita, o kartais net visi ant svk 
atkišę pirštus laikėme. Pro 
musų fakulteto langus, tai yra 
pro tarpus aukštesnių medžių 
ir per viršūnes žemesnių matė
si netiktai Varekojo ūkis, bet 
ir jo kaimvnų uriažųs ūkiai.

Jau ir taip gražaus Vorekojo 
ūkio geografiją puošia trys ne
dideli ežerėliai, kurių j daiktą 
sudėtų, erija apie penkios de
šimtys akrų. Palovius ir visi 
kiti trobesiai apglėbti tų trijų 
ežerėlių, it kokia castle ir tik 
pi r dvi vietas tegalima prie jų 
prieiti. Viename ežerėly įtaisy
ta puiki maudynė, o apie pen
kios dešimtys pėdų nuo jos 
(maudynės) stūkso tikrai lietu
viška pirtis, kurioj ir mums te
ko apsiplauti savo griešnus 
kūnus ir už pakulą išperti sau 
kailius beržinėmis imtomis.

Na, tai brolau, jei taip mand- 
ras esi, tai sulygink šį nelygų 
svietą. Kuomet bolševikai su 
padaužomis neturi savo “locno” 
geografijos sklypelio nei, paim
kim sau, kairei kojai padėti, tai 
buvęs prote tari j ušas Martynas 
Varekojis netiktai turi nuosavą 
valgyklą Rhinelandery, bet dar 
valdo virš dviejų šitmtų akrų 
žemės ir apie penkių dešimčių 
akrų ėriją vandenų. Vadinasi, 
draugas, ponas Varekojis jau, 
bracia, biskj daugiau, negfti bur
žujus. Bolševikų moterėlių or
gano redaktorė, turbut, jį pri- 
skaitytų prie multi-milionierių 
ir bolševikų ir padaužų reikalų 
išdavikų.

Apslankiojus Varekojo ir jo 
kaimynų Antanavičiaus ir Bels- 
kio ūkius, Kazikas su Poška 
parašė ekspedicijos vyriausybei, 
kuri susidėjo iš manęs, reika
lavimą, kuriame griežtai pareiš
kė, kad jeigu nebusią prie visų 
kitų mokslo šakų įsteigta “fish- 
ing” skyrius, tai jie nustosią 
lankę geografijos kursą. Tas 
jų '‘fishing’’ reikalavimas, žino
ma, buvo pripažintas, anot mu- 
čelninko Visuomio, “neigiamai 
tobulas’’ ir atmestas. Jiedu yra 
"‘unaravi” vyrai ir niekuomet

atlankyti nedaugiau,' kaip du' 
ūkininku ir tai į savo buveinę 
grodavom pusėtinai numylėti'.

Hsitrankę po visus kampelius 
Didžiosios Antrosios Lietuvos 
nudardėjom į Klaipėdą (Wood- 
borą), kuri randasi nuo Kauno 
(McNaiiffhtiono) už penkiolikos 
mylių. Pirmiausia sustojom 
pas provincijos gyventoją p. 
Budgilą, kurio ūky j, šile ant 
kalnelio visų mylimas daininin
kas Juozas Babravičius ir dan- 
tininkas Draugelis maudėsi sau
lės spinduliuose. Čia atostoga
vo ir čikagiečių mylima daini
ninkė, birutietė Ona Biežienė 
Dr. Biežio žmona ir keletas 
“sosaiti leidžiu“.

Atvykę į Mažosios Antrosios 
Lietuvos centrą-Woodborą, mes 
susitikome daug pažįstamų, Či
kagoj matytų veidų, šis mies
telis, it Klaipėda ant Baltijos, 
stovi ant pusėtinai didelio 
Sųuąsh ežero kranto, apie ke
turias dešimts pėdų aukščiau 
ežero lygumos. Uoste matėsi la
bai daug, nuo vieno iki šešių 
žmonių įtalpos, laivų. Visos šiol 
miestelio biznio įstaigos ir re
zidencijos yra brolių lietuvių 
rankose. Ponas šaraška valdo 
visas krautuves, kurių yra net 
viena. Bet už tai joj galima 
gauti jvairių-įvairiausių prekių. 
Antrą ir paskutinę biznio įstai
gą, vešbutį, kurio kristalinėj 
salėj tankiai rengiama šokiai, 
valdo irgi lietuvis. Bevandra- 
vodami po miestelį, susitikome 
su buvusia birutiete p-le Stella 
Norvaitaite, jos “tavorška“ 
Onyte ir su p. Norvaitu, kuris 
Čikagoj ant kampo Kalstei ir 
32-ros g., skersai gatvę nuo Lie
tuvių Golfo Kliubo laiko sal
dainių krautuvėlę, o Antrosios 
Lietuvių Klaipėdoje turi puikų1 
vasarnamį. Apžiūrėję miestelį, i 
vieni sustoję .prie šaraškos ' 
kratuvės šnekučiavome, o kiti 
suėję į vidų bandė išlošti pi
nigus iš “slot”. mašinos. Ypa-t 
tingai sekėsi dantininkui Oran-; 
geliui ir dainininkui Babravi
čiui. Matyt, jie yra įgudę, gro
jikai, kad už1 kiekvieną dolerį 
net dvi dešimtis sykių gaudavo 
progą su “slot” mašina batuoti 
po “nikelį”, o kartais dolerį su
kišę į mašiną čvertką išlošdavo 
iš jos.

—Kad loska ar nepaskytu- 
mėt, kur tas VVoodbaro yra? 
klausė man girdėtas balsas.

—Jus dabar esate pačiam 
Woodboit> miesto centre, —at
siliepė iš musų būrio moteriškas 
balsas.

—Kokis pikulis jumis čia at
nešė?.—klausiau aš, pamatęs ap
dulkėjimas, budulais ir ekstra 
tajerais iŠ lauko pusės apkabin
tam Che v rok'te sėdinčius: “Nau
jienų” knygvedį RypkeviČių su 
savo šeima ir p. Vilionę.

—Ar aplink šj mizerną žemės 
kamuolį esate pasirengę keliau
ti, kad net pusę tuzinu) tajerų 
zaposą vežatės? teiravosi Sto- 
gis.

—Džiaugiamės pasiekę p. ša
raškos dvarą, kas čia toliau be
važiuos, paręiškė Rypkevičius.

Kiek pasišnekučiavę su nau
jai pribuvusiais čikagiečiais, 
traukėme atgal į savo buveinę. 
Pakeliui dar sustojom pas p. 
Kurylą, kurio ūkis randasi ant 
gražaus, berželiais svirunėliais 
apaugusio, it kokio milžinišku 
vainiku apjuosto Crescent eže
ro kranto. Čia be Kaziko dar

radom Dr. Naryaucką, p. J. Vir 
limą ir jų Žmonas.

Su atsilankymu pas p. Kury
lą geografijos kursas, galima 
sakyti, užsibaigė. Tik nemany
kite, kad mes tatai atlikome j 
vieną dieną. Mums ėmė virš 
dvidešimt dienų ar naktų tas, 
žinoma, jums nesvarbu, nes nuo 
to geografija nedaug tepasi kei
čia.

Kaip musų prabočiai atkelia
vę iš Azijos apsigyveno prie 
Baltijos pelkėse, taip pat Ant
rosios Lietuvos lietuviai atke
liavę iš Čikagos ir iš kitų mies
tų apsigyveno Wisconsino rais
tuose, nepereinamuose miškuo
se. Bet lietuvis yra divyris, 
galingas, kantrus— darbo nebi
jo. Jis pasitvėręs bortą ir žag
rę į rankas iškirto krumus, iš
draskė dirvonus ir užsėjo ru
giais, kviečiais ir kitokiais “ra- 
zojais”. Iš pradžių ši kolonija 
buvo nedidelė, bet bėgyje dvide- 
sėtkio metų ji išaugo į didžiau
sią lietuvių koloniją netiktai

Amerikoje, bet ir visam pašau- 
Jy, suprantama, išskyrus pačią 
Lietuvą.

Antroji Lietuva netiktai savo 
istoriniais bruožais, bet ir geo
grafine padėtim labai panaši į 
tikrąją Lietuvą. McNaughton 
miestelis, kuris auli ant Wiscon- 
sino upės kranto ir kurio apie- 
linkėj gyvena trisdešimt suvir* 
šum lietuvių ūkininkų primena 
mums Didžiąją Lietuvą su Kau
nu ir Nemunu. Gi Woodboro 
aptelinkė su apie dvylika lietu
vių ūkininkų prilygsta Klaipė
dos kraštui, šitas dvi lietuvių 
kolonijas į daiktą sudėtas mu
sų ekspedicijinė kuopa, po ilgų 
ir šiltų diskusijų, apkrikštino, 
davė vardą šai kolonijai: Ant
roji Lietuva.

(Bus daugiau)

“Kultūros” No. 11 atijo. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausia* materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

311«—J«—2i 8. State St.
T.l. Victory 2464 

4606—08 W. 22nd St.
Tol Cicero 180

ĮĮPIN^

YOUR tYtd
Night and Morning kccp

Wrke for Free ^Eye Care,i 
or t,Eye Beauty" Liook

Murinę C«., DepL H. S.. 9 E. OiU St-.CIrinito

ar a r,~ r..-.........................a.iur.1..... ::

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musą mot toj PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietau* lašai, vanos h* prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

»

'e) '>±3
(<PlLTKIt:WICZJ

CONTRACTORS

REAL ESTATE 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 VV. 47th St.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5 .
Speciallstaa gydyme chroniškų Ir naujų ligų. Jei kiti 

negaiš jo jumis išgydyti, atsilankyki t pas mane. Mano pilnas Išeg- 
zaminavimas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vlmo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BIv., netoli State St.

Kambariai 1012, 1016, 1016. Imkit elevatorią 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso ✓alandos: nuq 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 Iki 7:80 vakaro.
Nedllioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. i
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NAUJAS, MITRUS SUMA
NYMAS DELEI KALĖ

DŲ DOVANU 
t > *

Douglas Fairbanks, Constance Talmadge, Betty 
Compson, Harry Lauder, Yvonne D’Arle ir 

Johnny Farrell ateina palinkėt jūsų 
draugams “Linksmu Kalėdų.”

Klasiškas I

KONCERTAS
Trečiadieny,Sausidl6,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

i

Pradžia 8 vai. vakaro

savo žodžio nemaino. Tad ir 
šį sykį jie savo pareiškimą iš
pildė— “nukvitino” geografijos 
mokslą. Ponas Kazikas išvyko 
atgal į Klaipėdą (Woodborą), 
Poška pasiliko musų ekspedici
jos buveinėj prie radio pranešti 
pasauliui kiek Antrosios Lietu
vos ežeruose gyvena.žuvų ir 
apie musų ekspedicinės kuopos 
darbuotę. Gi mes, būtent: mu
sų vadas Fredrikas, naujai įsto
jęs į musų kuopą vietinis gy
ventojas, jaunasis Kulikauskis, 
ir mudu su Stiegiu nudrožėme 
pas buvusį garsiosios “sausų
jų” sostinės pilietį, Kimbartą. 
čia radom atostogauti, veikiau
sia žuvauti, atvykusį, visiems 
čikagiečiams žinomą, Peoples 
Furniture Kompanijos preziden
tą Nak rosiu su žmona ir keletą 
kitų Čikagos piliečių.

Pono Kimbarto ūkis guli ant 
ežero kranto ir, reikia pasakyti, 
yra labai tinkamas vakacijoms 
praleisti. Gyvenamąjį namą 
nuo ežero, kuris žuvų tirštai 
apgyventas, skiria tiktai apie 
dviejų šimtų pėdų platuma, sa- 
vėp viliojantis gojelis.

Taipgi atlankėme p. Valutį ir 
nemažai kitų ūkininkų. Visi 
maloniai priėmė, vaišino tuip. 
kad į dieną ar naktį, juk jums 
tatai nesvarbu, mes tegalėjom

VYRAI
Yra gerai žinomas faktas, kad ne ' 

visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatiniu ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad ^specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti .sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su
prantama, iš savo i
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

ŪŽSISENĖJUS1AS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILĮ, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI
NAMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

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

PATAKYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

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

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki L Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomls 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų yiume name.

NEREIKIA jums 
nei sakyt, kas jie 
tokie yra — žymiausi 

krutamųjų paveikslų, 
muzikalių komedijų, 
vodevilio ir golfo my
limieji asmenys, kurių 
vardai kasdien skam
ba visamtt pasaulyje 
tarp žmonių.

Lucky Strike Ci- 
garetų gamintojams 
atėjo gera mintis— 
atvaizduoti kiekvieną 
iš tų vadovaujančių 
žvaigždžių šauniuose 
portretuose, kurie 
atrodytų lygiai taip,

kaip tie asmenys atrodo pačiame 
gyvenime, nupilti tikriausiomis tam 
tinkamomis spalvomis ant šešių 
specialių Kalėdinių pakelių arba 
dėžučių, kur kiekvienoje yra po 200 
Lucky Strike Cigarctų.

Po kiekvienu portretu yra padėta 
kiekvieno tų žvaigždžių autogra
fuotas parašas. Ant kiekvieno pa
kelio apačioje skaisčiai-raudonomis 
raidėmis yra tos žvaigždės Kalėdinis 
pasveikinimas jūsų draugams, “A 
Mcrry Christmas” (Linksmų Kalė
dų). Skaistus padabinimas žaliais 
kalėdmedžio (digaržuolio) lapeliais 
su jų žėrinčiai-raudonuojanciomis 
uogomis atrodo taip gyvai, kad lyg 
kvėpuote kvėpuoja Kalėdų laiko 
dvasia. Musų supratimu, milžiniškai 
didelis žmonių skaičius reikalauja 
šių gražių Kalėdinių dovanų, ir jų 
galima įsigyti, kur tik yra pardavinė
jama tabakas.

Pirmas iš tų paveikslų, kuriais 
atžymima Kalėdiniai Lucky Strike 
E akeliai, tai yra Douglas Fairbanks, 

uris pradėjo vaidinti Shakcspeare’o 
veikalų roles, dar būdamas septynio
likos metų, amžiaus. Jo vaidintieji 
nepaprastai dramatiški ir žavinti 
“Robin Hood”, “Thief of Bagdad", 
“Son of Zorro”, “Black Pirate” ir 
“Three Musketeers” suteikė jam 
pasauliniai plačią reputaciją, kur ti|ą 
būna rodoma krutamieji paveikslai.

Ir prie tų didelių savo pasisekimu 
jis dabar prideda dar virpinant] 
D’Artagnan’o romansą, “The Man 
ln the Iron Mask” (Vyras su Gele
žies Kauke). Šičia yra istorija D’Ar- 
tagnan’o bandymo išpildyt savo pri
sietą, padarytą mirštančiam karaliui 
Liudvikui NlII. kad išlaikyt Fran- 
cijos Kalariją jo sunui, Liudvikų! 
XIV-tąm. Joks pavojus nėra per- 
didelis šiam garbingai smarkiam 
Gaskonicčiui ir jo draugams Ara- 
mis’ui ir Porthos’ui, kurių obalsis 
buvo “Vienas už visus ir visi už 
vieną”.

Antras portretas, padėtas ant 
Kalėdinių Lucky Strike pakelių, yra 
paveikslas Constance Taimadge, tos 
auksaplaukės ir rudakės gražuolės, 
kuri su savo seseria Norma yra dvi 
populiariškiausios seserys krutamuo-

sc paveiksluose. Pirmų pažymėtinų 
pasisekimų jinai turėjo, važnyčio
dama ugningų porą arklių, įkinkytų 
į kariškų mūšio vežimų D. W. Grif- 
fith’o veikale “Intolcrance”. Tarp 
kitų vėliausių jos pasisekimų buvo 
“Polly of thc Follics”, “East is 
West”, “The Goldfish”, “Her Sister 
from Paris” ir “Duchess of Buffalo”. 
Naujausias gi jos veikalas yra 
“Venus of Vettice”, kur jinai lošia 
rolę pašėlusiaidrųsaus vagies, laipio
dama per sienas ir nušokdama ant 
laivo nuo keistai vaizdingų tiltų 
Venecijos, tos “Jurų Nuotakos“.

Trečias Lucky Strike portretas 
ant Kalėdinių pakelių yra paveikslas 
Betty Compson. rudaplaukės ir mė
lynakes gražuolės, kuri yra moteris 
James Cruze’o, garsaus krutamųjų 
paveikslų direktoriaus. Ji yra gimusi 
Salt Lake City ir savo karjerų pra
dėjo, grieždama smuiku, kaip maži
ukė čigonaitė. Pirmas didysis jos 
Iiasisekimas buvo Rožės rolėje vei- 
cale "The Miracle Man”. Jinai taipgi 

lošė judžiuosc “The Little Minister“, 
‘ė To Have and to Hold” ir "New 
Lovcs for Old”. Naujausias josios 
judis tai krutamasis-kalbamasis pa
veikslas “The Parker”, kuriame ii 
vaidina žvaigždės vaidmenį su Mil- 
ton Sills.

Ketvirtas Kalėdinis Lucky Strike 
portretas yra atvaizdas žavinčios 
muzikalių komedijų aktorės Yvonne 
D’Arle, kuri turi tokį milžinišką 
pasisekimą rolėje Austrijos Kara
lienės Anuos naujoje Florenz Zieg- 
feld’s sensaciškojc operetėje “The „ 
Three Musketeers”, Nors ji yra gi* 
muši Francijoj, ale jos tėvai atsivežė 
ją į šią šalį, kuomet jinai buvo dar 
tik dvejų metų amžiaus. Kad ir 
Amerikoje jinai išėjo savo lavinimosi 
kursus ir visai nėra studijavus už- 
sienyj, ji turi didelį skaičių mylin
čiųjų jos lošimą Paryžiuje, kur ji 
dainavo “La Boheme”, “Pagliacci5’ 
ir “Madame Butterfly”.

Harry Lauder’io gerai žinoma ir 
užsikrecianti šypsą stovi jums prieš 
akis, kaipo penktasis portretinis 
Lucky Strike paveikslas. Be jokios 
abejonės, jis yra populiariškiausias 
pasaulyje škotietis ir atvejų atvejais 
yra apvažinėjęs pasaulį su vode
viliais.

Šeštas Lucky Strike portretas ant 
jų specialių Kalėdinių dėžučių |t- 
vaizduoja garsųjį Johnny Farrell, 
Nacionalį Atvirojo Golfo Campioną 
1928 m. Tai buvo jo ilgas užbaigia
masis kirtis 18-toje pievaitėje Olym- 
pia Fickls, kuris Jam laimėjo tas 
varžytines. Jeigu jis butų šį sykį 
nepataikęs, tai butų turėjęs lošt dar 
per 36 duobutes su Bobby Jonės.

Kurį tiktai iš tų šešių Lucky 
Strike Kalėdinių pakelių pasirinksite 
kaipo Kalėdų dovanų, kiekvienas 
patiks jūsų draugams. Bile tabako 
reikmenų pardavinėtojas Jums gąlį 
jų patiekti.
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Turime garbes perstatyti lietuvių visuomenei paskelbusį pasąu- 
Jinj dainininkų. Jis yra dąug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope- 
loje, Dorpate ir Kaune, Artistas Brunwald paeina iš Rygos, čia 
baigė mokyklų. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran. 
vijoj. Šį žymų dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti.

Mos kvočiame jus atsilankyti j šj klasišką ir puikų koncertą. 
NAUJIENOS.

T “T

*.... .. rp



Treeijadiejiis. gniod. 19, 19,23 ■— — .......... "---------- .... .. ...... 11 l lį,>
NAUJIENOS, Chicago, III.
...........   —• ....-------------------- ... , ui >1 >Į Į * r X

Sveikatos Dalykai
Influenza

Rašo Dr. Margelis

(Tęsinys)
KAIP INFLUENZOS LIGONIS 
JAUČIASI IR KĄ GYDYTOJAS 

MATO

Kelios influenzos rūšys
Jau pirmiau esame sakę, jog 

influenza ne visada ir ne visus 
lygiai puola. Dažniausiai betgi 
ji susimeta į kvėpavimo prie
taisas, daug rečiau į nervų sis
temą, da rečiau į penybos ka
nalą, pagalios, buvo kartais ir 
taip, kad ji tik temperatūrą šiek 
tiek ligonyje pakelia, tai ir vis
kas. Del to influenza paprastai 
dalijame net keturiomis rūši
mis. Tik tokiu, mat, keliu ga
lima jos simptomus visai įma
nomai ir sistematingai aikštėn

žuvis pabalęs, balta arba rusva 
medžiaga tarsi veltu apsivėlęs. 
Kvapas labai prastas. Iš akių 
ašaros bėga, nes jų plėvelė įde- 

j gus. Pulsas patankėjęs, bet vis 
dėlto ne per daugiausiai. K

Jeigu tik viskas gerai eina, 
tai už kokių trijų arba penkių 
dienų karštis dingsta, o už sa
vaitės arba dešimties dienų li
gonis pilnai pasveiksta.
Daugiausiai kvėpavimo prietai- 

sose susimetusi influenza

Ligos pradžioje—visoms rūšims 
bendri simptomai

Nepaisiant kokia influenzos 
rūšimi ligonis nesirgtų, iš pra
džių, tai simptomai būna be
veik vienodi. Tik kiek vėliau, 
tai dažniausiai kvėpavimo prie
taisų simptomai ima viršinti 
visus kitus simptomus. Bet, 
kaip jau pasakyta, kartais ner
vų sistemos simptomai visus 
,kitus viršina, o kartais penybos 
kanalo.

Praėjus dienai, dviem arba 
kartais ir trim po užsikrėtimo, Į 
pradeda ligoni šaltis krėsti. Bet, 
netrukus karštis jį užpuola, ir 
temperatūra paprastai pakyla 
nuo 101 iki 103 laipsnių F. 
Kvaitulio tarsi visai ligonis ap
imtas butų, taip labai dabar 
jam galva svaigsta, o podraug 
ir skauda. Kartais net ir akis 
pajudinti baisu, nes galvą dar 
labiau ima skaudėti. Skausmas 
strėnose ir, apskritai, kauluose 
(tik todėl kartais ir vadinama 
influenza kaulalige) dažnai bū
va stačiai r.enakenčiama. Lie-

Ten ir išLIETUVOS !
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
NKW TOBK, ALM1T lAttlN, 

HAMBUM, DBUTBCMLAND, 
UBOLUTE, BBUANCB, l 

CUVELAND, 
WESTPHAL1A, THUBINOIA

Puikus patarnavimas visose 
kienose

šono1* new yor_ ^/ll <KO IKI KAU- 
LVUyo ir atgal

Trečia K lesa 
Plua U. S. Revenue taksai 

---------------------------------------------- /
Kelionė greita ir pigia kaina 

Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vieti

nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

Dar ligoniui gerklę skauda, 
kimiu balsu jis kalba, biskį ne
prigirdi, čiaudi, kosti, gi iš no
sies ir akių bėga.

Taigi čia visur gleivinė plėvė 
yra Įdegus. O kai jau ir bron
chai gauna' įdegti, tai tempera
tūra visai aukštai pakyla, ligo
nis labiau nusilpsta ir pradeda 
klajoti. Atrodo, jog jis dabar 
labai rimtai serga. Kartais 
bronchų įdegimas būva visai aš
trus, net pačius laibuosius bron
chus apėmęs — taip, kad ligo
niui baisiai sunku kvėpuoti, ro
dos, kad jį dabar kas troškintu 
troškintų, taip skaudžiai žmo
gus kamuojasi.

Skreplių ligonis kartais iš- 
spiauja gana daug, — pūliuoti, 
vis dėlto gana skysti. Pleiffer’is 
mano, kad žaliai-gelsvi, lyg ir 
iš apskritų šmotelių susideda, 
skrepliai beveik visados reiškia 
influenza. Bet kartais skrepliai 

i būna tamsiai-raudoni, kraujuoti.
Galop, pravartu, rodos, ir tai 

pasakyti, jog plaučių džiova, 
jeigu ligonis ją turi, influenza 
žmogui susirgus, beveik visados 
įsivyrauti gauna. O jeigu ligo
nis plaučių džiovos ir neturi, 
tai dabar lengviau ją gauna.
Daugiausiai į nervų sistemą su

simetusi influenza
Kartais ligonis nors v gana 

smarkiai influenza serga, vis 
dėlto kvėpavimo prietaisose jo
kių simptomų neturi. Už tai jis 
dabar labai ryškius nervų siste
mos simptomus turi, būtent, ne 
tiktai galvą baisiai skauda, bet 
ir strėnas bei sąnarius- Ir atro
do, kad ligonis tarsi visai butų 
nuovargio parmuštas, taip žy
miai jis yra dabar nuvargęs ir 
nusilpęs. Nemiga dabar jį ka
muoja. Gana dažnai jis ir kla
joja.

Kas blogiausia, kad kartais 
vienokia ar kitokia nervų liga : 
eina po nervų influenzos, pa
vyzdžiui, smegenų plėvių arba 
ir pačių smegenų uždegimas, o 
jk> tam vienos pusės arba kar- , 
tais ir viso kūno paralyžius. Ne 
visai retai nervų influenza pa
seka labai didelis ligonio nusil- ' 
pimas, melancholija arba ir be- ' 
protystė.
Daugiausiai Į penybos kanalą 

susimetusi influenza

Kas daugiau gali su influenzos 
ligoniu atsitikti?

I

širdies vidujinės arba ir iš
laukinės plėvės uždegimas pasi
daryti gali- Gali, lx» to, ir širdies 
raumenys įdegti, kas dažniau
siai pasibaigia ligonio mirtimi. 
Gana dažnai ir širdies veikime 
dabai- visokių iškrypimų pasida
ro, kaip antai: širdies drebėji
mas, perlėtas ar pertankus m u-, 
Šimas, pagalios ir širdies dieg
liai ligonį kartais baisiai ka
muoti ima.

Kad labai mėgsta su influen
za tarsi ranka rankon eiti ir 
plaučių uždegimas, ką ne visai 
retai paseka plaučių gangrina, 
tai, rodos, jau pirmiau sakėm. 
Ne visai retai chroninis bron
chų įdegimas dabar pasidaro.

Kartais vidurinėj ausyj, žan
dikaulių landose arba ir kitur 
kur puliavimas prasideda ir ga
na intensyviai laikosi.

Visokio nervų suirimai, kąip 
jau pasakyta, ne visai retai in
fluenzos ligoniuose eina. Nemi
ga, noras nusižudyti, nustoji- 
mas kvapsnius ir skonies juti
mo, rūpestis, be jokio reikalo 
susijudinimas arba nervingu
mas, diegliai ir kitokie galai, 
tai iš tiesų ne visai retai influ
enzos ligoniuose 
rastenija (nervų 

| podraug proto 
bei melancholija 
išsisėmimas kūno ir proto jė
gų) kartais ne tiktai mėnesiais, 
bet ir metais po influenzos ligo
nį tarsi slėgte slegia.

GYDYMAS

nį krezolio vandenį galima var
toti kaip stovi. Vieno ar kito 
šitų skiedinių ant skreplių už
pylus, reikia mažiausiai valandą 
palaikyti, o tik paskui viską iš
mesti, žinoma, parankiausia 
pinamoj vietoj.

Kaip reikia ligonį gydyti?
Jeigu liga pati savaime nėra 

baisi, tai nereikia dėl to tik pro 
pirštus į jų žiūrėti. Kurie taip 
darė 1918 m-, reikia tiesa saky
ti, kad beveik visi mirė. Spė
jus susirgti, tuoj reikia šauktis 
gydytoją ir gulti lovon. Lova, 
tiesa, visiems ligoniams yra la
bai geru daiktu, bet influenzos 
ligoniams, tai ji yra tarsi koks 
panacėjos lopšys. Juk 1918 me
tais kurie tuoj gulė lovon, šiaip 
ar taip, kone visi pasveiko. Tik 
drąsuoliai, kurie vaikščiojo tol, 
kol galėjo, mažne visi mirė. O 
kai dėl gydytojo, tai, tikrai sa
kant, jis čia labiausiai reikia
mas todėl, kad rimtai pagelbė
jus ligoniui su šita liga kovoti, 
na, ir nuo kitų ligų, ypač plau- 
č i ų u ždegi mo, apsau goj u s. 
plaučių įdegimas kaip tik 

influenzos ligonius
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Didžiausias pasirinkimas Kalėdų dovanų. Vy
rams šilkinių marškinių, kaklaraiščių, mufle- 
rių; moterims šilkinių apatinių ir pančiakų, 
rankinių partmonetų, vaikams visokių zabovų. 
Širdingai kviečiam atsilankyti, o busit užganė
dinti musų tavorų kaina ir patarnavimu.

Mid-West Dry Goods Store
J. Sandargs ir J. Pikel—savininkai.

4172 Archer Avė., Chicago, III.
to ttto Oi it irt ii i i i lot t

'biausiai 
puola.

la-
ir M

(Bus- daugiau)

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
'pAl yra piuku jeigu gali taip 

" padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Llaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro Žvaičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P h ar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

MOKYKLOS NUR8K, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOT] ilTĄ

susidaro. Neu- 
si s temos ir 

nusilpnėjimas) 
(labai žymus

Kaip reikia saugotis?
Reikia vengti tų, kurie čiau

di, kosti ir, kur papuola, spjau
do. Nereikia influenzos ligonių 
lankyti, nereikia j susirinkimus 
eiti, geriausia dabar lyg apvie- 
nėjusiam būti. Jau kai influen
zos epidemija. siaučia, tada at- 
sisky rimas nuo draugijos yra 
labai geras daiktas.

Yra labai išąiintinga sergan
čius nuo sveikųjų atskirti. Ligo
nių skreplius geriausia sudegin
ti. Tegu ligonis spiauja į tam 
tyčia susuktą popierą (laikraš
tį) arba ir j kokį skudurą, o 
paskui reikia visa tai sudeginti. 
O jeigu nėra kur sudeginti, tai 
reikia dizenfektuoti su formali- 
nu, karboliam arba ir liųuor 
cresolis compositus (sudėtinis 
krezolio vanduo). Formaliną ge-l 
riausia atmiešti dešimt kartų, o 
karbolių dvidešimt, bet sudeti-

WHEN FLU 
THREATENS

Niekad neleiskite šal 
kosuliui tęstis 

Sunaikinkit Salt) pirmų diena 
da velkluUHin i)CKau»ite plauėin 
ar iiiilueiizoA. Kai tlu įtintuoju 
ėiai nuKidėjhnnH lolsti šalčiui, ar 
tCHtia.

Turpo tuojau R RunaikinH Salti. 
Juo krutinę, nr gerkle, Jin palemninu 
gut|, naltuosuoja, atutkORėjinių. Ūmui 
pujiiHite piiųerėjini'a.

ApMUaUKojiuiui iri nuo llu, įtraukite 
kiekvienij nasrų kelis kartus | dienų 
flu iiakterijoH mažai ras progoN įsigyventi, 
ar susiruMti velninio* vietų.

Turpo yra veikHininras antiseptikn«. su- 
BidedųH iŠ senovinių terpotino, eainphor ir 
mentlio) gyduolių. Kiekvienai gydytojai*, ar 
išlavinta slaugė piuakyn jutim, kad tie nu- 
cistiniai jau nuo senai yra pripažinti kai
po veiksmingi antiMeptikai. taipjau turin
tys Hvarbių ypatybę palengvinti AaPiuose 
ir slėgime. Turpo kainuoja tik 35e bito 
aptiekoj.

Turpo
<biick, Sure, Sale Relief

ir jus tų- 
UZtlcgilUŲ 
yru Min
komi Siu i
lAtrinuH 

m1<>- 
jllH

i 
ir

Lietuvių Tautiška Parapija
Stato Scenoje

Linksmą Keturių Atidengimų Komediją

Lietuvių
VIEŠBUTIS

WALTERIO NEFFO į
Ant West Sidės 3

2435 S. Leavit St., Chicago, III. i
Sveikinu visus savo rėmėjus su šventoms 
Kalėdoms ir Naujais Metais, kad linksmi 
sulauktume! Kalėdų ir Naujų Metų.

Ruimai pasirenduoja ant savaičių ir dienų 
Linksma girdėti, kad atvažiavus j Chicago 
gali gauti lietuvišką viešbutį pernakvoti. 
Nu, Mik oi, ar aš tau nesakiau, kaip atva
žiuosi į Chicago ir paklausk, kur Walterio “K T /» /» • '"*•Neffo viešbutis ir jums pasakys, nes ji ži 
no kožnas vienas.
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Ligonis dabar ne tik karščio 
turi, bet gana dažnai vemia, 
guodžiasi dideliu skausmu pilvo 
plotmėje, o viduriai jo yra vi
sai liuosi. Kartais jį labai dide
lis nuovargis apima, ir jis jau
čiasi itin smarkiai sergąs.

Ponas Dauganoris
Sekmadieny, Gruodžio (Dec.) 23 d., 7 v. v.

Lietuvių Tautiškos Parapijos Svetainėje 
Prie Union Avė. ir 35-tos g-vės 

Vaidins Vaidybos Dramos Ratelis.
Ši komedija yra viena iš linksmiausių ir juokingiausių, vaizduojanti 

Lietuvos miestelėnų gyvenimą. Ponas Dauganoris, turtingas ir labai ska
pus pirklys išvaro savo vienintelį sūnų iš namų. Planuoja ir deda pastan
gas kad išleidus savo dukterį už 54 metų senio su penkiais vaikais, ir pats 
būdamas našlys, nori vesti savo sunaus sužieduotinę. Publikai būna labai 
daug gardaus juokelio kaip jo planai vis pajra ir nesiseka, ir juokingiau
sia kaip Ant galo dalybai taip susipina, kad jam prisieina duoti savo 
sunui dalį, dukteriai kraitį ir pačiam netenka apsivesti.

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti ir linksmai praleisti vakarą.
KOMITETAS.

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuoj aus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, I1L

Telephone Victory 1266

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

TUBBY Beware of Bribes.

KALBĖDAMA aukltesnte mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nunU naaak* t

"Viena pagrindiniu taisyk
lių dėl merginų aveikatoa, rei
kia atlaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalis mank- 
itinimaa ir dieta turi būt var- 
tojsuna. Eamnt rwikmlxxl yrm 

naudinga vartoti nujol, net jia 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto

jo Jamas. Paimk laakktę kiek
vienų vakarų. Jos nepadarys 
naamarumo."

Nujol raltt vartoti netfo- 
rint kaip jus Jaučiate*. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

FLIT
IŠNAIKINA . 

Kaadis, • Tarakonus, 
BĮajkes, Muses Ir 

Kitus Vabalus d ■

•s it poHshea—with spred 
and safety. 4-oz. bottle, 

30c; 12 oz«, 60c.

O(Sdar
V^Polish
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NAUIIFMOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs j 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy._________________
Entered as Second Clasa Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago. III., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III, — Telefonas: Koosevelt 8500.
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KAIP PAŠALINTI KARUS?

Dvi nedidelės Pietų Amerikos respublikos, Bolivija 
ir Paraguaja, susipešė. įvyko ginkluotų susirėmimų ir 
abi pusės jau turi užmuštų ir sužeistų. Dar žinksnis 
toliaus — ir prasidėtų tikras karas.

Šitoje kritingoje valandoje šoko gesinti karo lieps
ną Tautų Sąjungos taryba ir Pan-Amerikoniška konfe
rencija, kuri dabar yra susirinkusi Washingtone. Ka
dangi abi susivaidijusios valstybėlės yra Tautų Sąjun
gos nariai, tai pastaroji pareikalavo, kad jiedvi paliau
tu Ynušius ir eitvj prie išsprendimo kilusių nesusiprati- 
mu taikos keliu, kaip tai yra numatoma Tautų Sąjungos 
statute. Telegramos praneša, kad šitas Tautų Sąjungos 
reikalavimas esąs išpildytas.

Tuo pačiu laiku, susirinkusi Washingtone Pan-Ame- 
rikoniška konferencija, nenorėdama apsileisti Tautų 
Sąjungai taikos saugojimo ręikale, pasiūlė Bolivijai ir 
Paraguajai savo tarpininkavimą. Pranešama, kad ir ši
tas pasiūlymas esąs priimtas. Kas galų gale suvaidins 
žymesnę rolę, taikinant tas dvi valstybėles, čia mums 
ne taip svarbu. Bet yra faktas, kad kitų valstybių įsiki
šimas į prasidėjusį konfliktą privertė jas susilaikyti nuo 
karo ir gal privers visai susitaikyt.

Valstybių santykiuose, kaip matome, reiškiasi pa
našus dalykas, kaip ir santykiuose tarp atskirų žmonių. 
Kai du asmeniu susipyksta ir rengiasi viens antrą 
stumdyti arba antausius skaldyti, tai gerai, kad kas iš 
šalies prišoka ir juodu perskiria; jei ne, tai kyla “ka
ras”.

Bet “karas” tarp dviejų žmonių šiandie retai nuei
na toliaus to, kad juodu vienas antram “uždeda juodus 
akinius” arba supurvina švarką. Jeigu sYisipešusieji 
griebiasi ginklo ir įvyksta sunkus sužeidimas arba 
žmogžudybė, tai įsimaišo policija ir teismai ir kaltiniu* 
kas būna skaudžiai nubaustas. Todėl paprasti asmens 
tokių susirėmimų, kurie grasina pavojum žmogaus gy
vybei, stengiasi išvengti.

Nuo tarpusavinio karo žmones sulaiko organizaci
ja, kurios įstatymai yra privalomi kiekvienam asmeniui 
ir kuri už kiekvieną jų yra daug galingesnė, — valstybė. 
Kol tokios organizacijos žmonės dar neturėjo, tai tarp 
jų nuolatos kildavo kruvini konfliktai. Užpultasis gin
davosi kumščia ir ginklu; nuskriaustasis keršindavo. 
Sužeistojo arba nužudytoji giminės “atlygindavo” pik
tadariui sulig taisykle: “akis už aki, dantis už dantį, 
gyvybė už gyvybę”. Tik įsikūrus valstybei, šis tarpusa
vinio karo stovis tapo laipsniškai likviduotas ir paskui 
visai panaikintas, šiandie žmogus, kurį kitas nuskriau
dė, neina, lazdą pasiėmęs, jį mušti, bet kreipiasi j pdli- 
ciją ir į teismą.

Tečiaus dar ir dabar yra tokių sluoksnių visuome
nėje, kurių valstybės organai neapgina. Imkite vagis. 
Vagystė daugeliui žmonių yra profesija. Vagys, kaip ir 
kiekvienos kitos profesijos žmonės, turi tam tikrų san
tykių vieni su kitais: kits kitam padeda, dalinasi grobiu, 
pasižada kits kito neišduoti ir t. t. Bet ką darys vagis, 
jeigu kitas vagis nesilaiko “profesinės etikos” ir nu
skriaudžia jį? J policiją arba į teismą kreiptis jisai ne
gali. Jam pasilieka tiktai apsiginkluot peiliu arba revol
veriu ir “pamokint” savo skriaudiką.

Tarp kriminalių elementų todėl, ir bendrai tarp 
elementų, kurie neturi įstatymų protekcijos, ginkluota 
kova yra, paprastas reiškinys. Žmonės, kurie daro biznį 
iš svaiginančiųjų gėrimų prekybos, šiandie Amerikoje, 
kaip žinoma, irgi nuolatos kits kitą šaudo — ne dėl to, 
kad jie butų kraujo trokštantys žvėrys, bet tik dėl to, 
kad jų biznis nėra valstybės apsaugojamas.

Kaip tarp atskirų žmonių karas išnyksta tiktai, kuo
met veikia autoritetas, kuris reguliuoja jų santykius ir 
yra stipresnis už kiekvieną jų, — taip ir karas tarp val
stybių bus panaikintas, kuomet susidarys kokia nors 
aukštesnė ir galingesnė už atskiras valstybes jėga. Ban
dymas tokią jėgą sudaryti yra Tautų Sąjunga, bet kol
itas Tautų Sąjunga dar yra ir silpna, ir į ją neįeina kai 
kurie svarbus kraštai.

Yra klaida manyt, kad vien ekonominiai reikalai 
gimdą karus. Ekonominės sistemos istorijoje labai kei
tėsi, bet karai niekuomet nebuvo ijmvfcę. Ar žmones

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams  „—  ._____ ..... $8.00
Pusei metų ............  .... 4.00
Trims mėnesiams —_______  2.50
Dviem mėnesiam .................~ 1.50
Vienam mėnesiui ............... ™ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .... ..... „.......  8c
Savaitei .....___ _________ __ 18c
Minėsiu! _______________ — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams $7.00
Pusei metų ..__________  8.50
Trims mėnesiams ________  1.75
Dviem mėnesiams —______  1.25
Vienam mėnesiui_________ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoM 
[Atpiginta]:

Metama _____ $8.00
Pusei metų __  4.00
Trims minesiama ________  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

sprendžia tarpusavinius ginčus ginklu, ar taikiu budu, 
nustato visuomenės organizacija. Dabar žmonija yra 
susiorganizavusi pagal tautas, ir tarp tautų dar yra 
vietos ginkluotai kovai. Kai susijungs tvirtais ryšiais j 
vieną organizaciją visos tautos, tai karui vietos nebe
liks!

1,1 ....................................

Apžvalga
VILNIAUS LIETUVIŲ LAIK

RAŠČIAI UŽSIDARO

“Kelias” praneša, kad gruo
džio mėnesio pabaigoje sustos 
ėję Vilniaus lietuvių laikraščiai 
“Kelias” ir “Vilniaus • Aidas”. 
“Dirva” jau sustojo ėjusi. Vie
toje tų trijų laikraščių bus 
leidžiamas didelis iliustruotas 
savaitinis laikraštis “Vilniaus 
Rytojus” kurį gaus visų aukš- 
čiaus minėtųjų laikraščių pre
numeratoriai.

KAROLIO RADEKO LAIŠKAS

Vienas gabiausiųjų Rusijos 
bolševikų, Kari Radek, kuris da
bai’, kaipo opozicininkas, gyve
na ištrėmime, parašė Rusijos 
komunistų partijos centro ko
mitetui laiški}, reikaluadamas, 

kad Stalinas Įialiautų žaidęs 
Trockio sveikata. Laiškas 
skamba taip:

“‘Jus leidžiate, kad bolševi- 
kai-leninistai ištrėmime butų 
naikinte naikinami. Sibiriako- 
vą, kuris kitados prie caro 
buvo išsiųstas į katorgų, GPU 
pargabeno į Maskvų beviltin- 
goje padėtyje. Draugas Aiš
ki, kuris užsitraukė sunkių 
ligų, bedirbdamas revoliucinį 
darbų Kinuose, buvo arti mir
ties Naryme be gydytojo pa- 
gelbos, ir dabar dar mėgina 
jį pervežti iš Tomsko ligoni
nes j Rubcovskų, kur visai 
nėra tinkamų daktarų. Ištiki
mas partijos draugas, Taras 
Chorečko, blaškėsi be sąmo
nės, sirgdamas šiltine Nary
me, tokiam krašte, kuris ap
siaustas iš visų pusių pelkė
mis, taip kad nė gydytojai ne
gali per jas pereiti, ir tik 
musų protestai galų gale pri
vertė Jus perkelti jį į Kame- 
nę; ir jisai tenai nukeliavo, 
vos pasilaikydamas ant kojų, 
ir neturėdamas pinigų. Mes 
turėjome kovoti dėl poros 
rublių, kad butų kuo nusiųsti 
jam jo bagažų. Mes apie visa 
tai tylėjome ir į niekų nesi
kreipėme, tik į Jus.

“Bet draugo Trockio Hgos 
istorija perėjo musų kantry
bės ribas.. Mes negalime ty
lėdami žiūrėti, kaip maliarija 
ėda jėgas kovotojo, kurio vi
sas gyvenimas buvo pašvęs
tas darbininkų klasei, kuris 
buvo Spalių Revoliucijos kar
das. Gana žaisti draugo Troc
kio sveikata ir gyvybe! Jus 
turite pakelti klausimų ir 
padaryti galų bolševikų-leni- 
nistų trėmimams. Jus turite 
reikalauti, kad draugas Troc
kis artimiausiu laiku butų 
perkeltas į kitokias klimato 
sąlygas, kad jam butų suteik
ta kompetentiška gydymo pa- 
gelba ir kad jisai butų pa- 
liuosutas nuo rupesnio dėl 
duonos kąsnio. Pasiskubinki
te kaip galint greičiaus, kad 
mes nesusilauktume gėdos, ka
da šimtai tūkstančių, kurie 
matė Trockį pilietinio karo 
frontuose, ims kelti savo bal
są dėl jo išgelbėjimo. Sku
binkitės, nes, kad ir daug pa
kenčia partijos darbininkas, 
bet jisai nepakęs tos minties, 
kad darbininkų klasės partija 
sąmoningai žudo cen tralinėj e 
Azijoje draugų, kuris stovėjo 
pirmose Spalio eilėse!”

Tai matote, kas po ta garsią
ja “proletariato diktatūra” siu- 

• • * l Ipiatu.
Franci jos revoliucijoje teroro 

diktatūros vykintojai kapojo 
vieni kitiems gaivus. Rusijos 
revoliucijoje diktatoriui žudo apie $750,000-

buvusius savo draugus be gil
jotinos pagelbos; bet ar paleng
va marfhti žmogų badu ir ligo
mis yra švelnesnis naikinimo 
būdas, negu giljotinos vartoji
mas, tai dar klausimas.

INTELIGENTŲ BEDARBIŲ 
KLAUSIMAS

“L. Žinios” susirūpinusios tuo, 
kad į Lietuvos universitetą sto
ja vis daugiaus moksleivių, 
kuomet inteligentų Lietuvoje 
jau yra tiek, kad ne visiems 
ištenka uždarbių. Kur dings tie 
nauji inteligetai, kurių kasmet 
gaminama vis daugiau ir dau
giau? Laikraštis mano, kad 
butų šioks-toks palengvėjimas, 
jeigu vienam asmeniui nebūtų 
leidžiama užimti keletą vietų, 
kaip dabar yra madoje. Jisai sa
ko:

“Niekur kitur, tur būt, nė
ra taip plačiai praktikUOja- 
mas tarnybų jungimas vin
ilam asmeny, kaip Lietuvoj. 
Pas mus dažnai galima rasti 
tarnautojus, užimančius tris, 
keturias ir net daugiau vietų 
su atlyginimu iš kiekvienos. 
Tai liečia tiek valdžios, tiek 
visuomenės įstaigas. Tuo tar
pu aišku, kad valdininkas, 
užimąs dvi etatines vietas, 
nė vienos pareigos tinkamai 
neatlieka, nes jeigu atliktų, 
tai tokia galimybė rodytų tik, 
kad jos negali sudaryti atski
rų etatų ir kad už jų ėjimą 
negalima atskirai mokėti al
gų. Del to visur, kur etatų 
atžvilgiu viskas yra tvarkoj, 
reiktų jau dabar atsisakyti 
nuo jungimo tarnybų, o į 
kiekvieną vietą skirti atskirą 
tarnautoją. To reikalauja ne 
tik socialinis teisingumas, bet 
ir pačios tarnybos labas. Kiti 
kraštai tai jau seniai supra
to ir net tam tikrais įstaty
mais šitą reikalą sutvarkė. 
Metas butų ir mulus susi
tvarkyti.”
Tečiaus valdiškų vietų Lietu

voje vistiek nebus daug. Inte
ligentai turėtų ieškoti išganymo 
ne vien tarnyboje. Jiems reikia 
daugiaus rengtis prie techniškų 
darbų, nes inžinierių, agrono
mų, chemikų ir t.t. Lietuvai 
trūksta, o valdininkų ji turi 
perdaug.

Glona Caruso, ’ pagarsėjusio 
dainininko duktė, kuri gaus du 
trečdaliu “royalties” nuo tėvo 
įdainuotų rekordų. Tai sudarys

Skaitytojų Balsai
v. <

Komunistai ir U. M. 
W of A. angliakasių 

unija
Šiandie turbut kiekvienas dar

bininkas, kuris yra nors kiek 
susipažinęs su darbininkų kle- 
sos kova ir nėra aklai tikintis 
veidmainingiems darbiečiams- 
komunistams, žino kokį ardymo 
darbą komunistai bendrai su 
provokatoriais dirba darbininkų 
unijose. Bet visgi dar yra ne
mažai darbininkų, kuriuos dar- 
biečiai su pagclba savo spaudos 
yra suklaidinę. Tad prisieina 
plačiau pakalbėti apie komunis
tų rolę angliakasių streike ir ar
dyme angliakasiųz unijos provo
katorių pogelba.

Nesenai tapo numaskuotas 
vienas Sherwood privatinių de- 
tektivų agentūros šnipas, kuris 
veikė tarp Pennsylvanijos ang
liakasių, bendrai su darbiečių- 
komunistų “Save the Union” or
ganizacija ardydamas angliaka
sių uniją. Tas numaskavimas 

su komunistais <1 i rl >an- 
čio šnipo galėjo atidaryti akis ir 
tiems, kurie vis dar ikišiol ti
kėjo komunistų pasakoms ir jų 
“naudingai” darbuotei tarp ang
liakasių. Bet tie žmones, kurio 
turėjo ar turi artimesnių ryšių 
su angliakasių streiku, tie jau 
senai mate, kad bendrai su ko
munistais dirba šnipai ir išvien 
ardo angliakasių uniją ir laužo 
angliakasių streiką. Daugiau to. 
Kiekvienas streikuojantis ang- 
liakasis aiškiai matė ir mato iš 
kasdieninių atsitikimų, kad vi
sas komunstų veikimas tarp 
streikierių yra remiamas anglių 
kompanijų, kurios stengiasi su
laužyti angliakasių streiką. Aš 
pats ne kartą jau seniau esu ra
šęs apie bendrą Pittsburgh Coal 
Co. darbuotę su komunistais, 
kad kaip nors suardyti anglia
kasių uniją. O reikia žinoti, kad 
Pittsburgh Coal Co. yra aršiau
sia organizuotų angliakasių 
priešininkė ir jos angliakasiai 
streikuoja jau trys metai. Bet 
komunistai piktai to užmetimo 
užsigindavo ir vadino mane ir 
kitus, kurie kaltino komunis
tus ardyme angliakasių unijos, 
provokatoriais. Tečiaus dabar 
jiems patiems tenka prisiimti 
tas vardas, nes jie dirba bend
rai kaip su* pačiomis anglių 
kompanijomis, taip ir su jų šni
pais ir provokatoriais.

Šioje Pennsylvanijos anglia
kasių kovoje prieš angliakasius 
eina ne vien anglių kompanijos, 
bet taipjau visi didieji geležin
keliai ir plieno kompanijos. Vi
si išvien dirba, kad tik sulau
žyti angliakasių uniją. Su to
mis kompanijomis išvien ir tam 
pačiam tikslui dirba ir komunis
tai. Tik kompanijos deda pa
stangas sulaužyti patį anglia
kasių streiką ir tuo suardyti 
uniją, o komunistai dirba tiesio
giniai ardydami angliakasių uni
ją. Bet abiejų tikslas yra vie
nokis. i i

Kad komunistai atvirai sten 
giasi suardyti angliakasių uniją 
rodo ir pačioj “Laisvėj” (nr. 
196 ir 197) tilpęs “Darbininkų 
partijos atsišaukimas į makle
rius dėl budavojimo naujos uni
jos”, po kuriuo pasirašo Ameri
kos Darbininkų (Komunistų) 
Partija. Tame atsišaukime gi 
angliakasiai yra viešai raginami 
daugiau nebemokėti duoklių j 
U. M. W. of A. angliakasių 
uniją ir daryti viską, kad kaip 
nors tą uniją sugriauti. Kartu 
angliakasiai yra raginami dė
tis prie “Save the Union”, su
organizuoto anglių kompanijų 
pinigais ir tų kompanijų atvi
rai remiamo.

Kad kompanijos atvirai remia 
“Save the Union” komiteto dar
buotę, aiškiai parodo kad ir se
kami atsitikimai. Pereito bąlan
čio 16 d- tas “Savu the Union”

komitetas, kad suskaldyti ang- b- akyvaizdoje visų Šių fak- 
liakasių spėkas ir tuo pagreitin- tų, komunistai vis dar bando 
ti suardymą angliakasių unijos, gintis, kad jie nieko bendra su 
paskelbė streiką ir tose kasyk-1 provokatoriais neturi. Taip, jie 
lose, kur streiko iki to laiko ne- nieko bendra “neturi”, nes pa
buvo. Tuo laiku man teko būti tys visą laiką dirba vien provo- 
Herminie, Pa., ir aiškiai matyti katorišką darbą. Bet nėra ko 
kaip tas streikas buvo skelbia- j stebėtis. Tai yra ne pirmas jų 
mas ir kokiais tikslais. Toje pa- i provokatoriškas darbas, ir ne 
čioje apielinkėje, t. y. Westmor-1 paskutinis. Juk ir pati komunis- 
ląnd paviete, yra ir pirmiau bu- tų partija liko sutverta šnipo ir 
vę streikų, štai imkim kad ir, provokatoriaus Frainos vien 
1917 m. streiką. Jau vieną die- i provokatoriškiems tikslams, tad
ną prieš prasidesiant streikui, 
Herminie ir visuose kituose 
Westmorland pavieto mieste
liuose, taipjau prie kiekvienos 
kasyklos pasirodė specialė poli
cija ir valstijos kazokai ir nė 
vienas unijos organizatorius ne
galėjo nė kojos užkelti ant kom
panijų žemės, o kiekvienas, ku
ris tik bandydavo lipinti, kad ir 
prie namų, atsišaukimus dėl 
streiko, likdavo areštuotas ir 
skaudžiai nubaustas. Taip bū
davo prieš kiekvieną streiką. 
Bet visai kitaip buvo prieš 
“Save the Union” “streiką”. 
Paskelbus tariamąjį “streiką” 
kompanijas visai nesišaukė nė 
privatinės policijos, nė kazokų, 
o komunistėliams ir jų tam
siems sekėjams davė pilną vei
kimo laisvę. Jie liuosai galėjo 
vaikščioti po kompanijų žemę ir 

dalinti savo atsišaukimus ir sa
vo organą “Coal Digger”, o 
skelbiančiais streiką plakatais 
buvo nulipinti netik visi namai, 
bet net ir kasyklų tipeliai. Tai
gi jau vien tas parodo, kad kom- 

1 panijos pritarė tam streikui ir 
jį rėmė, nes to streiko tikslas 
buvo griauti angliakasių unijų.

Kai “Save the Union” provo
katoriams nepavyko suklaidinti 
Westmorland pavieto angliaka
sius ir iššaukti juos į provoka
torišką streiką, tai “Save the 
Union” komunistai ėmė siųsti 
iš Pittsburgho ir apielinkės pul
kus automobilių (po 6 ar 10 au
tomobilių kiekviename pulke) 
pilnus mušeikų, kurie atvažiuo
davo prie kasyklų ir bandydavo 
neleisti angliakasiams eiti į dar
bą. Kartą prie VVestmorland 
Coal Co. kasyklos Yuokon, Pa., 
atvažiavo net 8 automobiliai ir 
ėmė stabdyti einančius į darbą 
angliakasius. Kai angliakasiai 
jų nepaklausė, tai jėga bandė 
angliakasius sulaikyti. Kas tai 
pranešė valstijos kazokams j 
Greensburg bakarus. Atvykę 
kazokai areštavo virš 20 žmo
nių. Bet visas dalykas tame, kad 
dauguma areštuotųjų žmonių 
buvo angliakasiai, o ne anglia
kasius puolę “Save the Union” 
provokatoriai. Čia tai aiškiausia 
pasirodė, kad kompanijos dirba 
išvien su “Save the Union” ko
mitetu ir bendrai puola anglia
kasius.

Po kiek laiko išvažiavęs. į ki
tą miestą, kur nėra streiko ir 
gavęs ten darbo kasykloje, su
sidraugavau su fajerbosu, ku
ris man pasisakė, kad kartą jam 
teko nugirsti kompanijos virši
ninkus kalbant, jog “Save the 
Union” streiką organizavo di
džiosios anglių kompanijos tiks
lu pakrikdyti angliakasių vie
nybę ir tuo suardyti U. M. W. 
of A-. angliakasių uniją, šis jo 
prisipažinimas tik dar syki pa
tvirtino ir taip jau aiškią ko
munistų ir Jų Save the Union” 
provokatorišką darbuotę.
. Dar vienas dalykas, kurio 
žmonės negalėdavo suprasti, bū
tent, iš kur komunistai savo 
plačiai darbuotei ima pinigus. 
Komunistai nuolatos šaukė su
važiavimus, kiekvienoj vietoj 
užlaikė burius agitatorių, būriai 
komunistų važinėjosi automobi
liais, gyveno brangiausiuose lie
teliuose, kur reikia mokėti iki 
$5 už vieną naktį, tonais skleis 
dė savo “literatūrą”. Juk visą 
tai kaihavo nemaža krūva pini
gu. Numaskavimas No. 12 šni
po aiškiai parodė, kad komunis
tams davė pinigus ne kas kitas, 
kaip pačios anglių kompanijos, 
kurios no tik viską apmokėjo, bet 
komunistų laikraščius net ir 
laiškams popiei’a aprūpino.

nieko stebėtina nėra, kad ji vi
są laiką ir eina vien provokato
riaus pareigas.

Pasaulio Vergas.

Išleis naujus popieri
nius pinigus

Valdžios spaustuvė VVashing- 
tone pradėjo spausdinti naujus 
popierinius pinigus. Gamina net 
iki kelių milijonų dolerių kas
dien.

Pinigai bus sekančių rųšių— 
$1, $2, $5, $10, $20, $50, $100, 
$500, $1,000 $5,000 ir $10,000.

Iždo Departamentas ketina iš
leisti pinigus ateinančių metų 
liepos 1 d. Nauji popieriniai pi
nigai bus daug mažesni už da
bar vartojamus. Tas sutaupins 
daug popieros ii- vailčlžiai su- 
taupins apie ?1,OOO,OOO.

Automobiliaus išsivystymas 
yra kaltinamas už popierinių 
pinigų suniekėj imą. Valdžios 
tyrinėjimai parodė, kad nešva
rios rankos darbininkų, dirban
čių gazo stotyse, supurvina 
popierinius pinigus. Buvo ras
ta, kad kas septintą sykį dole
rinė byla persimaino rankas, tai 
pateko į rankas darbininko ga
zo stotyje, kur buvo supurvin
ta ir sualiejuota. Tam tikslui 
buvo išleista penkiasdešimts 
vieno dolerio bylų, kampelyje 
pažymėta prašymas, kad kiek
vienas, kuris gautų užmarkiuo- 
tą bylą, pažymėtų kokiam tiks
lui jis praleido dolerį, ir, kad 
žmogus po dešimtu parašu su
grąžintų bylą Amerikos Moto
ristų Draugijai Washingtone. 
Tos bylos buvo išdalintos net 
10 miestų ir 36 buvo sugrąžin
tos su 371 parašu, 53 parašai 
parodė, kad bylos buvo varto
jamos gazui arba aliejui auto
mobiliams.

Nauji popieriniai pinigai bus 
7-7/16x3-9/96 colių, ir 6-5/16x- 
2-11/12 colių.

Suv. Valstijų pinigiška siste
ma inima auksinius pinigus, si
dabrinius dolerius, sidabrinius 
pinigus ,varinius pinigus, iš ni
kelio ir popieros pinigus, auksi
nius certifikatus; sidabrinius 
certifikasu, Suv. Valstijų notas, 
Nacionaliu Bankų notas, Fede- 
ral Reserve Bankų notas.

Liepos 1 d., 1927 m., Suv. 
Valstijų pinigų vertė dasiekė 
$8,532,000,000, iš kurių $4,656,- 
000,000 buvo iš aukso. (FL1S).

GYVENIMAS
Mlneilaii lurnalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Putei meti$1 
Kopija------------------- " 10c

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už -tai visuomet dė
kingi.

n n



UžtiKrinKit Laimingas 1929 metu Kalėdas
Prisidedami Prie Kalėdinio Taupymo Kliubo Dabar!

Neatidėliok daugiau
šiemet Chicagos bankai išmokės $24,747,946 laimingiems Ka

lėdinio Kliubo taupytojams! Ar jus gausite savo dalį? Ištiktųjų, 
tai yra lengviausias būdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai 
vėl ateis Kalėdos. Dabar yra geriausias laikas pradėti ir arti-

nė vienos dienos!
miausis jums bankas, iš šiame puslapyje jyardytų bankų, yra 
geriausia vietą jums htiėfti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 
50c. į savaitę Kliubo, aV prie $10 Kliubo, jus lauks lygiai širdin
gas priėmimas ir malonus patarnavimas.

illln

Northwest Side

HOME BANK & TRUST C0.
1200 N. Ashland St.

“Stok į Musų Kalėdini 
Kliubą Dabar!

Specialės Dovanos 
Jus galit būti vienas iš 

Laimingųjų.

12th & Halsted Sts.

WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK
735 W. Roosevelt Road
Resources over $15,000,000

Atsineškit šj apgarsinimą. Jis vertas $1, kuris bus įrašytas 
j jūsų sąskaitų.

CHRISTMAS CLUBS t
$1 Club pays $50.75
$2 Club pays $101.50

Join Now!

<___________________________________________ >

Cicero, Illinois.

CICERO TRUST & SAVINGS BANK
5200 W. 25th St.

Pamąstyk apie Kalėdas 1929 ir pradėk 
taupyti po biskj tuo jaus.

šie bankai parodo savo draugiškumą lietu- 
via m s ir tą jie čia jums pareiškia. Jums bus 
smagu vesti su jais visus biznio reikalus. Tai 
yra saugus bankai jūsų taupinimams. Apsilan- 
kykit artimiausiame jums banke šiandie.

Brighton Park

/MIDLAND NATIONAL BANK
Archer Avė. at Sacramento Blvd.

Pradėk taupyti tuojaus stodamas 
į musų Kalėdų Kliubą

Bridgeport

WEST THIRTY FIRST STATE BANK
555 W. 31st St.

Patogus dėl kiekvieno

West Side

METROPOLITAN STATE BANK
2201 W. 22nd St.

JOHN BRENZA—President

CHRISTMAS CLUBS 

$5 Club pays $253.75 
$10 Club pays $507.50 

Join Now!

Central Mfg. Dist.

CENTRAL MFG. DISTRICT BANK
1110 West 35th St.

Čia jus galite pradėti su mažiausia suma.
i«w«uMMMnMKt/MOMa *te« iimm. .
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Darbų mažai 

Chicago je
Pastaruoju laiku Chicagon 

važiuoja vis daugiau ir daugiau 
darbininku. Daugelis jų tikisi 
gauti darbo prie pasaulinės pa
rodos rengimo. Tuo gi tarpu pa
rodos statybos darbai nepradėti 
ir nežinia dar, kada jie prasidės. 
Tad atvažiavusieji darbininkai 
taip ir vaikšto be darbo.

Ypač sunku yra gauti šiuo 
laiku darbas prie trobesių staty
bos. Kas neturi pažįstamu bo
sų, tas negali tikėtis nė darbo 
gauti. —Murnikas

Debesiai niaukiasi ant 
Saltiso galvos

Vakar federalio teisėjo Wil- 
kersono kambary buvo prelimi
naria Joe Saltiso bylos nagrinė
jimas. Buvo pranešta laikraš
čiuose, kad Šaltis pasidavęs val
džios agentams, idant išgelbė
jus $5,000 bondsą, kurį buvo 
uždėję už jį jo draugai. Valsty
bės gynėjas įteikė teisėjui rei
kalavimą, kad uždėtas už Šaltį 
bondsas butų sulaikytas.

Valstybės gynėjas, be to, pa
davė teisėjui prašymą, kad Šal
tis butų patrauktas atsakomy
bėn, kaltinamas paniekinimu 
teismo ir nubaustas už kiekvie
ną dieną, kurią jis slapstėsi, 
kuomet teismas jo reikalavo ir 
i Škojc

Pagal k % kuomet Saltiso ad
vokatas paprašė paskirti Salti- 
sui bondsą, tai valstybės gynė 
jas užprotestavo. Jisai nurodė 
jogei nereikėtų Šaltį paleisti ant 
bondso, ba, girdi, elgęsis jo pa
skutinių keleto mėnesių laiku 
parodo, kad Saltisu negalima 
pasitikėti. Teisėjas tada pasky
rė trečiadienį kaip dieną, kada 
jis išklausys argumentus val
stybės gynėjo ir Saltiso advoka
to.

I

KALĖDŲ banditai apkrausto šeimininkų

Y. M. C. A. bernaičiai pasirodo Šiame paveiksle “banditais”
“pasisavina” iš p-ios Robert Lang, 4158 W. Monroe st., per-

59 Makaveckienei M
60 Marjona
62 Markus S
61 Morkeicienei Julijonai
67 Norkutei Stapanija
73 rauliniu Tbomas
71 Petrulis John

13998—-Marei Grigaliūnienei 
13996—Julijonai Praščienei 
13991—Vladui Belskui 
13993—Marei Jurenienei
13986—Onai Petraitienei 
13994—Barbei Katilienei 
13895—Paulinai Semaškienei 
24477—Qnai Jakubauskienei

ir

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje

PER 
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:
23386—Antanui Zekevičiui 
13846 Tadui Aleknavičiui
2306—Vincentui Turauskui 

13914—Juozapui Juškai
13919—Julijonai, Antano, Ge

čienei
113883—Daukui Kaziui « 
13910—Uršulei Polaimienei 
13412—Jonui Dievaidžiui 
13899—Kaziui Niaurai
13,920—Teofilei Drevinskienei 
13888—Barborai Budginienei

113932 Onai Butienei
' 13895—Veronikai Juškienei 
23388—Uršulei Abromavičienei 

j 13928—Petrui Žilinskui 
13409—Jurgiui Birbilui 
13941—Juozui Pranckevičiui 
13419—Jonui Viapštui 
13938—Stasiui Paskačiunui 
13421—Evai Vaznikaitienei 
23390—Onai Juozaitienei 
13936—Juozui Petkauskui 
23389—Saliom i j ai Murauskienei 
13929—Marijonai Žukauskienei

24478—Onai Geldotienei 
56541—Barbei Liutkienei 
56548—Emilei Matulienei 
24466—Marei Dapkienei 
24467—Marei Kniežienei 
24470—Jonui Mikulskiui 
24472—Jurgiui Kaupui 
56446—Apol. Tautvaišienei 
56448—Julei Kaulakienei 
24358—B. Pleinauskienei

13921—K. Ruibienei 
13411—J. Butkui 
13891—V. Janeliunui 
24835—D. Jakienei
13909—I. Sidaravičiui 
13415—A. Liaunaičiui 
13884—J. Milinskui

13418—J. Gahninienei
13913—P. Andriuliui
13915—J. Kielai
13410—A. Paklovanskiui
56526—E. Gelžinienei
13881—M.Naureckienei
13882—M. Kevišaitei

eitų metų žaislus, kuriuos ji atiduoda mielu noru ir juokdamosi. 
Tohn Hester, 1642 Maypole st., ir Melvin Wendt, 629 S. Paulina 
:t., kolektuoja žaislus iš kaimynų, idant atidavus juos biedniems 
kūdikiams Kalėdų eglaitės bankiete, Kalėdų ryte, Y. M. C- A. 
vVest Sidp trobesy.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

VUaa darbas užsakytas semižio mSno- 
syj bus atliktas nUlomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ 8ist* 
ma musų aptelinlrtų Don tai Ofisu. 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S. Halsted St 

Dantų Setas oi H 
828 setas 112.60
>16 setas 97.60
*in setas ________

VEIDAS
PRIPILr

DOMAS—
’ IE TURI MJT TIKT]

Ueriaiisi» t.ik.inii, darbas ot % 
>6 Geriausios Auksines Crowns >2.60
>6 Geriausi Auksiniai Fiilinrs _ S2.60
>6 Goriausi Auksiniai Tilteliai _ $2.60
U2 Aliui FlIlinjK________   $1
91 Stdabnnai Filinrs______________60c
išvalymas dantų • eo<

Šių kainų nerausite musų didžiamiarn 
ofise DIDYSIS OFISAS Isteirtas 28 me 
tai atrol
l'HE HAYES DENTAL OFFK’EN 

Ine. 
DR. T. T. W()OLLENS. Prea. 

826 South State St. 
Choae llarrlsua O7AI

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRftJA. išleista 1926 metais. Apdaryta ------ --------------------- 12.50
1,064 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .... ...... S 1.50
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...............................-.......... >8.0t
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas. ,

KAUNO ALBUMAS ............ ...................... ..................-............. ............Mk :
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ............ .......... 17JTO
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...................................-..................... 5Dc

Rašybos vadovilit su rašybos žodynėliu Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..i..........  — Me
Namų darbai, naminė sąskaRybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Broi'klyn, N. Y.

............. ■ ............ ........... ................ ■ Į,.......... ..............................

Ieškoma pačios ir sū
naus užmušėjo

James McCullough, 3980 N. 
Nordica avė., geležimi, kurif. 
kratoma pelenai pečiuje, sumu 
šė savo sūnų ir moterį, dėl ko 
ir pati ir sūnūs mirė. Chicagos 
policija ieško McCullougho. Ja 
gelbsti VVisconsino ir Minneso- 
tos valstijų policija.

Influenza mažėja
Susirgimai influenza Chicago 

je mažėja. Bet susirgimai plau
čių uždegimu ir kova su ta li
ga pasilieka opia Chicagos svei
katos departamentui problema

Pailgins laiką gatvėms 
pereiti

Kad publika, dabar gausiai 
lankanti vidurmiesčio krautu
ves, daugiau laiko turėtų per- 
ėiti gatves, nutarta laikyti ke 
lioms sekundoms ilgiau raudo
nas ir žalias trafiko šviesas.

Mėgins įvesti autų ope
ruotoji! laisnius

įstatymus ekzaminuoti autų 
operuotojus, pirm negu davus 
jiems leidimą važinėti ir aštrės 
nį prižiūrėjimą automobiliste 
šiemet norima priimti net še 
Šiose kaimyninėse Illinois vals 
tijose.

Divorsų skaičius didėja

1927 m. Illinois valstijoj že- 
nybų skaičius buvo 2.8% ma
žesnis, ne kad 1926 m., bet di- 
vorsų skaičius 1927 metais pa
didėjo 6.1%, jei palyginsime jų 
skaičių su 1926 m. skaičiumi.

1927 metais Illinois valstijoj 
buvo 80,222 susituokimai, arba 
11 susituokimų kiekvienam gy
ventojų tūkstančiui. Visose Su
vienytose Valstijose 1927 m. 
buvo 1,200,694 susituokimų, 
kuomet 1926 m. jų buvo 1,202,- 
574.

1927 m. Illinois valstijoj bu
vo 14,984 divorsai arba 2.05 di- 
vorsai kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų. Gi 1926 m. divorsų 
buvo Illinois valstijoj 11,125 ar
ba 1.96 div. kiekvienam tūks
tančiui gyventojų.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, \Vil- 

’iam F. Bussell, šios savaitės 
bhiletene perspėja chieagiečius:

Dabokitės prigavikų pedlio- 
*ių. Prigavikai pedlioriai kas- 
lien apgauna šimtus chicagie- 

čių pardavinėdami skudurus 
kaip kokius tikrus geros rūšies 
kailius, neva importuotus mez
ginius, buk atvežtus iš Rytų 
kaurus ir šalikas, etc.

Visokius visokiausius daly
kus, perkamus kaip dovanas 
Kalėdoms, šie prigavikai ir 
origavikės nešioja po namus ir 
pardavinėja už aukščiausios ru
dei ir branginusį lavorą. Jie 
arpe kita ko pardavinėja sku- 
' tirus ir sako buk tai esantys 
brangieji Airijos linų mezgi
mai ir audiniai; kad geriau pa
gavus savo aukas ant nieške-. 
’ės, sukčiai sudeda klastingą 
‘avorą į gražias dėžes ir paima 
*erus pinigus už niekam vertas 
>rekes.

Kiti dalykai, kuriuos parda
vėja šie prigavikai ir priga- 
ikės, yra neva “artistiniai” 
ūdai, vazos, šalikos.

Paskui yra kailių klastuoto- 
iai. Pigius' kiškių kailelius jie 
nardavinčja kaip brangius kai- 
ius, ir neatsargus žmogus — 

vyras ir moteris — kartais 
kandžiai nukenčia delei to.

Kad apsisaugojus nuo šitokių 
rigavikų, geriausia • yra pa- 

‘ronuoti (pirkti reikalingus ta
voms) koslumeriams žinomas 
krautuves, kurios išsidirbo sa- 
’o klijentų pasitikėjimą dary
damos biznį jau nebe vienus 
metus. Tokios*? krautuvėse, jei
gu jus perkate tavorą ir tavo
ms pasirodo tokis, kuris jums 
netinka, tai krautuvės priima

jį atgal arba permaino aut lo
kio tavom, kuris joms tinka. 
Kada gi jus perkate lavorą iš 
sukčdo, pasibeldžiusio į jūsų 
duris, tai veikiausia jo niekuo
met nebematysite daugiau.

West Chicago parkai
West Chicago parkų komisio- 

nięriai rengia visą eilę pramo
gų jaunuomenei ir suaugu
siems švenčių laiku.

Stanford Parke pramogos 
bus 18-tą ir 20 <1<1. gruodžio 
mėnesiu

Bendras pat engimas visų 
VVest Side parkų įvvks gruod
žio 21 c

Douglas Parke pramoga ren 
giama 22 (Meną gruodžio. Par
kas randasi prie 19-tos gatvės 
ir Albany avenue.

Daugiau kaip 80 kūdikių pa
sirodys operetėje, pavadintoje 
“A Kairy Conspiracy”, penk
tadienį, gruodžio 23 d., Shed 
Parke, prie 23-čios gatvės ir 
LaAviidale avė.

Eckhart Parke, prie Chicago 
avė. ir Noble st., bus suloštas 
veikalas, pavadintas “The Ch ri
simas Bluebird.”

Pramogose bus dalinami sal
dainiai ir žaislai kūdikiams.

Įėjimas į pramogas nieke 
nekaštuos nei kūdikiams, nei 
suaugusiems, ir visi kviečiami 
dalyvauti jose.

Laiškai Pašte

22725—Jurgiui Pocevičiui 
13931—Petronėlei Paulauskienei 
24439—Kotrynai šliterienei 
13432—Klemui A. Gabriui 
24447—Petrui Dauniui 
24459—Barborai Tautavičienei 
56533—Juozui Papeikai

134—Marijonai Venckienei
1063— Rozalijai Kebaitei
1064— Antanui Vaišvilai 

13892—Peronelei Rekašienei 
13837—Liudvikai Andriulienei 
13971—Ant. Petrauskui 
23394—Kazimierui židoniui 
13958- Klemensui Dėdinskiui 
13967—Danieliui Totoriui 
23392—Jonui Žibui
23398—Marei Fetingienei 
23399—Mikui Spelveriui 
13974—Stelmokienei Aleks. 
13959—Antan. Jasulaitienei 
13432—Mortai Martašienei 
13943—Marei šalkauskauskaitei 
13957—Ant. Kavaliunienei 
13951—Juozapui Butui 
24456—Onai Blažienei 
13982—Teklei Norkienei 
13981—Mag. Liaugminienei

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ EKS
KURSU A KELIAUS DIDŽIUOJU 

CUNARD LAIVU 
“AQUITANIA”

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POUCY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie.— rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ...................... . ........ -..................................
Adresas (gatvė) :.... ................................................
Miestas ir Valst......................................................—
’ižsiėmimas ___ ........ .......... ......... ... Amžius .......—.
Pašelpgavis ........  —

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausi j į paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, ku 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laik 
tam tikrą laiką, o paskui su 
naikina.

4 Babinska Stella
6 Bagdonas Juozas
9 Baranauskienei Onai
10 Beinarowicz Heromin
17 Brozeniec Johan
39 Jomantas S.
47 Kaspas Mike
53 Mikalaitienė Eva
54 Kweder E
17 Liso>vski Alfons

Cunard Linija skelbia, kad Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje pasi
rinko puikųjį ekspresinį laivą AQUI- 
TANIA savo ekskursijai, kuri iš
plauks iš New Yorko j Lietuvą Lie
pos (.luly) 8 dieną, 1929 m.

Tikimasi, kad tai bus ateinančių 
metų didžiausia tos rūšies ekskursija, 
nes nėra abejonių, jog- daug rau
tų gerbiamųjų skaitytojų pasinaudos 
oroga turėti gerą 4 r smagią kelionę 
Į senąją šalį tinkamai sutvarkytoje 
ekskursijoje, kurią asmeniškai lydės 
Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus 
nrityręs viršininkas (Manager) p. 
Bukšnaitis. Susivienijimo sekretorė 
n-le P. Jurgeliutė, ar kiti SLA. vir
šininkai uoliai prižiūrės visus kelio
ms reikalus ir taipat keliaus su šia 
ekskursija j Lietuvą. .

Cunard Linijos Generalis Keleivi- 
ios Reikalų vedėjas (Manager) p. 
H. P. Borer pasakė: “Mes tikrai di- 
Ižiuojamės, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje pasirinko musų Li
niją savo ekskursijai, ir kad AQUI- 
TAN1A, išplaukdama iš New Yorko 
Mepos (July) 8 dieną, 1929, gabens 
lidelį Susivienijimo narių būrį. Mes 
specialiai stengiamės sutvarkyti vis
ką taip tobulai ir tinkamai, kad ši 
'kskursija turėtų visus kelionės pato
gumus ir parankumus, koki tik yra 
galimi. To viso vykdinimui mes nu
sprendėme siųsti su šia ekskursija 
musų Lietuviškojo Skyriaus vedėją 
(menežerį) p. Pijų Bukšnaitį.

Iš Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je mes esame gavę sekamą laišką, 
kuris, manome, bus įdomus ir šio 
laikraščio skaitytojams:

“šiuomi geidžiu pareikšti Tams
toms, kad Susivienijimo Lietuvių A- 
nerikoje Pildomoji Taryba, savo su
minkime įvykusiame Lapkričio 14, 
928, nutarę surengti Šios organiza- 

’iięs narių ekskursiją į Lietuvą, ir 
’žgyre Cunard Garlaivių Kompaniją 
kaipo oficialę busiančios ekskursijos 
gabentoją. t

“Šios ekskursijos kelionei mes pa
brinkome laivą AQUITANIA išplau- > 
kiantį 1929 m., Liepos 8 dieną. Tiki- 
iės, kad Šis įvykis bus tikrai nau- 
lingas taip šios ekskursijos daly
viams, kaip ir visiems, kuriuos šis 
reikalas liečia. I

“Pildomosios Tarybos vardu lai 
bus man leista pareikšti Tamstoms 
nusų tikr^ taip malonaus Jūsų ben
dradarbiavimo įvertinimą ir nuošir
dų už tai padėkavimą.”

K A LEDINIS
Naujienų Numeris
Pasveikinimai, linkėjimai, biznio biografijos, beletristika, pasa
kos, straipsniai, raštai ir kitokie nepaprasti rašiniai tilps šiame 
numeryje.

** . . • • 
Tai bus 16 puslapių laida, šioj “Naujienų” laidoj tilps daugybė nepapras
tų raštų, nepaprastų žinių, paveikslų, juokų ir linkėjimų-sveikinimų vi
siems “Naujienų“ skaitytojams nuo musų biznierių ir profesionalų-

Užsisakyk šią laidą iškalno pas savo pardavėją arba 
Naujienų Raštinėje.

Biznierių atydai: Pasveikinkit savo kostumerius per ^‘Naujie
nas”, tai jums mažiausia kainuos ir daugiau įspūdžio padarys.

NAUJIENOS
—Ji

A
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Komp. A. Vanagaitis 
laikys “prakalbas” 

Chicagoj
Netrukus po Kalėdų, susi

lauksime garsiausio Amerikoj 
redaktoriaus — prakaJbiniuko, 
dainininko, artisto, poeto, kom
pozitoriaus, literato, dramatur
go ii* neišskaičiuojamo talento 
kuris važinėjasi po kolonijas su 
didžiausiais pasisekimais kaipo 
“Margučio” ponas redaktorius.

Chicagoj jo “prakalbos” atsi
bus Lietuvių Auditorijoj. Lau
kite visi pranešimo. Sekite 
“Naujienas” kas mielą dieną. 
Pranešimai vietos žiniose. Įš
auksiu pasirengkite atsilankyti 
į komp. A. Vanagaičio “prakal
bas” su muzikos akompona- 
mentu. Garsiausias pianistas M. 
Juozavitas “prakalboms” pri
taria tai vienu, dviem ir visais 
20 pirštų. Juokų yra labai 
daug. Programon įeina naujų 
dainų, kurias komp. A. Vana
gaitis sukomponavo būdamas 
Naujoj Anglijoj, lai bus vie
nintelis “Margučio” pasirody
mas Chicagoje.

Roseland
Kalėdų dovanos

Roselandieėiams gerai žino
mas biznierius, ledų ir aitglių 
.pristatytojas, ir didelis Golden 
Star Sporto rėmėjas, Povilas 
Bvldzis ir jo moteris aplaikė 
puikią kalėdinę dovaną, kurią 
jiems atnešė garais “beibo- 
ką” — sūnų, Linksmą, dainuo
jantį. 

♦ « *
L. M. I). Aidos choras ren

giasi prie vakaro. Mano scenoj 
pastatyti komediją “Aktoriai 
sudegusio teatro”. Vakaras, ro
dos, yra rengiamas 10 kovo 
mėnesio.

SI.A. 139 kp. ateinantiems 
mitams permainė daktarą kvo
tėją. Vieton senojo l)ro Tana- 
nevieiaus, pasiskyrė l>r. I. Ma
karą. 

♦ « »
L. S. M. Batelis priėmė pa

kvietimą Wesl Pullmano l)r-tės 
Šv. Juozapo sulošti jiems kome
diją “Abejotina Ypala” sausio 
20 d., 1929 melais Šv. Petro ir 
Povilo parapijos svetainėje.

— Vietinis.

North Side
Susirgę Ona Mitskienė

Pereitą savaitę buvo sunkiai 
•susirgusi O. Milskienė, tai žmo
na biznieriaus J. M i ts kaus, ku
ris t rokais patarnauja North- 
sidės ir kitiem lietuviam. O. 
Miltskienū randasi savo namuo
se, Lr>()8 N. Liavitt st. ir yra 
po priežiūra Dr. A. Montvido. 
Ky<ip girdėti, jos sveikata eina 
įęery ii. 

* ❖ *

Dr. Dentistas A. (iussen ke
liasi į naują vielą.

Kaip teko patirti, Dr. A. 
Gussen keliasi" i ofisą 1579 
'Mihvaukee avė. Tai reiškia, kad 
bus artimi kaimynai su Dr. A. 
Mon tvidu, nes ofisai bus be
veik greta. Dar turiu pažymėti, 
kad čia raikiusi ir daugiau lie
tuvių profesionalų, lai yru dak
taras Grigai ir advokatas Vi
das. Kaip matyt, lietuviai pro
fesionalai traukiasi į vieną 
“liogeri.”

Dabar northsidiečiai rengiasi 
metinėms iškilmėms. Laukia 
baliaus Chicagos Lietuvių Drau
gijos S. P.’, kuris atsibus sek
madieny, sausio 20 d., 1929 m. 
\\icker Park svetainėje. Patar
tina visiems chicugicėiams ne
pamiršti atsilankyti.

—• ŽAglgUti.

QT A m n f n r Jr0(,?- žiūrėti, kokios iš
£vO m 0 L C L IĮ (o bus paaekm&s. Kitą kartą 

kuopos naujenybės reikės daugiau pakalbėti apie 
 Įxasekmes. —Žvalgas.

šio mėnesio 5 dieną 208 kp. 
laikė metinį susirinkimą. Susi
rinkimas buvo skaitlingas ir 
įdomus. Pasirodė, kad kuopa 
turi daugiau kaip 70 narių. Bu
tų dar geriau, jeigu narės lan
kytų kuopos susirinkimus dar 
skaitlingiau.

Išrinkta nauja valdyba 1929 
metams iš šių nartų: pirm. J. 
Norkus, nut. rašt. S. šuolienė, 
fin. rašt. p. E. Šatkauskienė, 
ižd. O. Kirienė. Linkėtina nau
jai valdybai geriausios kloties.

O ta tikroji naujienybč tai 
įvyks sausio 9 d. 1929. Tuojau 
po švenčių, po visų, taip sakant, 
nuvargimų turėsime progą at
sigauti, tikrai pasilinksminti su 
208 kuopos narėmis ir jų sve
čiais, South Side Masonic 
Temple salėje, šios kuopos me
tiniam šokių vakare- —St. Z.

Roseland
Komunistų naujas žinksnis 

prieš Golden Star kliubo 
sportą

Komunistai per pusę melų 
varė purviną agitaciją prieš 
Golden Star Kliubo valdybą ir 
atskirus veiklesnius narius. Ko
misarų gazietoje jie įsteigė tam 
tikrą skyrių, pavadindami ji 
“Boselando Žinios”, kur dieną 
iš dienos rašydavo visokias ne
sąmones apie G. S. K. Mat, ko
munistai manė, kad jų šmeiž
tus kliubiečiai priims už teisy
bę ir, atėjus rinkimams nau
jos valdybos, jie, komunistai, 
šiur laimės rinkimus, kad ap- 
ga vingu bildu jie įsigaus į kliu
bo valdybą. O paskui tai jau 
pirmas žingsnis sporto veikimą 
susiaurinti. Nes komunistai ne
gali nurimti matydami jauni
mą organizuojantis ne komu
nistų kontroliuojamo} organi
zacijoj.

Golden Star Kliubas gruodžio 
7 d. laike prieŠmetinį* susirinki
mą, kuriame rinko naują valdy
bą ateinantiems metams.

Valdvbos rinkimas komunis
tams aiškiai pasakė, kad jie, 
komunistai, nereikalingi, nes 
jie savo šmeižtais kurie telpa 
komisarų organe, kenkia kliu
bo veikimui ir žemina kliubo 
vardą. Kliubas vėl išrinko pir
mininku J. Grybą, kurį komu
nistai šmeižė’ kaip tik įmanyda
mi, mat, komunistai manė Pa
kaušį įpiršti į G. S. K. pirminin
kus.

Dabar, kada komunistai pra
laimėjo rinkimus, ir taip dar 
skaudžiai, lai jau G. S. K. 
sĮMirlo jie nebegalės griauti iš 
vidaus.

Na, tai komunistai mano, kad 
dabar reikia pradėti veikti 
prieš sporto skyrių iš lauko 
pusės. Priešakyje atsistojo šar- 
kiunas tas žmogus, kuris 
nuo senai kenkė (». S. K. spor
tui. Jau ne vieną viliojo iŠ G.
S. K. .sporto jis, kad apleistų 
G. S. kliubą ir ritu prie vor- 
kerių. Dabar sarkiuuas nusi- 
yinidė kelis italionukus- ir su
tveri- juukhj pavu-
dindamus “Sarki tinas Boosters”, 
Ir dabar Golden S ta riečias va
liau eiti buskelbolą lošti prieš 
‘Šarkiunas Booslvrs” jauktą, 
šarkiunas nerodo pritarimo 
Gold< u Star kliubo sportui.

Nieko įstabaus, kad šarkiu- 
nas taip išėjo prieš Golden 
Star Kliubą. Bet įstabu, kad 
Auguslukas laimi įpintas į tą 
šarkiuno “boosters” jauktą. Itu- 
lionukai sakosi, kad jų samdy- 
Ii į Kensiiiglouą buvęs atvažia
vęs ne vienus šarkiunas, kad 
buvęs kartu ir apliekorius. 
Kiek tame tiesos, lai ateitis 
parodys. Dabar tik kalbame 
apie šarkiuno žingsnius prieš 
G. S. K. sportą. “šarkiunus 
boosters” jaukius jau pereitą 
ketvirtadienio vakarą lošė bas- 
krlbolą ir, rodos, kad tame lo 
syjeTiulyvavo 2 iš Golden Star 
jaukto.

Pradžia Lenkimui jau pusi-

Kensington
(vairios žinios

Suvienytų kliubų komisija pa
davė į spaudą Valaskui konsti
tuciją, aplikacijų, liuosų lapų fi
nansų knygai, mokesčių knyge
lių, lankymo ligonių blankų ir 
kitokių dalykų, kurie reikalingi 
draugijai. Kadangi Valaskas da
bar “bizi” su visokiais darbais 
prieš Kalėdas, tai jis visą dar
bą neapsiėmė padaryti iki Nau
jų Metų. Komisija ragino, kad 
pasistengtų atspausdinti liuosų 
lapų finansų knygai ir mokes
čių knygelių, žadėjo juos laiku 
atspausdinti.

Ateinantį penktadienį, gruo
džio 21 d., 7:30 vai. vakare bu
vusio šedvilo svet., 341 Kensing
ton avė., įvyks suvienytų kliu
bų priešmetinis susirinkimas, 
šiame susirinkime bus renkama 
valdyba sekantiems metams. 
Bus svartoma, kur laikyti susi
rinkimus, beto, bus visokių pra
nešimų. Abiejų kliubų nariai, 
kurie ir po pasportais esate, bū
tinai atsilankykite paskirtu lai
ku.

# >> *
Influenza apsireiškia ir pas 

mus, Kensingtone. Daug žmo
nių serga. Vieni ligoniai krei
piasi prie daktarų, o kiti gydo
si naminėle. Manau, kad pasta
rieji taip besigydydami nuva
žiuos greitai prie Abraomą-

♦ ♦ ♦

Yra ir bedarbių. Kurie netu-

IGNACIUS MOLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio J. 8 d.f 6:85 vai. ryto, 
1928 m., Sulaukęs 33 in. am
žiaus, gimęs Šiaulių apskrt., 
Terkšlių parap., Skudkėtunu 
kaime. Amerikoj išgyveno 18 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Stefaniją po tė
vais Martinavičaitė, tetas ir dė
des Remutes, pusbrolį Budrį, 
pusseserę Jokelienę, du švo- 
gerius Martinaičius, š v o g e r į 
Prancišką, švogerką Elzbietą 
Bistrai, gimines ir draugą Jo
nų Samauškis, o Lietuvoj du 
broliu ir seserį. Kūnas pašar
votas randasi 2610 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 21 d., 8 vai. ryte iš 
namu j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielų, o iŠ ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaeiaus Molio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Tetos, Dėdės, 
Pusbroliai, Pusseserės, 
švogeriai švogerką ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis, Tek Yurds 1741

PAULINA DOV1DONIENE 
Po tėvais Stirnaite

Persiskyrė su šiuo pasau
liu gruodžio 16 d., 8:45 vai. 
vakare, 1928 m., sulaukus 35 
metų amžiaus, gimus Biržų 
apskr., Kupreliškių par., šle- 
geriškio kaime. Amerikoj iš
gyveno 13 motų. Paliko dide
liame nuliudinie vyrų Kazi
miera, dvi dukteris Valeriją 15 
m., Oną 13 m., seserį Elzbio- 
tų, švogerj Juozapų Mikutis, 
brolį Petrą ir gimines, o Lietu
voj du broliu Jonų ir Kazimierų. 
Kūnas pašarvotas randasi 1513 
So. 51st Avė., Cicero, III.

Laidotuves įvyks Seredoje, 
Gruodžio 19 d., 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtu į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Paulinos Dovido- 
menės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
.suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys. Sesuo,
Brolis, švogeris ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yaids 1741

t
t,

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
1 ,

rl pinigų, tiems šiemet 
prastos Kalėdos. Kol buvo geri 
laikai, jie lengvai praleisdavo 
algas kačių koncertuose. Yra 
keletas biznierių, kurie daro 
puikų biznį prieš Kalėdas. To
kiu laiku žmonės perkasi, viso
kių daiktų.

, ♦ ♦ ♦

Yra kūmučių, kurios verda 
naminę. Sako, ateina Kalėdos, 
reikia turėti naminės. Buvo su
rengtos kelios parės, bet ken- 
singtoniečiai neišeina viešai su 
paremia, kaip roselandiečiai. Tur 
būt bijo policijos. Kelios mote
rėles jau vaikščioja po stubas 
kolektuodamos dolerius parei. 
Užklausus jas, kam ta parė ren
giate, atsake: “westpullmonie- 
tei”. Nurodžiau, kad ji ten gy
vena ir patariau ten ir kolek- 
tuoti dolerius. Atsakė: “Ten se
nai perrinkom”. Reiškia, vienai 
moteriai parę surengti reikalin-

PRANEŠIMAI
Dollar Saving, Building and Loan 

Association “spulkos” narių metinis 
susirinkimas įvyks Penktad., Gruo
džio 21 d., 1928 m.. 7:80 v. vak., 
spulkos ofise, 2436 W. 59th St., Chi- 
cago. Kviečiame narius atsilankyt ir 
atsivest savo draugus prisirašyt prie 
Spulkos.. K. J. Macke, sebrl.

Humboldt l’atk Lietuvių PI. Klubo 
metinis susirinkimas įvyks Ketvirta
dieny, Gruodžio 20 dieną, Humboldt 
Maccabee svet.. 1621 N. California 
Avė., 7:30 vai. vakare ant antrų 
lubų. Visi nariai malonėkit dalyvaut, 
nes bus valdybos rinkimas.

A. Walskis, sekrt.
---- lnl

North Side. — Pirmyn choras lai- 
kis savo dainų pamokas Seredoj. 
Pradžia kaip 7:30 vai, vak., Liuosy- 
bės svetainėj. Visi nariai bukite lai
ku ir nauji dainininkai esate kvie
čiami prisidėt prie choro. —Valdyba.

Lietuvių Darbininkų Namo B-vės 
šėrininkų priešmetinis susirinkimas 
įvyks Gruodžio 20 d., 7:80 v. vak., 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
Avė. Visi šėrininkai dalyvaukite su
sirinkime, nes bus rinkimas direkto
rių dėl 1929 m. ir kitų svarbių da
lykų aptarimas. — J. Slančauskas,

L. D. N. B-vės sekrt.

Graboriai

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Cahal 6174 
SKYRIUS:

.3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graboriua 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, Iii.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua Ir

Balvamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2518

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLA8 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Stato Bank

Moterys ir mergi-
I f ’ L

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti-

bus’ga keletą miestelių apsitranky- 
ti. Moterėlė, kuriai rengiama 
parč, matydama, kad jai dar
buojasi, iš anksto išsirinko kuo- 
geriausius rakandus (forničius). 
Senuosius gi žadėjo atiduoti ba- 
zarui. —žvalgai*.

Lietuvis nuteistas 30 
dienų kalėti

Federalis teisėjas Walter C. 
Lindley paskyrė Vilimui Grei
čiui, 4533 S. Wodd St., bausmę 
30 dienų H»l^ti. DeKalb pavieto 
kalėjime ir sumokėti $200. Grei- 
cus buvo kaltinamas nusižengi
mu prohibicijos įstatymui.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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 moterims
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Akių Gydytojai
----------------------------- — — - — —

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, 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. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Ncdėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone BouJevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

v ra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
naža dalis žmonių supranta apie Jof 
eikimą. Didelė daugybė akių suga 
tinta pigiais ir prastai pritaikintais 
ikiniais. įlokite daug atsargesni, ka
ta siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
minos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikščiodami iš namų j namus. Prak 

ūkuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
30 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei abejoji apie savu akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4619 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

s Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokiu aklą

John Smetana, 0. D
OPTOMETRTSTAS

iksperta* tyrimo akių ir p n tai kimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukšta*. 

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

landų. Room. 8.
Pliimc Canal 0523

-—■.■r1, „■a.ssj "ii, u„aajgjcgw
Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calunjet 8294 
Nuo 9 iki 12 vM. d’enos h 
nuo c. lį; 3 valo ūdai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 .

Valandos12-4, 6-8 ^edėlioj'10-12

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8488
Dr. Margeris

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. Kenwood 5107 w 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue. Room 209
Kampa* North Avė. Ir Robey St.

Va!..- 1 iki 3 po pietų, 6 iki 9 vak.
Tel. Brunavvick 4988

Namų telefonas Brunavvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Re*. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK 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 sutarti

Rea. 6660 South Arteaian Avenue
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

tJiicaąo, III.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenne 

Ant Zaleskio Actieko* 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, I1L

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nekėlioj nuo 10 iki 12 A. M
--  -------- ------ i . TT-I

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East llltb Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo > ryto iki 8 vak. 

•teredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

’l'el. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY 

4X83 Archer Avė.,

Chicago, 1U.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwau'kee Avenue

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

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. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Resin^nre Tel, Fąirfax 6852

Įvairus Gydytojai____

DU HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
S^rų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 

us metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

Tdephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Re*. Telepbone Plaza 3200

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue 
Valandos: 12 *ki 2 ir 6 iki 8 P. M

Spr»‘dos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo? odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectaJ 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piei 

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V<ik uru i s
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčioj

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. įlydė 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 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauškas

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central G390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.
Tel.. Prospect 8525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tet Boulevard 1310

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

nu*> 9 iki 12 -* lo j
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Tarp Chicagos 
Lietuvių globėjais

Artisto Stasio Pilkos 
keli nauji žodžiai

Jau poni syk “atsisveikinęs”, 
vėlei tikiuosi gauti malonią pro
gą pasisveikinti su kiekvienam 
iš mus artistų—mielais Chica
gos lietuviais. Nors ir trumpą 
laika bebūdamas, turiu vilti 
kaipo menininkas pasireikšti 
naujame žygyje. Tad, traukda
mas per kolonijas, sausio mėne
sio pradžioje žadu jau būti taip 
gerai pažįstamoj Chicagoje. šio 
mano atsilankymo tikslas ir 
noras: vėl parodyti naują mo
derniškos musų dramatinės li
teratūros veikalą, kaip kad au
kščiau turėjau laimę įvykdyti 
“Aušros sūnų”, “Tuščių pastan
gų“ ir kitų veikalų pastatymus. 
Tam smagumui esu pasamdęs 
vasario 17 d. Goodman teatru. 
Prašau visų tą dieną leisti man 
vėlei gauti progą svečio meni
ninko žygiui, prašau, kaip ir 
kadaise, tokio pat palankaus 
pasitikėjimo, bei susiįdomėjimo. 
Scenos veikėjui nuo panašaus 
visuomenės atjautimo gims
ta įdomesnė, ryškesnė kūryba, 
d’ngubiaasi energija.

ir lyderiu išrinktas J. Balakas, 
pirm, pngelb. ir kasier. — J. 
Barčis, nutarimų rašt. — L. 
Jeseckas, finansų rašt. Aleksas 
Natidužas, kasos
Aleksas šimkaitis ir Zenonas 
Noreika, malšalka — K. Jemt- 
šauskas, notoms išdalinti ir su
rinkti — J. Barčis ir J. Sudva, 
atstovais į Chicagos Lietuvių 
Auditoriją — J. Balakas ir J. 
B^lačiokas, korespondentu — 
John Balčis.

Kiek man yra suprantama, 
Beno valdyba ateinantiems me
tams susidaro iŠ veiklių narių, 
todėl galima tikėtis geros atei
ties benui. Vytauto Draugas.

the lašt ųnartev when the In
diana triod in vain to overcome 
the Stars big lead! of 15 points. 
Th? Stars two forwards ngain 
\vere in front, Domikaitis with 
8 goals and 4 free throws and 
Petrauskas with 4 goals. The 
feature of the game was the 
playing of Yuknis and his first 
2 baskets this season.
teams exhibited 
teamwork and 
Heavies.

Both 
woncterful 

sportsmanship-

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Miscellaneous

įvairus
Financial

Finansai-Paskolos

Chicagos Lietu v i ų 
moterų kliubo meti

nis susirinkimas

Cicero Boosters
Vince
Waliy
Whitey
Borneo
Franka
Joseph 
Zulukauskas 
Roland 
Thonias

Susirinkimas atsibuvo gruo-: 
džio 12 d., Morrison viešbutyje.1 
Atsilankė gana geras skaitlius Golden Stars 
narių. Dvi naujai priimtos na- Domikaitis 
rėš. Pasveikino kliubo pirminiu- Petrauskas 
kė, Dr. S. Slakis — tai ponios Stevens 
O. Pocius ir Strikol. Ir dar kliu-! Zinkus 
ban įstojo trys kitos, kurios ne-; Yuknis 
galėjo būti šiame susirinkime, i Shedw?ll 
Jos yra p-ios Rose Hanskat, j Benedick 
Bachunas ir Pužauski. Labai I 
didžiuojamės tokiomis puikio-1 
mis poniomis, kurios pri
sidėjo prie musų ir remia vi
sus gerus labdaringus darbus 
lietuvių tarpe, nes tai yra kliu
bo priedermė.

i’o pasidalinimo mažomis do- Balltraver 
yanėlėmis narių tarpe, prasidėjo Dilhlick 
susirinkimas. Visi reikalai grei
tu laiku buvo užbaigti.

Nauja valdyba šrinkta iš se
kančių narių: pirm. O. Stankū
nas, pagelb. B. Lauritis, rašt. 
P- Baltutis, ižd. M. Elias, fin. 
rašt. E. Eudeikis. Geriausių pa
sisekimų tokiai puikiai valdy
bai.

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

Prie šios progos man ypač 
yra malonu pasiusti per laikraš
čio skiltys pasveikinimo žodžius 
nuoširdiems mano darbo rėmė
jams bei draugams ir skaitlin
gam mano vaidinimų lankytojų- 
prietelių buriui, o tai pat ir 
visiems
Mano gi scenos bendradarbiams 
tą pačią mano meilę ir dėkingu
mą.

Tas pats Jūsų,
Stasys Pilka.

Chicagos lietuviams.

D.L.K. Vytauto Beno 
darbuotė

beno. 
buvo

šėpą.

Gruodžio 11 dieną Lukšto 
svetainėje, 1500 So. 49-th avė., 
Vytauto Benas laikė priešmętinj 
susirinkimą. Susirinkimą ati
darė beno pirmininkas, J. Sala
kas, 9 valandą vakaro. 3 Rašti
ninkas J. Jeseckas perskaitė pe
reito susirinkimo tarimus, ku
rie buvo priimti vienu balsu.

Naujų narių nesirado. Buvo 
skaitytas laiškas L. Kriščiūno, 
kuriuo kviesta Vytauto Benas 
prisidėti prie kokio ten 
llelei stokos laiko laiškas 
atidėtas be svarstymo.

Nutarta sutaisyti beno
Tuo dalyku rūpintis paskirti du 
draugai, būtent J. Balakas ir J. 
Barčis.

Raportą iš Chicagos Lietuvių 
Auditorijos išdavė J. Balakas. 
Raportas buvo labai aiškus ir 
gerai sutvarkytas. Jis priimtas 
vienu balsu.

Pakeltas klausimas dėl sve
tainės praktikoms. Vieni sto
jo už tai, kad butų perkelti su
sirinkimai atgal į Chicagą, o ki
ti kad pasiliktų Ciceroje. Bu
vo kilusių rimtų diskusijų. Jau 
pradėta ir aštresni žodžiai var
toti, jau buvo galima manyti, 
kad nepavyks prie tvarkos pri
eiti, bet, padėkavojant pirminin
ko sugabumui, prieita prie bal
savimo. Ciceriečiai keturių bal
sų didžiuma “supliekė” chica- 
giečius.

Tokiu budu D. L. K. Vytauto 
Beno praktikos 1929 metais bus 
laikomos Ciceroje p. Lukštos 
svetainėje, 1500 So. 49-th avė.

Pirmininkas davė chicagie-
čiams patarimą, kaip perkelti - 
beną į Chicagą. Patarė atsi
vesti daugiau naujų narių ir 
prirašyti prie beno. Tokiu bu
du pasidarysianti didžiuma bal
sų, tad ateinantį priešmetinį su
sirinkimą galima bus be jokio 
vargo perkelti beną j Chicagą. 
Tuo pačiu kartu ir ciceriečiams 
liepė nesnausti, traukti kiek ga
lima daugiau narių į beną.

Ateinantiems metams valdy
ba išrinkta iš šių asmenų: pirm.

Heavies.
Chioago Indians

! Scoller
Colbath
Hali

Kleen
Haniks

Golden Stars 
Pomikaitis 
Petrauskas 
Stevens 
Zinkus

Vieną iš linksmiausių vakarų Yuknis 
rengia Moterų Kliubas naujais 
metais. Bus nepaprastas St. Ve- 
lentine šokis vasario 13 dieną, 
South Side Masonic Temple sa
lėj, 64th ir Green st. Ir komi
tetas prižada visiems smagiau-1 
sius laikuj.

Rėmimas kliubo rengimų yra 
rėmimas labdaringo darbo, ba 
visą pelną Chicagos Moterų 
Kliubas sunaudoja labdaringam 
darbui tarp Chicagos biednų 
lietuvių, kuriems yra reikalin
ga parama. —Nare.

SPORTAS
Golden Stars

StarLašt week the Golden
Heavies split 2 games and the 
Lights lošt both games. The 
Heavies vvinning streak was 
broken by the Cicero Boosters 
in a very fast game by a score 
of 36 to 31. The team 
materially weakened by 
absence of Captain Bush 
is in bed with the Flu.
Boosters had displayed a won- 
derful offensive attack which 
was very puzzling to the Stars. 
Vince led the scorers for the 
Ciceroneans while Domikaitis 
with 5 baskets and Petrauskas 
wi‘h 4 led for the CtiriT.

was 
the 

who
The

The lights lošt to the Cicero 
Lights in a very hard fought 
battle by a elose score of 12 
to 13.

Sunday afternoon the Heavies 
defeated the 1928 State YMCA. 
Champions, the Chicago In
diana by a score of 38 to 20. 
It was a slow game except for

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

V. MISZEIKA
N^ujienoz

1739 ^o. Halsted
Tel. Rooae*.'?lt 85M

Nuo
Gy-

Benedick 
Statkus

Next
17 4 3

F 7 0 2
F 0 0 0
C 0 

o 1 1
G 0 1> 1 4
G 0 0 1
F 3 0 1
G 0 0 t)
G 1 0 2
G 0 0 0

17 2 10

B F. P.
F 5 1 1
•F 4 1 3
C 1 0 1
G 3 1 1
G 0 0 1
F 0 1 0
G 0 1 0

13 5 7

B F. P.
F 0 0 0
F 1 0 0
C 0 

• J 1 2
G 1 0 0
G 1 0 0
G 3 0 3
G 0 1 0

9 2 5

B. F. P.
F 8 4 0
F 4 0 1
C 1 0 1
G 2 0 0
G 2 0 0
G 0 0 0
G 0 0 1

games: F riday,weeks
st. Lights vs. Indiana
X o f L. Heavies vsHarbor

Illinois Central Eagles-
Sunday, Dec. 23rd: Lights 

vs Eberhart Boosters. Heavies 
vs Roseland Panthers or 
Semcos of Hammnod, Ind.

Everybody i s invited 
attend these games.

Julius' Dapkus,
Business Manager.

the

to

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKINKIS BARBERYSTBS AMATO 

DlenouiiH ar vakarais. Del informacijų tauto 
arba raftyk INTERNATIONAL BARHER 
COLLEOE. 072 W. Madinon 81.

HfcdKIA VYRI' IftRIMnK 1NIMI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiško inatrukcijoH, darbu 
<ol mokinatės ir dar geresnis kai) 
šmoksite Mokykla dienomis i* 
vakarais. Atsilankykit arba reiks 
laukit aplikacijos.
FEDEPA’ AUTO ENGINEERINC 

SCHOOL
9(140-49 Washington Blvd

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
lau tūkstančiai lietuvių (gijo moks
lus. Ateikite Įsirašyti Šiandien ir 
jums padėsime Įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Miscellaneous
Įvairus

iu.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand A®. 

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

Kalėdos Jau čia pat — pirkties 
Kalėdų nrezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių {vairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
Įvairybių. Pirma gintarų siuntini 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

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

Kreipkitės J —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

PAVOGS jauną šunj gončių, ku
ris yra labai reikalingas. Kas kur 
pamatytų juodai, pilkai, margą šu
nį, malonėsit duot žinoti, duosiu 
$10. Nepamirškit ilgiau tėmyt. JOE 
BALANDIS, 1709 W. 15th Avė., 
Gary, Ind. Tel. Gary 2-1859.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai 
aisyti katilai ’* 

vandenio {taisos.
•(epair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Vlrtrry 9684

per
fu minai, grotos — 

American Stovt

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait* 
Havinias. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, pluinberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 503/

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Hione Repcblic 7869

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevų, popferij, stiklus ir tt 

3149 Š. Halsted St.
Phone Vietory.7261

J. S. RAMANCIONIS. Sav.

RAKTAI—Raktų duplikatai pada
romi juųis belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

MORGAN’S KEY SERVICE,
54 W. Ohio St., Tel. Delaware 3441

Financial
Finansai-Paskolos

Mes pa skolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 VVest 47th St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam .i 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Divislon St. “upstairs" 

Tel. Armitage 1199

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
■>342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Paskolos suteikiama 
j vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estato 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri o
Musų

nuošimčiais padaromi i 24 
valandas

išlygos bus iums naudingos
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

TURIU parduot už storage rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegrnimio ir 
virtuvės setas, planas, lempos ir tt. 

I verta $2000. Parduosiu tik už $195 
I mokant pinigais ant syk. BURKE 
STORAGE CO., 4382-84 W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
ndu^trial Loan Service 

1726 W. Chicatfo Avė. 
Kampa* Hermitage Avė.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenne, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė.
Darbininkų Rrtkia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžiok 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

ry

REIKALINGAS senas žmogus kai- 
o sodininkas arti švento Kazimiero 
apinių. Namas ir alga. Mr. I^egerat, 
511 Yale Avė. RadcTiff 0890

REIKALINGAS pirmarankis bake
lis. Turi mokėti savo darbą atsakan
čiai. ROSEWAY BAKERY, 

10502 So. Michigan Avė.

REIKALINGAS patyręs b u č e r i š 
kalbantis lietuviškai ir angliškai. Pa
stovus darbas, $45 j savaitę. Atsišau- 
kit 9136 Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
Atsišaukit tuojaus.

12300 So. Emerald Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris turinti pa
tyrimą skirstyti popieras. Geras mo
kestis. Sangamon Paper Grading Co., 

1445 So. Sangamon St.

REIKALINGI MAILERIAI ir rai
džių statytojai rankoms. Geriausios 
darbo sąlygos. Kreipkitės

465 W. 22nd St., Chicago, III.

REIKALINGOS 6 patyrusios mo
terys skirstyti skudurus HARRY 
DRAY, 1447 Blue Island Avė.

For Rent
STORAS išrendavimui su 4 kamba

riais dėl pragyvenimo, taipgi ir ga
ražas dėl vieno karo, jeigu kas norė
tų vartoti. 4544 So. Califomia Avė. 
Savininką galima matyti iš užpakalio 
ant antrų lubų.

IšSIRENDUOJA vieta Real Estate 
ofise. Tinkama vieta dėl advokato.

STERLING INVESTMENT CO., 
2119 W. 22nd St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NEGIRDCTI MAINAI

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Išsimaino kampinis, bizniavęs, mu
ro namas, 2 Storai su 6 flatals, extra 
lotu ir 2 karų garažu. Namo paran- 
kumai vėliausios mados. Kaina $56,- 
O00, arba mainysiu ant didesnio pri- 
vačio namo, didelio fumiture storo, 
garažo, farmos, gasolino stoties ar 
summer resorto. Namas turi būt par
duotas ar išmainytas į trumpą laika.

LIETUVIŲ RADIO DlKBTUVfi
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri. tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Elcctrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western 
Ax»e., Chicago, Iii. Hemlock 9149.

MODERNIŠKAS gražaus balso, 
grojiklis pianas, kuris kainavo man 
$785 naujas. Parsiduoda už $135 už 
pinigus arba $35 dabar, o likusius 
I 6 mėnesius.
Galima matyti 6136 So. Halsted St.

Klauskit AUGUST HIRCHMAN

KONCERTINAS — “A low piteh.” 
Beveik kaip naujas.

4140 So. Campbell Avė.

Radios
KALAKUTAS DOVANAI

Su pirkimu naujo Splitdorf, Philco 
ar Majestic Radio, duosiu už dyką 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran
kų keletą setų, kuriuos gavom mai
nais. Radio patarnavimas $2. Sis bar
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO SHOP, 
240 W. 31.U St. 
Tel. Victory 9818

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton.... $950 
Buick sedan 5 pas............ $675
Oakland sedan naujas.... $795 
Pontiac sedan naujas........ $695 
Chandler luke naujas....... $650
Essex sedan, kai0 naujas $650 

Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495 
Essex, Fords, 50 kitokių 

rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

.1926 
U927 
1928 
1928 
1927 
1928

dėl pasi-

SALES 
St

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

SOUTHERN Illinois mine run an 
glys, dideli šmotai, pristatomi veži 
mais $6.50. Del kainos kitų anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos de 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik 
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 
tus. Moterims pančiakp pora p 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijo 
nėriniams — kaina 4 uncijos matko 
29ė.. 81c., 34c. ir 85c. Vilnonios mn 
terijos vaikams dėl kelnučių už 6-' 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK BALEMONAVIČIUS, 
564 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 iubo> 

Chicego. III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
grosemė ir Saldainių krautuvė. Par
davimo priežastis, turiu du bizniu.

1600 So. Unoin Avė.

PARDAVIMUI hotelis 88 ruimai, 
visi išrenduoti. Karčiama ir restau- 
rantas. Labai pigiai. Mr. Adomas 
Nemčiauskas, 9400 Commercial Avė.

So. Chicago 0545

PARDAVIMUI Soft Drink ištai
ga. Senai uždėtas biznis, gera vie
ta dėl biznio.
5137 Wentworth Avė., Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$1000 ĮMOKftT Kaina $6000
Nupirksi puikų 6 kambarių medi

ni namelj aržuolo užbaigimas ir grin
dis. Furnusu apšildomas, aukštas sto
gas ir garažas. Arti Garfield Bulva
ro ir Seeley Avė.

RYAN COLGAN & CO., 
9447 So. Ashland Avė.

Tel. Beverly 5747.

BRIGHTON PARK

Didžiausias Bargenas
Naujas mūrinis Storas ir 5 kam

bariai pagyvenimui užpakaly, su 
beismentu, ąžuolu trimuoti. Ideale 
vieta grosemiai, saldainių sankrovai 
ar soft drink parlorui. Randasi 4540 
So. Western Avė. Mes jj valdome 
ir turime tuojaus parduoti. $2,000 
{mokėti, arba priimsim lotą mainui. 
Veikite greitai, nes niekas neras 
didesnio bargeno visoj Chicagoj.

Savininkai.

B. R. Pietkiewicz & Co.
KONTRAKTORIAI

2608 W. 47th St.

Išsimaino puikus, bizniavus namas 
su buČernės bizniu, Brighton Parke, 
namo kaina $13,500 už cash, arba 
mainysiu ant 2 flatų muro namo 
Marquptte Manor.

Išsimaino 3 flatų muro namas, na
mo kaina $7,600. Priimsiu mainais 
kas ką turit, nedideli bizniavą na
mą, hučemę ar lotus.

Išsimaino 2 flatų puikus namas 5 
ir 4 kambariai su 2 karu garažu. Na
mo kaina $5,600. Mainysiu ant nedi
delės farmos, automobilio arba bu- 
čemės.

Išsimaino puikus lotas Aurora, III., 
50x155, mainysiu ant automobilio ar 
groserio.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI 3 aukščių, 6 pagy- 
venimų muro namas po 4 kambarius. 
Tas namas randasi West Side, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Rendos neša 
$150 į mėnesį, o kaina to namo $10,- 
000. Tai yra didelis bargenas. Kas 
nori investyti pinigus ant gero nuo
šimčio, tegul greitai pasiskubina pir
kti tą namą, bo retai toki proga pa
sitaiko.

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23rd PI.

MAINYSIU ant farmos 12 flatų, 
fumasu ir pečiais šildomi, Logan 
Sųūare dalyje. Visi šviesus kamba
riai. Maudinės tile išgręžtos. Aržuo- 
lu užbaigimas. Paskiausios mados už
baigimas valgomojo kambario. Kam
pinis lotas 60x125 pėdų. Savininkas 
ant 3-o aukšto. 3137 Wellington Av., 
M r. Bonowicz.

Pasekmingi pirkiniai 
pelno auginimui ne- 
aprubežiuota proga 

biznieriams

Mainysiu greitai savo biznio namą 
aukštų muro. 2 Storai, 1 flatas 6 

kambarių, basementas, štimu apšil
domas, 2 karų mūrinis garažas, 6551 
Cottage Crove Avė., arti Tivoli teat
ro. žemė viena verta daugiau $1000 
pėda.

Mainysiu ant 6 ar 7 kambarių re
zidenciją Marųuette Manor ar Chi
cago Lawn. Atsišaukit greitai.
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2 aukštų jaunas muro biznio 
mas, Storas ir 5 kambarių flatas 
antrų lubų, basementas, Stirnų 
šildomas, 1 karo garažas, ant 59th 
arti Westem Avė. Parduosiu pigiai 
tik už $19,500 su $1000 {mokėjimo, o 
likusius po $75 kas menes}. Gera pro
ga uždėt bile kokį biznj ir sykiu ge
rą namą jsigyti su mažu {mokėjimu 
arba priimsiu j mainą gerą lotą, au
tomobilių arba mažą farrną.

na- 
ant 
ap-

Reikalingas nedaug vartotas auto
mobilius uždarytas j mainą ant dvie
jų gerų biznio lotų ant Archer Avė. 
gatvekarių linijos, Pietvakariuose. 
AtąiŠaukit greitai.

Dubeltavas Transfer kampas, 11 
štorų, 4 ofisai ir 1 flatas 6 kamba
rių ant loto 150x150 pėdų dydžio, 
pietrytinis kampas Elston ir Califąr- 
nia Avės. 3141 N. California Avė. 
Renda $11,460 j metus be jokių iš
laidų nei šilumos nei dženitoriaus nė
ra, rendauninkai patjs atlieka. Mort- 
gačių $65,000. Kaina $125,000. Par
duosiu tik su $10,000 {nmokėjimu ir 
priimsiu j mainą mažesni namą ar
ba lotus.

S. P. KA7WELL & CO., 
2839 W. 63rd St.
Republic 8899

Mainysiu ant gero vartoto automo
bilio savo didelj 75x180 pėdų dydžio 
rezidencijos kampinį lotą su dideliais 
medžiais, aukšta ir sveika vieta gy
venimui, pietvakariuose. Atsišaukit 
greitai.

J. ZACKER,
6635 So. Troy St.

PARDAVIMAS bizniavus namas, 
nagyvenimas užpakaly ir viršui fin
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu j namą 
dideli ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

PARSIDUODA naujas muro 8 pa- 
gyvenimij namas. Moderniškai įreng
tas, 4 po 4 ir 4 po 5 kambarius. 
Parduosiu arba mainysiu j namą ar
ba j lotus. Namas randasi ant 6623- 
25 So. Sacramento Blvd.

Tel. Republic 4151




