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Tūkstančiai teatru R?cksfelleris paed"v“‘iimutiuivu no jo Vengrams $88,000
aktorių New Yorke mokyklai 

skursta be darbo i
Iš 10,700 aktorių unijas narių 

vos vienas trečdaly s vyrų ir 
moterų tėra angažuoti

NFAV YORKAS, gruod. 19.— 
Tūkstančiai aktorių, vyrų ir* 
moterų, bastosi Ne\v Yorko gat
vėmis dieną naktį, ieškodami 
dar Imi ir jo negaudami.

New Yorko teatrų * 
nėj” šie'metai laikomi 
atžvilgiu labai blogi.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
giuod. 19. — Amerikos multi- 
milionieriaus Rockefellerio in
stituto atstovai įteikę* Vengrijos 
vyriausybei dovana — 88 tūks
tančius dolerių. Tais pinigais 
turis būt įsteigta Budapešte 
mckykla auklėms.

Afganistano valdovo 
kariuomenė broliau- 

jas su sukilėliais
Nepatenkinta dd negavimo al

gos, o taipjau ir karaliaus 
vykinamomis reformomis

Maištininkų bandų 
'1,am puolimai Meksikoj biznio r J

KALKUTA, Indija, gruod. 
19._  Pranešimai iš Kabulo,
Afganistano sostinės, sako, kad 
karaliaus A nuirtu Uos kariuome
nės dal.’s užjaučianti maištinin
kams, kurie dabar puola sosti
nę.

(veika-; 
statytilų), kurie buvo pradėti 

rugpiučio t dieną, iki gruodžio 
15 dienos daugiau kai šešias
dešimt buvo priversti užsida-1 
r vi i.

Trijose vietose banditų būriai 
pūdė traukinius ir visur bu
vo supliekti

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 19. — Netoli nuo Zitacua- 
ro, Michoacano valstijoje, maiš- 

užsidarė tininkų banda vakar puolė pa-

Kai kurie valdžios kariuome
nes skyriai jau esą priėję pas 
maištininkus dėl to, kad karei-* 
viains c.’ąi užvilktas algų iš
mokėjimas. Kiti vėl susidėję su 
maištininkais dėl to, kad ir jie 
esą priešingi karaliaus pastan
goms įvesi! krašte europiškas 
reformas.Praeitą šeštadienį 

devyni teatrai, ir arti pusantro sažierinj traukinį, pilną ekskur- 
šimto aktorių buvo išmesti 
dai bo.

Actcrs Equity unijos valdy
ta sako, .kad iš daugiau kaip. 
16,7(1(1 unijos narių, vyrų ii 
moterų, šiuo tarpu vos trečdn- 
lys teturi dariu). Dauguma tų 
teatro bedarbių 
vargą.

antise m i 
tizmą, bet kartu ir 

žydų šovinizmą

Kongresai. Berger’is' LIETUVOS ŽINIOS 
'siūlo grąžint piliety 

bę karo priešams
10 metų kariuomenės iš

kilmės Klaipėdoje

1,500 krašto piliečiu tebėra 
teisių dėl to, kati kadaise 
sisakė prieš karą

be*
pa-

VVASHINGTONAS, gruod. 
19. Socialistų kongresmanas 
Victor Berger šiandie įnešė at
stovų bute rezoliuciją, kad vi
siems asmenims, vyrams ir 
Moterims, kurie’ karo metr.is 
uvo špionažo Įstatymu nubaus

ti už tai, kad pareiškė neprita- 
’imo karui, butų grąžintos vi
eš pilietinės teisės.

Tokių asmenų, nors 
kalėjimų yra paleisti,
ligšiol dar pilietinės teisės- jiems 
negrąžintos, vra 
1,500,

Patsai Berger 
Chicagos teisėjo 
Landiso nuleistas

metų baudžiamojo 
lik Aukščiausias 
Landiso nuosprendį at-

KLAIPĖDA. — Iškilmės pra
sidėjo ketvirtadienyje vakare. 
Katalikų bažnyčioje buvo pa
maldos už žuvusius karius ko
vose su Lietuvos priešais. Pen
ktadienyje prasidėjo 
10 vai. pamaldom s

iškilmės 
katalikų 
pratimų

jie *iš 
tačiai

bendrai a pi

buvo už 
KcnefiflA

<1 vieni

ta:
M

das, kur priiminėjo Gubernato
rius pulkininkas Merkys, lydi
mas Direktorijos pirmininko p. 
Kadagyno, Seimelio pirminin
ko Dreslerio ir komendanto pul
kininko Liormano. Perskaity
tas kariuomenės įsakymas 81 
numeris.

2 vai. po pietų Karių Ramo
vėje, dalyvaujant Vyties Kry
žiaus kavaleliams ir savano
riams parengtos iškilmes, ku
rios vakare baigėsi rautu.

šimtim 
Įėjimo, 
mas tą 
mainė.

ka
lcis- Sugavo plėšikų gaują

Mažeikių apskrity ilgą laiką 
siautė plėšikų gauja, kuri plėšė 
gyventojus ir vagiliavo. Gaujos 
priešaky stovėjo žinomas ban
ditas Aleksandras Barauskas., 
pabėgęs iš l’tenos kalėjimo, 
šiomis dienomis kriminalinė 
policija tą gaują susekė. Areš
tuojant plėšikus įvyko susirė
mimas, nes plėšikai turėdami 
ginklų atkakliai gynėsi. Suim
tas gaujos vadas ir jo sėbrai 
Aleksas Stungalis, Kazlauskas, 
o taip pat viena moteris Ma
rijoną Stangų lytė. Padarius 
kratą, pas plėšikus rastu vog
tų aukso ir sidabro daiktų 5—G 
tūkstančių litų vertės. Rasta 
revolveriai ir kitokie ginklai. 
Nustatyta, kad pastaruoju lai
ku padarė G dideles vagystes.

MASKVA, grucd. 19. — žy
dų komunistų laikraštis “E- 
mes” įdėjo straipsnį, kurio au
torius, kalbėdamas apie antise
mitizmą, kritikuoja ir pačius 
žydus, žydų spaudą dėl per- 
didelio jautrumo ir matymo an
tisemitizmo dagi ten, kur jo vi
sai nesą. Del menko kokio at
sitikimėlio, kur pripuolamai 
buvęs užgautas koks žydas, žy
dų s|>auda imanti rėkli, kad tai 
jau 
dus, 
mėlį 
pats

“Emes

iš sininkų. Traukinį lydėjusieji 
' sargybos kareiviai iš savo plie- 
ninių vagonų pradėjo šaudyti 
banditus, ir kova traukėsi iš
tisą valandą, kol iš Zitacuaro 
atvyko federnlines kariuomenės 
dalis. Banditai buvo priverst

kenčia didelį bėgti. Bėgdami jie nusigabeno 
(savo užmuštuosius ir sužeistuo- 
I sius.

Kadangi banditai buvo pa- 
viejų ugnių 

tarp traukinio sargybos ir 
vykusios pagiilk-on kariuomenės 
dalies — tai jų užmuštų ir su
žeistų skaičius buvo gana dide
lis. Keletas pasažierių ir karei- 

! vių taipjau buvo sužeisti.
Kita maištininkų banda puolė 

traukini .lalisco valstijoje. Puo- 
' likai buvo atmušti. Traukinys 

ruod st«mbų pinigų siuntinį.
Trečia maištininkų banda 

puolė pasažierinį traukinį neto
li nuo Quemados. Traukinio 
sargyba šaudėsi su puolikais 
daugiau kaip valandą laiko, kol 
pagalbon atvykus federalinės 
kariuomenės dalis privertė

Paveikslas “Portugalijos Madonna”, kuris dingo bevežant 
Aurora, Ilk, į New Yorko parodą. Paveikslo vertė buvusi

Nekariavimo paktas 'kliuvę tarp dvi
* ♦ »•<» i a L» iiai/v >c

pristatytas senatui 
ratifikuoti

Svarstymas atidėtai . pa Aven- į 
čių; patvirtinta arbitražo su-1 
tartis su Lietuva

19. —Kongresas nutarė paliauti 
šventėmis sesiją nuo gruodžio 
22 iki sausio 3 dienos.

Senatorius Borah, senato ko
misijos užsienio reikalams pir
mininkas, šiandie formaliai 
pristatė senatui Kelloggo-Brian- 
do karų atsižadėjimo paktą. .1 
svarstymas atidėtas iki 
čių.

Senatas ratifikavo 
arbitražo sutartis su 
Lietuva, Suomija, Danija, Len
kija, čechoslovakija, Albanija 
ir Švedija, ir priėmė Eilių, ku
riuo skiriama 8 milionai dole
rių dėl uragano nukentėjusioms 
Porto B’kos gyventojams šelpti.

at-

buvęs pogromas |>rieš žy- 
nežiurint, kad tą atsitiki- 
galėjęs išprovokuoti ir 
nukentėjusis.

sako, kad su antise
mitizmu reikią kovoti, bet ly
giu budu reikią kovoti ir su žy
dų šovinizmu, kuris* niekuo nč- 
sąs geresnis už antisemitizmą.

is 
$10,000.

Afganų sukilėliai 
paėmė du fortus

Suėmė $5,000,000 ver- Francijos kabinetas 
tės narkotiku gali vėl griūti

sostine Kabulu.

Francuzų laivo atgabentas šmu
gelis 
blerio

ėjęs ppskilbusio gem- 
Rothsteino sėbrui

’Pcincare nori pravesti katalikų 
bažnyčios įstatymą, dėl ku
rio griuvo pirmykštė valdžia

* NEW DELPHI, liūlia, gruod.
19. Praneša, kad afganų su
kilėliai šiandie paėmę du for
tus lies krašto
Fortuose buvę dideli sandėliai 
ginklų ir amunicijos.

Sukilėliai pašovė britų aero
planą, bandžiusį įsteigti susi
siekimą su britų legaciįa Kabii-

j(>!banditus gelbėtis bėgėta į kai
po šven-!nus*

Tampico mieste buvo nulei- 
atskiras yti įvairiems terminams kalė

jimo keturiasdešimt klerikalų, 
kaitinamų dėl sąmokslo prieš 
esamąją valdžią.

Kinų generolai nutarė 
sumažinti armiją

Moteriškė, kuri per 
mėtų dėjosi vyru

60

metų amžiaus, 
dešimčių metų 
Springs mieste 
ir sienų popie-

YORKAS, gruod. 19.— 
iždo departamento 

vienoj Hudsono jektas, 
suėmė visą vo tautos vienybės 

toną narkotikų, vertės, federa- net rukus bus vė 
linės vyriausybės apskaičiavi- parlamentui —ir gi 
niu, apie 5 milionus dolerių.

Tas narkotikų šmugelis, ku- j valdžios griuvimu, 
is buvo atgabentas francuzų 

’aivo Rochambi-au, sako, ėjęs 
/ienam asmeniui vardu Klein, 
> lasai Klein esąs ne kas ki- 
as, kaip Joscph Unger, nese

niai nužudyto gemblerio, Ar- 
ioldo Rolhsteino, sėbras.

Unger neseniai buvo suimtas 
taipjau <iel narkotikų šmugelio.

NEW 
Specialiai 
agentai vakar 
upės prieplaukoj

PARYŽIUS, gruod. 19. —Ka
talikų bažnyčios Įstatymo pro- 

del kuriai neseniai griu- 
kabinetas, 
pasiūlytas 
su tolygiu 

Poi nearėrezultatu: premjero

Kaip žinia, proponuojamu Įs
tatymu norima vėl leisti Fran- 
cijoje katalikų ordenams veikti.

Socialistai ir Herrioto radi
kalų socialistų (liberalų) parti
ja yru tam Įstatymui priešingi.

nusileisti.
Reikalauja karaliaus nuo sosto 
. pašalinimo

MASKVA, gruod. 19. I:>
viestijų gautas pranešimas iš 
Termezo, Afganistano sienoj, 
sako, kad afganų sukilėliai rei
kalaują netik panaikinti visas 
naująsias reformas, bet ir patį 
karalių Amanullą pašalinti nuo 
sosto. Sukilėlių jėgos vis augan
čios ir ties Kabulu einą mūšiai

Gyvulių susirgimai

pi-učio mėn. Lietuvoj 
Iruota gyvulių susirgimai 
mis ligomis: įplautimu 3 
juodlige 3 (rugpiučio 
8 gyv.). Arklių susna

užregis- 
v • 810-

gyv., 
mėn.
— 5
- 52

(17G), pasiutimu 4 (23).

Maskvos gyventojai 
nerimsta dėl duonos 

stokos
MASKVA, gruod. 19. — Mas

kvos gyventojai nerimauja dėl 
duonos stokos. Ties kepyklomis 
nuolatos' stovi eilės žmonių.

Maskvos sovieto mitinge an
dai buvo plačiai diskusuojama 
duonos situacija. Komunistų 
vadas Molotovas reikalavo, kad 
da.tyiatsi butų pamatingai ištirtas 
ir kiekvienas asmuo, atsakinga-s 
dėl duonos stokos, butų aštriau 
šiai nubaustas.

19. —Praneša, kad gen. čiang 
Kaišek, tautinės valdžios gal
va; gen. Feng Juhsian ir gen. 
Jen Hsišan taikomoj konferen
cijoj nutarę dabartinę Kinų ar
miją sumažinti nuo 80 divizijų 
iki 60 divizijų.

Gasolino tankas susi
kūlė; išbėgo degtinė
WOONSOCKET, B. L, gruod. 

19. — Vakar vakarą važiavęs 
Bailroad gatve didelis motorinis 
vežimas su gazolinu tanku pa
slydo, išlaužė tvorą ir, nusiri
tęs 35 pėdas į pakalnę, apvirto 
ant geležinkelio bėgių ir užsi
degė. Tačiau iš sudužusio tan
ko ėmė latakais bėgti ne gazo
linas, bet geriausia, pasak po- MONTEVIDEO, Uruguaja, 
licijos, kanadiška degtinė. Tau- gruod. 19. — Jungtinių Valsty- 
ke mat buvo paslėpti šimtų bių išrinktas prezidentas, Her- 
šimtai butelių degtinės. bert Hoover, vakar prieš pie-

----------------- tus išplaukė iš čia į Brazilijos 
sostinę Bio de Janeiro.

SARATOGA SPRINGS, N. 
N., grumi. 19. | Utica State 
ligoninę buvo atgabentas ('bar
ies Warner, 82 
kurs per šešetą 
dirbo Saraloga 
kaip tapytojas
riuotojas. Ligoninėj tačiau pa
sirodė, kad “Charles Warner” 
yra ne vyras, bet moteriškė.

Senutė prisipažino, kad dai 
jauna būdama ji apsimetus vy
ru dėl to, kad vyrų darbus 
dirbdama ji galėjus daugiau 
pelnyti ir savo uždarbiu ne tik 
pati gyventi, bet ir motiną iš
laikyti. Taip per daugiau kaip 
šešiasdešimt metų ji ir ėjus vy
ru — dėvėjus vyriškomis dra
panomis, dirbus vyrų darbus ir 
ėmus vyrų algą.

Senutė ir dabar pasakė, kad 
niekados ir niekas nesužino
siąs jos tikro vardo nei pavar
dės.

Hoover plaukia iš Uru- 
guajos į Braziliją

Influenza pasiekė Mon
realį; tūkstančiai serga

MONTREALIS, Kanada, 
;ruod. 19. — Influenzos epide- 
nija stipriai kliudė Montrealį 
ir apygardą. Pačiame mieste 
daug tūkstančių žmonių serga. 
Daugelis mokyklų tapo užda
rytos, kadangi visas trečdalys 
mokinių susirgo.
Trys ligonines, pilnos ligonių, 

paskelbė, kad kol epidemija tę- 
iis, joki lankytojai nebus įsilei- 
žiami.

Galutiniai Rumanij o s 
senato rinkimų 

rezultatai

W_RH
Švedai gavo degtukų 

monopolį Latvijoje
RYGA, gruod. 19. — Latvi

jos seimas šiandie priėmė Šve-

J. V. konsulatas Nanki 
ne vėl atidarytas

BUCHARESTAS, Rumanija, 
gruod. 19. — Rinkimų į senatą 
galutinis balsų suskaitymas ro
do, kad premjero Juliaus Ma
niu valstiečių partija gavo 157 
vietas, bendrai renkamas ir pa- 
kiriamas; liberalai turės 23; 

vengrų mažumos 6; vokiečių 3; 
Avcrescu grupė 1 ir sionistai 1.

šeši darbininkai žu 
vo kasyklose

Gaisras Amerikos pre
kių garlaivy Užsinuodijo darbinin

kas dėl nedarbo

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu; bet šalčiau; 
daugiausia vidutiniai vakarų 
ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temf>eratura įvairavo dų degtukų sindikato pasiūly
mą duoti latviams 6 milionus 

Šiandie saulė teka 7:14, lei- dolerių paskolos iš G nuošim- 
džiasi 4:21. Mėnuo leidžiasi čjo 35 metams už degtukų pra- 
11:57 vakaro. įmonės monopolį I^atvijoje.

tarp 24° ir 28° F.
NANKINAS, Kinai, gruod. 

19. Amerikos konsulatas 
Nankine, kuris nuo 1927 metų 
kovo mėnesio buvo uždarytas, 
šiandie buvo vėl atidarytas.

Didelis gaisras
SHABON, Pa., gruod. 1!). — 

Kilęs gaisras sunaikino čia pu
sę bloko trobesių pačiame biz
nio centre. Nuostoliai tiekic 
per 300 tūkstančių dolerių.

DRAKESBOBO, Ky„ 
19. Vakar vakarą 
sprogimas vietos 
mond kompanijos 
Del sprogimo šeši 
buvo nukritusių iš
lų ir žemių užberti, 
pastangų 
manoma,

įvyko 
Black Dia- 

kasyklose. 
darbininkai 
viršaus uo- 

Daroma
juos atkasti, tačiau 
kad jie visi jau negy-

jis ir pasiliksTodėl 
pavargėlių namuose

Anglija, 
Rich, ko-

MALMESBURY, 
i’rucd. 10. Robertas 
jis, nežiūrint savo 
frich—turtingas], yra pavargė- 
’ių namų įnamis, rado gatvėje 
$90 vertes karolius, Karolius jis 
sugrąžino jų savininkei, turtin
gai poniai, kuri važiuodama 
automobiliu per mjestą buvo 
juos pametus. Radėjas gavo iš 
os 1 centus radybų.

Įregistravo stiprų že
mės drebėjimą

WASHINGTONAS, gruod. 
19. — Georgetovvno Universite
to seismografas šį rytą įregis
travo stiprų žemės drebėjimą, 
turėjusi Įvykti kur nors apie 
9,000 mylių tolumo nuo Wash- 
ingtono.

BBEMERHAFEN, Vokietija
gruod. 19. — Šiandie i Bremer-1 KAI NAS. — Daukšos gatvė- 
ha.feną atplaukė Amerikos gar-Je, 24 nr. užsinuodijo Gabrie- 
laivis Galtymore su 15,000 pa- liūs .Jurgelis.
kų medvilnės, kuri buvo ugny, j Policijos žiniomis, pil. Jur- 
Gaisrui gesyti pašaukta miesto gelis labai skurdžiai gyveno ir 
gaisrininkų komanda. užsinuodijo dėl negavimo darbo.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.

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

1739 So. Halsted St Chicago, III
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“Kiilturos” No. 11 atėjo. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.
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Westville, III
ne
tik !

Pas mus dailiai nė kiek 
pagerėjo. Kasyklos dirba 
tris dienas savaitėje. Nepata
riame niekam važiuoti į čia dar
bo ieškotis, nes 
sunku, arba ir 
nia gauti.

Nors darbai 
tečiaus w*estvilliečiai nėra per
daug nusiminę. Miesto reikalai 
yra tvarkoje ir viskas gerai ei
nasi. Dabar miestas statosi van
dentraukį (water works), taip 
kad neužilgo turėsime miesto 
vandenį. Iš to bus naudos vi
siems miesto gyventojams; nes 
gyvenimas pasidarys daug pa
togesnis, lengvesnis, o todėl ir 
linksmesnis.

čia darbą labai 
visiškai negali-

ir silpnai eina, I

Kalbant apie linksmumus, rei
kia priminti, kad Pasilinksmini
mo Kliubas rengia linksmą ba
lių pirmąją Kalėdų dieną, 7 vai. 
vak., Stokio svetainėj. Visiems 
susiėjus bus progos linksmai ir 
maloniai praleisti Kalėdų šven
tę. lodei visi lietuviai ir kvie
čiami atsilankyti į ši balių. x

Šv. Kazimiero Dr-tė taipjau 
rengia balių gruodžio 31 d., su
laukimui Naujų Metų. Balius 
bus Liberty — J. Posalt s 
tainėj. Visi kviečiami ateiti 
linksmai palydėti senuosius 
pasitikti Naujus Metus.

—VVestvillietis

Įgali bausti. O kada 177 kuopos 
narys M. Vailionis pareikalavo, 
kad 177 kuopa išpildytų Pildo
mosios 'tarybos reikalavimą ir 
nuimtų neteisėtai uždėtą baus
mę 177 kuopos nariui A. F. Pe- 
letskui, tai pirmininko pagelbi- 
ninkas A. šimanskas staiga 
puolė prie M. Vai u komo ir su
gniaužtas kumštis pakišo po no- 
se M. Vaiukoniui, girdi, užda
ryk savo burną, o jeigu ne, tai 
aš tau uždarysiu. Ir tik pakilus 
keliems nariams iš vietos, pa
vyko A. Aimanšką nuprašyti 
atsisėsti. Kitaip, neikia many
ti, tarpe 177 kuopos narių bu
tų kilę muštynės- O kad A. ši
manskas yra bolševikas ir re
mia 177 kuopoj bolševikišku 
smurtą. tai šita draugužio ši- 
mansko staigų ir drąsų puolimą 
reikia priskatyti musų lietuviš
kiems bolševi keliams,
draugučiai jei kuriose kuopose 
yra nors kiek įsigalėję, tai grie
biasi šmeižti SLA. Pildomąją 
Tarybą ir niekina kiek tik į- 
manydaini SLA. darbuotojus, o 
kad tą savo pragaištingą darbą 
smarkiau galėtų varyti, tai kai 
kur jau griebiasi ir kumštis po 
nose SLA. kuopų susirinkimuo
se nariams kaišioti.

177 kuopos valdyba ateinan
tiems metams likosi išrinkta ne I 
sulig SLA. konstitucijos, nes

• metiniam susirinkimui 177 kuo
pos nariai nebuvo specialiai su
šaukti per atvirutes, kaip to

Į SLA. konstitucija reikalauja. 
SLA. 177 kp. Narys.

Musų

ii

Milwaukee, Wis
Bolševikų siautimas. Net kumš

čiu grūmoja priešininkams Eagle River, Wis
SLA. 177 kuopos metinis su

sirinkimas įvyko 2 dieną gruo
džio, Universal Settlement sve-i 
tainėj 
Raštininkui perskaičius i 
kolą iš pereito susirinkimo, pro- cento. Tie procentai tečiaus pas 
tokolas likosi priimtas be pa
taisymo, nors ir ne viskas taip 
buvo užrašyta, kaip kad turėjo 
būti. Pavyzdžiui, pereitam 177 
kuopos mėnesiniam susirinki
me, kuris Įvyko 29 dieną spalio, 
John Bank’s svetainėj, buvo 
skaityta laiškas nuo V. Stau-

Bučeriai ir švieži kiaušiniai

Niekas negali užginčyti, kad 
pirmą valandą po pietų, veik visi musų biznieriai daro 

proto- biznį, taip sakant, iš vieno pro-

mus yra tąip suprantami: jei 
biznierius ką perka už (talerį, 
ui! jis parduoda už du. Tai to
kia yra jo “vienas procentas”. 
Bet tūliems dar ir to neužtenka, 
tai jie bando pasipelnyti kito
kiais budais: ar tai parduoda
mi seną už naują, ar tai pase-

(Tąsa)

klimatu, gamtos gražu-Savo
mu Antroji Lietuva irgi nesi
skiria nuo senosios Lietuvos. 
Čia rasite augant, šlamiant, svi- 
ruojant visus tuos medžius-me- 
delius, kuriuos jus matėte Lie
tuvoj; čia artojus brolelius lin
ksmina tokie pat įvairių-įvai- 
riausi, malonus paukščių balse
liai, kokie kitados mus linksmi
no Lietuvoj. Trumpai sakant, 
Antrosios Lietuvos gamta ir 
klimatas pilnai atatinka Lietu
vos gamtai ir klimatui- Tiktai 
vienas dalykas skiriasi, būtent: 
saulė bent man su Stogiu, ne
taiku tekėdavo ir liesdavosi. 
Kada mudu guldavome, tai s”ii 
lė tekėdavo, o kada keldavomės

Antroji Lietuva
senosios Ltatuvos

Čia

Politiniai 
skiriasi nuo 
kaip ugnis nuo vandens, 
nėra nei žvalgybos, nei kaco sto
vio, n^i cenzūros, nei Varnių 
koncentracijos, nes jos pilie
čiams visa tatai nereikalinga. 
Jie tvarkosi demokratišku bu
du ir jokių smetoniškų prismo- 
kų nepripažįsta. “Politinė” par
tija yra 'tik viena, būtent: Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
kuopa.

Antrosios Lietuvos “sitizi- 
nai” gyvena gana pasiturinčiai: 
jie visi turi automobilius, tan
kiausia geresnių išdirbysčių ir 
beveik kiekvieno ūkininko na
muose rasi pianą ir kitokių 
brangių rakandų. Apšvietos rei
kalais jie irgi rūpinasi. Turi 
pristatę daug mokyklų, tad ūki
ninkų vaikams nesunku jas pa
siekti: kad ne vieną, tai kitą, 
kad i r prasčiausiam žiemos ore 
jie visgi gali lankyti. P>2 to, 
yra kelios lietuvės mokytojos, 
vieną iš jų, būtent p-lė Anta
navičiūtę teko susieiti, ji netik
tai nesisarmatina lietuvių var
do, bet dar turi už garbę būti 
lietuve. Apskritai čia jaunoji 
kąrta daug geriau lietuviškai 
kalba, negu Čikagos lietuviai 
jaunuoliai.

Kartą mano prietelis Simo- 
kaitis pareišlįė, kad Amerikos, 
ypatingai Čikagos lietuviams, 
trūksta “socialio z gyvenimo”.

picko, kaipo SLA. 10 Apskričio nusį šviežią, ar kokiu kito- Jeigu aš tą patį suprantu po
baliaus rengimo komiteto, kad. 
177 kuopa išrinktų į minėtą ba
lių 2 darbininkus ir kad 177 
kuopa prisidėtų prie išpildymo 
programo, o protokole buvo pa
žymėta, kad laiškas buvo skai
tytas nuo SLA. 10 Apskričio 
raštininko M. Kasparaičio. Ant
ra, tai protokole buvo užrašyta, 
kad 177 kuopos pinigų ižde ran
dasi $95 su keliais centais, o 
turėjo būti užrašyta, kad 177 
kuopos ižde pinigų buvo $105.15. 
Taigi ateity minėtos kuopos na-; 
riai turėtų daugiau atidos 
kreipti, ar protokolai teisingai 
būna užrašyti.

Taipgi minėtam 177 kuopos 
susirinkime buvo skaitytas laiš
kas nuo SLA. Pildomosios Ta
rybos kad 177 kuopos nariui 
A. F. Peletskui bausmė butų 
panaikinta. Ta bausmė 5 dieną 
rugpiučio 177 kuopos mėnesinia
me susirinkime minėtam nariui 
buvo uždėta be jokio ištyrimo,; tono (šviežių) į tamsiai gelto- 

-V 4*1 t .ar iš tikrųjų minėtas narys bu
vo reikalingas nubaudimo, ir tik 
rankų pakėlimu per 177 kuopos 
bolševikėlių užsispyrimą minė
tas narys buvo nubaustas. Per
skaičius Pildomosios Tarybos 
laišką, vietoj kad išpildyti rei
kalavimą, kas laiške buvo reika
laujama ,tai 177 kuopos narys 
draugusis V. Valutkevičius pra
dėjo pasakoti, kad, girdi Pildo
moji Taryba tegul ateina, pa
siima ir nešasi sau A. F. Pelets- 
ką, ba jis mums, 177 kuopoj, 
yra nepageidaujamas. O drau
gutis Ratusinkas, da nesenai 
persikėlęs j 177 kuopą, pradėjo 
pasakoti j /u šitaip: girdi, SLA. 
Pildomoji Taryba neturi jokios 
teisės kištis į kuopos reikalus 
ir jeigu kuopa nori, tai narius

kiu budu.

mtaširdžiai, tikrai lietuviškai. 
Būtent, jis pats prisilaikė 
“konstitucijos” ir kitus ragino 
prisilaikyti.

Puotoj dalyvavo didelis būrys 
čikagiečių ir daug vietos gyven
tojų. ' Vieni, tai yra susikrim- 
tusieji valstybiniais reikalais ir 
jos gerove, “konstituciją” stu
dijavo ir peržiūrinėjo visus 
amendmentus. Vadinasi, svars
tė kaip gera “konstitucija”, 
kaip butų galima ją pagerinti 
ir ką daryti su tais piliečiais, 
kurie nepildo zokanų. Gi aš tu
rėjau garbės net ir paskaitą lai
kyti “konstitucijos” klausimu.

Nors “konstitucijos” auto
riai, kurių randasi puotoj nema
žai, po mano paskaitos pripaži
no mane autoritetu tame klau
sime, bet nenorėdamas rioglinti 
Į iš Lietuvos atvykusių artistų 
kurpes savęs negirsiu.

Kiti Šokiu salėj mutifravojo 
kojas, treti kieme į ratą susto
ję dainavo, ketvirti, daugiausia 
jaunimas, paežerėse (kurių Va- 
rekojo ūky j yra net trys) ro- 
mansavo. Vienu žodžiu, buvo 
tokia šauni puota, kokios dar 
nėra surengę netiktai Čikagos 
įgudusios “surpraise parių” ren
gėjos ir sidabrinių bei auksinių 
vestuvių rengėjai, bet ir Lie
tuvos karalienės surengtas ba
lius amerikiečių “pagerbimui” 
pasilieka užpakalyj šios puotos. 
Tiesa, artistas Šileikis ir kiti 
amerikiečiai dalyvavę karalie
nės bankiete gavo po medalį, o 
mes—ne. Bet ką tas šaltas, me
talo šmotelis, gautas nuo aky- 
plėšų, reiškia prieš nuoširdų 
svetingumą Antrosios Lietuvos 
lietuvių.

Paskutinį sekmadienį prieš 
mums apleisiant Antrąją Lietu
vą SLA. kuopa, p. Šimkaue lan
koj, ant VViscon’sino upės kran
to, surengė pikniką, kurį gali
ma pavadinti dainų švente. Į 
Šį pikniką Suplaukė neiktai 
Kauno apielinkės gyventojai, 
bet nemažai buvo atvykę ir iš 
Klaipėdos krašto (Woodboro) 
čikagiečių irgi Įjuvo daug jame, 
čia mus, čikagtačius, vaišino, 
mylėjo, linksmino visokiais bu
dais. Taip sakant, kaip mokė
jo ir galėjo. Mes irgi nesnau- 
dėme: “Naujienų” knygvedis, 
Rypkevičius tuojau sutvėrė mo
terų chorą ir, į trumpą laiką, 
gana pakenčiamai, traukė:

“Panedėlio dieną
Grėbė Dūda šieną.

Grėbė Dūda, grėbiau aS/*""’ 
Grėbėm mudu abudu.”
Aš suorganizavau vyrų chorą, 

bet, ant nelaimės, visų balsai 
baisiai išdžiuvę buvo, tad ėmė 
visą dieną, kol sutuninau ir tik 
sutemus užtraukėme:

“Kad Vilniaus mieste patapas 
buvo,

Triobos didžiausios ir medžiai 
griuvo.”
Kada ir Kaip ši dainų šventė 

užsibaigė—nežinau, nes Stogis 
ir. aš padėkavoję Antrosios Lie
tuvos piliečiams už svetimą, la
biausia už “konstituciją” ir at
sisveikinę su jais patraukėme, 
51 keliu linkui Čikagos. Po pen
kių šimtų mylių kelionės musų 
Auburnas. stovėjo prie Lietuvių 
Golfo Kliubo.

(Galas)

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio? 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

ODrE/Ej
Night and Moming to kcep 
chcin Cican, Clear and Healthy 

Write for Prec *‘Eyc čare” 
or “Eyc Beauty” Book

Murinę Co_ Dept. H. S., 9 E. <>hio SuChicafo

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metą. Musą mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims scredoj ik* vi- 
durnakčiul. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

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

Klasiškas

KONCERTAS
Trečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

' .'i a "

Kartą būnant bučernėj įeina 
moteris ir paklausia, ar turit 
šviežių kiaušinių. Bučeris atsa
ko neturys. Paskui įeina ir ki
ta moteris, kuri šio-to nusipir
kusi irgi (lakiausia šviežių kiau
šinių. Taip, turime, — atsako 
tas bučeris, kuris prideda mai
šą “cold storage” kiaušinių ir 
paima po 50c. už tuziną, vietoj 
35c. Priėjęs prie manęs bučeris 
ir juokiasi: girdi, šiai moterei 
gali parduoti ir “cold storage” 
kiaušinius už šviežius, nes ji 
pažysta tik tada, kai sukulus 
kiaušinį trynis pasileidžia, o jei 
tik krūvoj laikosi, tai jai vis 
švieži kiaušiniai. Tuo pasinaudo
jo bučeris ir pasipelnė 15c.

Reikia pastebėti, kad yra di
delis skirtumas tarp šviežio 
kiaušinio ir seno — cold storage. 
Persimaino trynis iš baltai gel

ną, ar net j rausvą; baltiniai 
irgi daugiau į tamsų vandeni 
panašus, o ir skonis irgi persi- 
(naino. Kiekviena šeimininkė, 
vartojanti kiaušinius, turėtų tai 
gerai žinoti, nes storage kiauši
niai visai netinka prie skanių 
valgių gaminimo. Miesto mote
rims, žinoma, yra sunkiau, bei 
frfrmų moterys, sukūlusios kiau
šinį, gali beveik tikrai pasaky
ti net kiek dienų senumo jis 
yra.

Linksmų Kalėdų velijantis
Jonas.,

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

tais žodžiais, ką mano prietelis, 
tai Antrojoj Lietuvoj socialio 
gyvenimo net perdaug yra. šo
kių, “byč parių”, piknikų, ge
gužinių, priimtuvių, išleistuvių, 
pradėtuvių, pabaigtuvių ir vi
sokių kitokių parengtuvių buvo 
tiek daug, kad, anot to posakio, 
nors persiplėšk ir tai visus pa
rengimus neatlankysi. Bėgyje 
keturių savaičių musų buvimo 
Antrojoj Lietuvoj tik du vaka
ru turėjome liuosus—nebuvome 
niekur užkviesti. Visų parengi
mų juk neaprašysi, tad paminė
siu tik viena-kita.

Pirmam sekmadieny po musų 
atvykimo vietos gyventojai, 
tikslu susipažinti su mumis, prie 
puikaus Black ežero surengė 
“beach party”. Nors didžiuma 
iš jų mes pirmą kartą susitiko
me, bet greit susidraugavome 
ir jie mus mylėjo kaip tikrus 
savo brolius. Kitaip sakant, jie 
parodė tikrą lietuvišką vaišin
gumą ir nuoširdumą- Gi mes 
įsitikinom, kad jie neturi ma
žiausio noro išnaudoti atostogi- 
ninku.s.

Kiek vėliau, atvykus artistui 
Pranciškui Alvikiui su žmona 
ir keletui kitų čikagiečių, Mar
tynas Varekojis surengė labai 
šaunią ir tikrai lietuvišką puo
tą. Viename paloeiuus kamba
ry stovėjo ilgas stalas apkrau
tas visokiomis 
patriovomis ir 
kaip paprastai 
las braškėjo, 
pestingai, taip 
Mariynienės 
mirdamas galėtum valgyti, 
sitkyti^ad visko buvo tik pra
šymo nebuvo irgi negalima, nes 
visi priimami ir prašomi buvo

lietuviškomis 
prismokais, kad, 
sakoma, net sta- 
Viskas taip ru- 
skaniai poniutės 

prirengta, kad ir 
. O
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BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

baye

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirode imliotai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašiusia per 
virš penkis metus "uo 
šalčio, 
Neuritis, 
Dantų skausmo. 
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Buyer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tickininkai taipjau parduodu bonku- 
tes iš 24 ir P") plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
.Skausmo Skausmo.

I - -............ - H L.............  ■ JU.' ——r—5S

DRĖMŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsimo kaip 
dezainintį ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, a r b e 
kaipi\ profesiją. Pa
mokos dieną |r vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemukumos 
informacijų knygos.

MAS’HiR COLLEGE
190 bl. State' St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. b'. KĄSNIUKĄ, principalus
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ARTISTAS LEONARD BRUNWĄLD

Turime garbės perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusį pasau
linį dainininką. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunvvald paeina iš Rygos, čia 
baigė mokyklą. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran- 
cijoj. šį žymų dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu • -z • J •

Mes kvočiame jus atsilankyti i ši klasiška ir puiku koncertą.
‘naujienos.
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Sveikatos Dalykai
I nfiuenza

Rašo Dr. Markeris

(Tęsinys)
Tikrų vaistų influenzai gydy

ti l>ent pakol kas dar nepasise
kė medicinos mokslui surasti.
Lodei ir gydymas yra labai ne- niie susisėdus plepėti ir paskui 
vienokis:' vieni gydytojai gydotpakaktinai neišsimiegoti. Nu- 
vienaip, gi kiti kitaip. Bet iš|vargusį, ištežusį kūną bile liga 
tikrųjų štai kas reikia daryti: lengviau įgriebia negu stiprų. 
Ligonis tuoj turi gult lovon. 
Reikia gerai jį prižiūrėt. Mais
tas turi būt lengvas, bet mais
tingas. Kaip jau ligonis lovoj J 
guli, tai žarnos tuojaus suram-i 
bėja, taiyi viduriai sukietėja,, 
todėl ir reikia jam vidurius liuo-! musa 
suojančių vaistų duoti. Skausmą 
strėnose galima pašalinti šiltais ( 
prievilgiais, bet ant galvos tai l 
geriausia ledus dėti, žinoma, 
galima skausmus ir tam tikro
mis gyduolėmis pašalinti. Bet 
karštį sumažinti, tai geriausia 
sekasi su drugnu vandeniu li
gonį suvilgant ir mitrinant, pa
galios, ii- su alkoholiu. Visados 
yra gera šarminių druskų ligo-i 
niui duoti. O jeigu ligonis daug 
kosti, tai reikia tam tikrų gy
duolių, kosulį malšinančių, duo
ti. Beikia, pagal gydytojo nuo
žiūros, ir daugiau kas daryt, 
bet tai jau jo (gydytojo) reika
las- Gi gydytojas visados reikia 
šauktis.

Pradėjus ligoniui taisytis, 
anaiptol nereikia leisti greit iš 
lovos kelti; reikia žiūrėti, kad 
temperatūros perviršio visai jau 
nebūtų ir kad ligonis jaustųsi, 
taip sakant, gana gerai. Visa
dos geriau šitiems ligoniams 
vieną kitą dieną ilgiau pagulėti, 
negu mažiau, 
greitai atkristi. Dabar ligoniui, 
apari gero maisto, ir tam tikrų 
tonikų yra gera duoti, kad jį 
sustiprinus ir podraug apsaugo
jus nuo visokių negalių, kurios 
taip dažnai influenzą paseka. O 
jeigu jau taip nelaimingai atsi
tinka, kad ligonis itin didelį ir 
kūno ir dvasios nusilpimą gau
na, vadinasi, melancholija ap- 
serga, tai geriausia jį sanatori- 
jon paduoti.

Pagalios, kaip jau pasakyta, 
gana dažnai bronchinis plaučių 
uždegimas drauge su influenza 
eina. Tada, žinoma, reikia taip 
gydyti, kaip plaučių uždegimo 
ligonį sumanus gydytojas gy
do. Apie tai čia neišpuola rašy
ti, nes influenza sergant, šiaip 
ar taip, būtinai reikia gydyto
jas turėti; tai jeigu jau užpuls 
ligonį ir plaučių uždegimas, tai 
gydytojas padarys, kas reikia.

DABARTINĖ INFLUENZA

Liga, mat, gali pusplikį palikti-

Prieš keletą savaičių pradė
jusi siausti, ir dar vis tebesiau- 
čianti influ-enza toli gražu nėra 
taip aštri, kaip ji buvo 1918 m. 
O kadangi ji yra gana lėta, pa
lyginus su 1918 m. influenza, 
tai novoms nenoroms tenka abe
joti, bent' tik slogoms, bronchi
tui ir plaučių uždegimui nėra 
primetama influenza. Iš teisy
bės taip ir yra. Smarkiai siau
čiant slogoms, bronchitui ir 
plaučių uždegimui, gana daug 
žmonių sei'ga ir miršta, na, o 
l)ėda suverčiama ant influenzos. 
'Pieša, ir influenza dabar dau
giau serga žmonių, negu perei
tą metą (1927), vis dėlto ne 
taip daug, kaip paprastai ma
noma. Štai Jungtinių Valstijų 
cenzo ofisas patiekė skaitlinių 
už pirmąją gruodžio savaitę; 
jos rodo, kad iš tūkstančio gy
ventojų mirė 13.3, gi 1927 tuo 
pačiu laiku mirė 11.9, bet ant
roje savaitėje mirė 12.7, trečio
je 13 0, o ketvirtoje 13.8. Taigi 
dabartinė influenza maža kiek 
prašoka 1927 m. influenzą. To
dėl ir nusigąsti nėra ko? Nors, 
žinoma, būti atsargiems labai j 
sveikatą.

Blogiausia, kad žmonės “šal
čio” arba slogos nesisaugoja.

O slogą dažniausiai paseka rim- 
-tas bronchitas arba, pagalios, ir 
plaučių uždegimas. Tada jau 
sunkiau pasveikti, o ne retai 
ir-*—mirtis. *

Taigi reikia slogų saugotis.
(1) Nereikia sušlapti, persi

šaldyti, nuvargti, girtuokliauti, 
naktimis valkiotis arba ir na-

(2) Šiltai apsirėdyti yra ge
ra, tik nereikia taip sunkiai ap- 

,• sirėdyti, kad bereikalingai pra
kaitavus ir nuvargus. O yra 
žmonių, kurie tarsi mušte par- 

savo kūną per sunkiais 
šiltais drabužiais jį deng-ir per 

darni.
Staigi temperatūros per- 
ne menkai visą kūną, juo 
kvėpavimo organus, la-

(8) 
maina 
labiau 
bai sukrečia, nusilpnina ir prieš
ligas atsparą sumažina. Taigi 
ir nereikia staigiai pulti iš šal
tos vietos j Šiltą arba iš šiltąs 
į šaltą.

(4) Nereikia stovėti, sėdėti 
arba miegoti tiesiog oro srovė
je. Langas ar langai turi būti 
atdari tik iš vienos kambario 
pusės, bet ne iš visų, kad oro 
srovė trauktų. Miegruimio lan
gą visados geriau viršutini že
myn patraukti, o ne žemutinį

■ aukštyn pakelti. Tik dienos 
metu, norint kambarį gerai iš
vėdinti, yra gera viršutinį pa
traukti žemyn, o apatinį pakel
ti aukštyn, kad ve šaltas oras 
galėtų įeiti vidun, o šiltas ir 
netyras išeiti laukan.

(5) Nereikia vienąsyk per
daug kaklą apvynioti, o kitusyk

seni la- 
ir kojos 
tai kai

6) Labai sveika žiemą naujus 
čeverykus dėvėti, nes

1 bai greitai permirksta, 
I sušlampa. Geriausia, 
šlapia, kalipsus dėvėti.

7) Nereikia bereikalingai ru- 
• pintis ir bandyti tarsi kalnus 
I nuversti. O daug yra žmonių,
bandančiu didelius darbus nu- I • •, dirbti, o jeigu nepasiseka, tai 
rūpinasi, kamuojasi žmonelės, 
kad net koktu į juos ir žiūrėti. 
Rūpestis baisiai vargina visą 
kūną ir tarytum stumte stumia 
į visokių ligų nasrus.

(8) Slogą gavus, reikia pas 
gydytoją eiti, o ne pačiam gy
dytis, kaip šiandie beveik visi 
daro. Daugelis neišsigydo, o 
dėl to gauna se?ą slogą, arba ir 
plaučių uždegimą, arba, paga
lios, dusulį, gi paskui, tai ste
na, dejuoja, pas daktarus bė
gioja, juos keikia, kad neišgy
do. Bet kada lengvai buvo ga- 
liga išgydyti, tai patys terlio
jos!, .0 kai jau pasidarė neiš
gydoma, tai, matykis, daktarai 
kalti!

P. S. Jei influenza pradės 
smarkiau siausti, tai apie ją ir 
daugiau parašysiu.

—Dr. Margeris.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį
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Mokinių koncertas
Pereitų sekmadienį Gafge 

Park svetainėje buvo koncer
tas, kurį išpildė mokiniui pp. 
Steponavičių muzikos studijos, 
ši studija randasi adresu 4146 
Archer a ve.

Programas buvo gana turtin
gas, susidėjo iš 25 numerių. 
Dalyviai buvo gana jauni, ro
dos, tarp 6 ir 16 metų am
žiaus. Piano ir balso lavinimo 
skyrių veda p-nia A. Salaveiči- 
kuitė-StM ponavičienė. Jos sky
riuje gal geriausia pasižymėjo 
Leoną Deveikis, maža mergaitė, 
kuri gana vykusiai paskambi
no pianą. Trio, kurį sudainavo 
Bernice, Helcn ir Walter Bal
čiūnas, suteikė malonų įspūdį. 
Aldona Yuška gana gražiai su
dainavo vieną daitrelę. Elena 
Sadauskas, Mary Leikis ir Au
na Skever taipgi atliko savo 
programų dalį tinkamai.

Smuiko ir orkestro skyrių 
veda p.. Kazys Steponavičius. 
Jo mokiniai irgi neatsiliko iš
pildyme savo dalies programo. 
Emma Meshun, jaunutė mergai
tė, ne ką didesnė už smuiką, 
gana vikriai išpildė savo už
duotį. Iš smuikus mokinių gal 
geriausia pasižymėjo Jonas 
Bumshas. Pastebėta pas jį ko
kia tai nepaprasta vaiko siela, 
ir publika lyg atjausdama, iš
šaukė jį antrą kartą ant es
trados. Jurgis Guzevičius paro
dė gerą teknišką prasilavini- 
ma.

Programas užsibaigė su Bra-

Muzikos ir juoku 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 tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Bed. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telephone VIctory 1266

K A LEDINIS
Naujienų Numeris

Chicago, III.
Pasveikinimai, linkėjimai, biznio biografijos, beletristika, pasa
kos, straipsniai, raštai ir kitokie nepaprasti rašiniai tilps Šiame 
numeryje^

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

T«l. Kedzie 8902

S514-16 Roosevolt Rd.
arti St Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Tai bus 16 puslapių laida, šioj “Naujienų” laidoj tilps daugybe 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.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iieg- 
zaminavimas atidengs jusu tikrą ligą Ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryi. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatoria 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos! nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro.
 Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Biznierių atydai: Pasveikinkit savo kostumerius per “Naujie
nas”, tai jums mažiausia kainuos ir daugiau Įspūdžio padarys.

NAUJIENOS
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lunso “Hungarian bapce”, kurį 
išpildė stygų orkestras suside
dantis iš trijų dešimčių smui
ko mokinių. Publikos buvo ar
ti du Aini'tn.i >mor.

Steponavičiai abu yra baigę 
mokytojų kursus American 
Conservatorv of Music, ir šia
me koncerte jie parodė saVo 
gabumus kaip muzikos moky
tojai.

Ten Buvus.

Bridgeportas
Greitu laiku atsidarys lietuvių 

kliubas.
Kaip jau “Naujienose” buvo 

pranešta, Bridgeportę grupuo
jasi Lietuvių Kliubas; kliubo 
kambariai bus adresu 814 W. 
33rd SI. Dabar galima pasakyti, 
kad kliubui kambariai remon
tuojami, ir manoma, jogei kliu
bas atsidarys dar .prieš ar tuoj 
po Naujų Metų. J šį kliubą su
sirašė daugumoj įžymus Chica- 
gos lietuviai profesionaliai ir 
biznieriai. Tikslas kliubo, kaip 
teko patirti, tai turėti vietą su
ėjimams, kur butų gaminama 
pietus, vakarienės etc. Vardas 
kliubui dar
Manoma, kad vardas bus duo
tas atidarymo vakare.

Bridgeportietis.

nėra nuskirtas.

Pašalina galvos skaudėjimą 
ir vidurių pajrimą

Yra panU'bdtinn kaip rreitai Nuira-Tonp 
palaima Kalvon skaudėjimų ir vidurių ptl- 
irimų, koruli pači ii, inkstų ar pūslė* suer
zinimų ir panaAia* Intas. kurios paeina nuo 
prasto virškinimo ir pakrikusio išsivallmo. 
Nuka-Toiip taipjau sustiprina nusilpusius 
nervus. niURkulUH ir organus, suteikia ramų, 
poilHliiKtj miegų ir padidina svarumo liesiu, 
sumenkėjusių žmonių.

P-a* SVilliam Gailės sako: “Pirm pradė- 
siunt imti Nuga-Tone aš kas vakarų turė
davau galvos skaudėjimų, pilvo skaudėjimų 
ir mano oda buvo neaiškios spalvos. Da
bar aš nebeturiu daugiau galvos skaudėji
mų. nėgi vidurių skaudėjimo, o mano oda 
yra skaisti Ir ružavu". NUga-Tone nutei
kiu tokias pastebėtinas pasekmes, kad kiek
vienas, kuris nėra sveikas, ar kuris jaudinsi 
silpnas ir Dervuotas, turi būtinai juos pa
bandyti. Jus galite gauti Nuga-Tone visur, 
kur tik vaistai yra pardavinėjami, arba jū
sų vertelga gaus dėl jus iš urmo vaistynes.

Apipiešė Ad. Mėr 
kūno aptieką

dAntradienį, gruodžio 18 
apie 10 vai vakaro j p. Adomo 
Markulio aptieką (4180 Mortt- 

nv.) jčjo du neblogai apsi* 
rengusiu vyru. Vienas pasiliko 
prie durų, o kitas, priėjęs prie 
p. Markūno, paprašė telefonui 
slogą. Nespėjo p. Markūnas pa
imti slogą, kai pasigirdo ko
manda tylėti. Noromis nenoro-

mis tylėti, žinorna, prisiėjo, ka
dangi “svečių” rankose pasiro
dė revolveriai. Po to prašiusia 
slogo vyras priėjo prie regis- 
terio iv paėmė vistu pinigus, 
kurių buvo $84. Daugiau nieko 
ji< neliete.

NEPAGAUKITE 
“FLU!”

Sunaikinkit šalt j pirmųjų 
dienų

KioltrlonnR daktarns. ar Rlangė pasakyR 
juniR. jei HuriaiklnRita Aaltj pirmaii} 
dloiiO. jUR vHklhURla ncpagauRiU1 plauki ų 
Uždegimo, ar inMucnzofl, Taigi nnlPiRlc i t<* 
Aalėiui tęRtiR. Su pirmu RUkoRpjimu, ar 
prie pirmo žrnklo AaRio. ar akaudam’ioR 
gerklAa pradekite ru Turpo ir aunaikinki- 
to Aalti tuojnua. Patrinua krutinę ar iror- 
kJę hu Turpo palengvina alogutį. pnliuo- 
Ruoja ntRlkoiėJImi). Urnai jus pajURlte pa- 
gorojinu).

ApRlRaiigoJimui nuo flu, jRpauRkito l>ia-' 
kutl Turpo | kiekviena nasrų kelia Ryklus ' 
| dienų ir flu bakterijos mažai ras progos; 
įsigyventi, nr RURiranti veisimos vietų.

Turbo yra veiksmingas antiseptikas, nu
sidedu* 1A senovinių terpetino, rarnphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugA pasakys Jums, kad tie 
sudėtiniai jau nuo senai yra pripažinti 
kaipo veiksmingi antiseptikai, taipjau tu
rintys svarbia ypatybę palengvinti Aalėluose 
ir slėgime. Turpo kainuoja 3fie kiekvienoje 
aptiekoje.

Turpo
OjticJt, lure, Šate Raliaf

{sakę p. Markūnui nekelti 
triukšmo, abu plėšikai spruko 
pro duris ir nudumė savo ke
liais. Plėšikai buvo apie 4(1 
metu amžiau* ir, mntyti, turė
jo gerų patyrimą, nes dirbo )a- 
bal sparčiai.

m
.. ,■■■■», M, .......... ... ! ■>■■■ >■ * *    

Miliohai Moterų Pasirinko

Kartu su gėlėmis, saldainiais ir kitomis gražiomis do
vanomis, kurios priduoda ypatingai gražų sentimentą 
šventėms, tegul bus viena praktiška dovana—Maytag.

Tinkamesnės dovanos negali būti moterei, ar motinai, 
ir negali būti geresnio skalbėjo už Maytag. Kaip savo ko
kybe, taip ir veikimu Maytag yra geriausia pasauly skal
biamoji mašina.

• Padaryta iš vieno šmoto lieto aliumino ji revoliuvioni- 
zavo skalbimo greitumą ir pilnumą; naujos prietaisos dra
bužiams gręžti saugios, patogios, lengvos ir veiklios; ty
lios, geriausio plieno gyros; tai ir visos kitos nepalygina
mos vertės ypatybės padaro Maytag geriausia dovana.

Kiekviena Maytag būna dirbtuvėj peržiūrėtas 544 kar
tus, kad užtikrinti geriausį veikimą ir aug.ščiausią ko
kybę, kokios užsitarnauja šios rūšies dovana.

Kodėl Maytag vadovauja viaame pasaulyje:
—Saugus drabužių gręžėjas, su minkštu viršutiniu rolių ir 

kietu apatiniu. Apsaugo guzikus. Automatinis spaudimo kontro
liuotoją/).

—Aliumininis, šilumą palaikantis, nedunžantis katilas, išplau- 
ja visus purvus be palietimo rankomis.

—Patogus dangtis ir nustatomos kojos.
—Uždarytos, tylios plieninės gyros.
—Didelis talpumas; visos savaitės skalbimas j valandą laiko.
—Parankus, užima tik 25 ketvč colių.
—Pabudavotas visam amžiui; gražiai lakeriuotas.

Lengvais išmokėjimais, kurių jus niekad nepasigesite.

Maytag
ALIUMININIS SKALBĖJAS

MAYTAG SALES
5512—6th Avė., Phone 5441 ir 1704—57th St., Phone 9241 

KENOSI1A, WISC()NSIN
Burlington, Wis. Cudahy, Wis.

Majlag pardavėjai visur laikosi bendro nusistatymo 
siųsti Maytag į namus, kad juo išskalbti visos savaitės 
skalbinį be jokių pareigų iš pirkėjo pusės. Tuo budu yra 
pardavinėjami visi Maytag. Maytag pats turi save par
duoti.

Telefonuokit, ar rašykit Maytag Sales, C. Ijabanowsky, 
1704—57th St., Kenosha, Wis., dėl demonstravimo.
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bai didžiuojasi Lietuvos scena. 
Bet kai buvo atvykę Amerikon 
koncertuoti Byra su Oleka, tai 
amerikiečiai turėjo gėdos prieš 
savo pažįstamus svetimtaučius. 
Butėnas su Rakauskaite, kuriais 
Kaunas šiandie giriasi, yra bu
vę amerikiečiai.

Subscription Ra tęs:
$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 3rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
iii. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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KRIMINALINĖ' BYLA

SOVIETŲ AGENTŲ ŽULIKYSTĖS

Paryžiuje pasidavė policijai Litvinov-Valach, Rusi
jos užsienių reikalų komisaro padėjėjo brolis. Jau se
niai Vokietijos ir Francijos policija ieškojo jo, kaltinda
ma jį išgavus iš įvairių firmų ir žmonių daugiau kaip 
miiioną dolerių negerais čekiais. Litvinov-Valach pir- 
miaus buvo sovietų prekybos delegacijos pirmininkas.

Pasidavęs Paryžiaus policijai, bolševikų vice-komi- 
saro brolis prisipažino papildęs milžiniškų suktybių, bet 
teisinosi tuo, kad jisai veikęs sulig savo vyriausybės įsa
kymais ir vadovavęsis Komunistų Internacionalo inte
resais. Jisai klastavęs vekselius dėl to, kad Kominter- 
nui reikėję pinigų ir tie pinigai buvę suvartoti komunis
tų propagandai.

Antra vertus, Sovietų pasiuntinys Berlyne išleido 
oficialį pareiškimą, nugindamas Litvinovo pareiškimus 
ir sakydamas, kad kaltinamasai papildęs suktybes tiks-

Byla dėl našles Ustjanauskie- 
nės nužudymo, kurion yra įvel
tas garsusis pralotas Olšauskas 
(“otiec Konstantin”), yra tar
doma. Kauno laikraščiai prane
ša, kad tardytojas kvietęs pas 
save prof. Herbačauskų, kuris 
davęs “sensacingų parodymų”.

“Sekmadienis” rašo dar įdo
mesnį dalykų, būtent, kad iš 
praloto Olšausko atimta jo pa
sas.

“Lietuvos žinios” pastebi, kad 
visuomenė žinanti, kas nugala
bijo našlę Ustjanauskienę Birš-

*

tone, ir apie tos piktadarybės 
kaltininkų “visi žvirbliai čirš
ka”. Jos rašo:

“Iš kitos pusės mums pra
neša, kad prof. Hcrbačauskas 
buvo tardytas kaipo visuome
nės narys, kadangi tardymo 
įstaigos sužinojo apie visuo
menėje nerimstančius gandus 
dėl paslaptingo nužudymo ir 
jo kaltininko. Laikraštis 
‘Echo’ žinių apie paso atėmi
mų iš praloto Olšausko ir 
apie tardymų Birštono byloj 
deda po bendra antrašte. Ir 
tiesa, visuomenės sprendimas 
Birštono byloj jau seniai pa
darytas, apie jį, pasak vie
nos karikatūros, visi žvirbliai 
čirška. Tik teismas gali 
sprendimų panaikinti ar pa- 
tvirtihti ir reikia džiaugtis, 
jei teismo įstaigų aktyvumas 
toj šiurpulingoj byloj reiš
kiasi.”

' Atrodo nekaip pralotai Ol
šauskui.

J Apie Įvairius
GREITAS PLYT1MAS INFLUEN- 

ZOS PASTEBĖTAS KELIOSE 
VALSTIJOSE

Sveikinimų biznis
Kalėdoms besiartinant. —Svei

kinimo laiškai. — Sveikini
mams išleidžiama $55,000,- 
000, —Sveikinimų fabrikai.— 
Muitas. —Garsinimų eksper
tai. — Kalėdinių atviručių is
torija* — Dovanos giminėms, 
sveikinimo laiškai draugams.

kad įkalbėti žmonėms, jog pa
siųstų Kalėdoms sveikinimo 
laiškus savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems yra bū
tinas reikalas. Daugiau to, tai 
yra šventa kiekvieno 
pareiga.

Well, beskaitydami 
garsinimus, žmonės *
manyti, jog užmiršti savo drau
gus ir pažįstamus ištiesų nėra 
gražu. Jie perka “linkėjimus” 
desėtkais ir šimtais, prisilaiky
dami obalsio: “Scatter sunshine

žmogaus

tokius 
pradeda

Šelpkime Politinius Kalinius!
žinote, yra 

Tad vieni 
giminėms,

siunčiama

(Atsišaukimas iš Lietuvos)

Laisvos

j Jūsų 
dedami

bet 
kas 
PU- 

Aukas siųskit “Naujie- 
Keleivio

Katras dabar tų dviejų garsių bolševikų sako tiesą: 
Litvinovas ar ambasodorius Krestinskis? Šitą klausimą 
galėtų išspręsti tiktai viešas ir bešališkas teismas. Jeigu 
Litvinovą teistų Francijoje, tai galima butų tikėtis, kad 
tiesa išeis į viršų, nes teismo procedūra tenai nebūtų 
varžoma ir laisva spauda praneštų visuomenei tą, ką

teisti savo įkliuvusi agentą, ir tuo tikslu ji rengiasi rei
kalauti, kad Litvinovas butų išduotas sovietų vyriau
sybei.

Francija šitą reikalavimą kažin ar išpildys, kadan
gi savo suktybėmis Litvinovas nuskriaudė daugiausia 
Paryžiaus gyventojus, o ne sovietų valdžią. Galimas 
daiktas, kad Rusijos valdžia apgavingais jo darbais net

Taigi yra vilties, kad netrukus pasaulis patirs dau
giau apie tamsias bolševikų paslaptis. Maskvai pasta
ruoju laiku nesiseka.

REIKALAUJA VERSALĖS SUTARTIES REVIZIJOS

Vienas įstabiausių dalykų, kokie atsitiko Europoje 
per dešimti metų po didžiojo karo, yra atsišaukimas 
dėl Versalės taikos sutarties peržiūrėjimo, kurį pasira
šė 134 žymus Francijos politikai, rašytojai, karininkai, 
profesionalai ir visuomenės veikėjai.

Jo pasirodymas, be abejonės, iššauks didžiausią 
triukšmą Francijoje, nes jos valdžios ir daugumos par
tijų nusistatymas iki šiol buvo laikyt Versalės sutartį 
neliečiamu dokumentu. Kiekvienas užsiminimas Vokie
tijoje apie neteisingumą to arba kito punkto Versalės 
traktate visuomet sukeldavo franeuzuose pasipiktinimo 
ir grasinimų audrą.

Bet kaip nesikarščiuotų Francijos imperialistai ir 
“patriotai”, Versalės sutarties peržiūrėjimas turės būt 
anksčiaus ar vėliaus atliktas. Patyrimas jau seniai pa
rodė, kad tos sutarties sąlygos yra nesutaikomos su 
pastove tarptautine taika ir žmonijos gerove.

Apžvalga]
STOGIO KONCERTAS KAUNE

Būrys buvusiųjų amerikiečių 
kartu su p. Slogiu davė Kaune 
koncertų, apie kurį “Lietuvos 
žinios” rašo taip;

“Amerikos lietuvių laikraš
čiai dabar marguliuoja dau
gybe atvaizdų ir pavardžių 
naujų dainininkų bei daini
ninkių. Daug jų 
buvo atvažiavę, 
dytų čia scenoj 
dainuotų operoj, 
kurie’ pasižiūrėję
kad Lietuvos scena — jau ne 
juokų dalykas, ir grįždavo. 
Tiems asmenims tenka pripa
žinti bent meniškoji nuovo-

pa-

ne- 
(ir 
jis 

bet nei dainuoti,
laikytis nemoka.

ir Lietuvon 
kad pasiro- 
ir, žinoma, 
Tačiau kai 
pajausdavo,

“Pereinant prie vakarykš
čio koncerto, tenka pasakyti, 
kad ir tas asmuo, kurio pro
ga įvyko koncertas, nėra 
siruošęs scenos darbui. 
Stogis kad ir turi, rodos, 
blogiausią balso medžiagą 
tai sunku pasakyti, nes 
užkimęs), 
nei scenoj
Skaudu tai sakyti, ypač to
dėl, kad šis, matyti, darbo 
žmogus, jau daug yra pasie
kęs. Bet jei jis norėtų dai
nuoti — prieš jį aukštas dar
bo kalnas, kurį užkopti oi 
daug jėgų reiktų!

“Nes scenai vien balso 
ža. Tiek apie p. Stogį ” 
Kiti dainininkui, dalyvavę ta

me koncerte, buvo Butėnas, Ra
kauskaitė ir Avietienaitė’Gus- 
tainienė. Juos laikraščiai giria.

Kaupo dįvm:«štis. mu!vt. !a-

mu-

Amerikos Draugai 
šalies piliečiai!

Į Jūsų kilnias širdis, 
sveikų protų čia žemiau 
žodžiai taikomi.

Ar jus žinot, ar jus nujaučiat, 
kad Lietuvos kalėjimuos, jei ne 
tūkstančiai, tai šimtai žmonių, 
tikrų Lietuvos piliečių kanki
nasi? Jie Voldemaro vyriausy
bės vien dėl to į kalėjimų su
mesti, kad ne taip mano, gal
voja, kaip Voldemaro vedama 
tautininkų partija; jie dėl to 
kankinas kalėjimuos, kęd dryso 
prieš vyriausybės varomus dar
bus pakelti balsų. Kaliniai žiau
riai kankinami ir pusbadžiai 
maitinami.

Laisvos šalies draugai, ar jus 
atjaučiat, kad Lietuvos geres
nieji piliečiai, netekę laisvės 
kankinasi uždaryti urvuos ir 
ilgisi geresnių dienų? Ar jūsų 
širdys neišgirs jų balsą!?

Ar nematot, kad pro kalėjimų 
geležinėmis štangomis apkaus
tytus geležinius langelius žiuri 
tikrai kilni Lietuvos sūnus, dar
bo žmones ir iš Jus /draugai jie 
laukia paspirties?

Ar žinot, Amerikos draugai, 
kad Voldemaro vyriausybė, bent 
kelioms dešimtims darbo žmo
nių atėmė gyvybę, jų šeimos, 
seni, žili tėvai broliai sesers 
neteko maitintojų ir gyvieji li
kę pusbadžiai gyvena? Ar gir
dit jų vaitojimus, ar suprantat 
jų vargus, ar matot jų ašaras? 
Ir jie tikisi, laukia, kad toj bė
doj, nelaimėj kas nors juos pa
rems,) sušelps!

Visi, kas gyvas, kieno krūti
nėj plaka širdis, kas nenustojo 
žmogaus jausmo, kam brangi 
laisvė aukokit Lietuvos kali
niams.! Paremkit tuos, kurie 
netekę laisvės, Voldemaro kalė
jimuos badu marinami. Išties
kit pagelbos rankų, parodykit, 
kad ir Jums nėra svetima ko
va už laisvų gyvenimų. Visos 
Europos proletariatas siunčia 
Liettivos kaliniams, kad ir ne
dideles sumas, bet visti k šelpia 
ir tuomi parodo, kad ir jiems 
Lietuvos darbo žmonių vargai 
nėra svetimi. Amerikos draugai, 
mes laukiam ir iš Jus paramos; 
mes tikimės, kaa ir Jus nesat 
su mumis ryšių nutraukę, kad 
ir Jums nesvetima musų kova 
už geresnę Lietuvos ateitį. Mes 
laukiam ir tikimės, kad mus 
paremsi te, kad neduosit kalėji
muos laisvės kovotojams pusba
džiai gyventi.

šį laiškų į Jus, draugai, ra
šau savo asmens vardu, o ne 
kurios nors politinės partijos. 
Ir tai suprantama; jei kuri nors 
partija viešai šūkteltų į Jus, 
draugai, prašydama paramos, 
tai likusieji dar laisvi Volde
maro parodymu butų suimti ir 
į kalėjimus įmesti. Po tuo laiš
ku nededu ir savo pavardės.

nors jau ii; užsieny gyvenu, 
Voldemaro agentai, patyrę 
rašė tų laiškų, pasistengtų 
dėti.
nų”, “Keleivio” redakcijoms, o 
jos jau ras kelius perduoti jas 
Lietuvos kaliniams.

Draugai, sušelpkit Lietuvos 
kalinius! Nepamirškit ir gerai 
sau į galvas įsidėkit, kad Lietu
vos darbo žmonės nenuleido 
rankų ir veda nuožmių kovų su 
Voldemaro smurtininkų kompa
nija, kad išmuš valanda, kada 
ir Lietuvoj išauš aušra; kad 
nušvis jos padange, kad laisvės 
kovotojai laimės kovų! Neilgai 
mes rodysim savo žaizdas ir 
nuversim Lietuvos tironijų, nu- 
šluosim tas šiukšles ir sutvar
kysim taip gyvenimų, kad vi
siems bus malonu ir linksma 
gyventi. Tikėkit mums! Mes 
gyvieji, kurie į kalėjimus ne
patekę, aukų neprašom, bet ne
užmirškit tų, kurie šiandien yra 
kalėjimuos uždaryti! Jūsų pa
rama jiems yra būtina.

Lai mano žodis, nepasilieka 
balsu dykumose. Lai jį išgirs
ta visi tie, kam brangus lais
vas gyvenimas! Mes laukiam, 
mes tikimės, kad Jus pritarsit 
musų kovai; mes manom, su
prantant musų vargtų.

Lai visose Amerikos lietuvių 
kolonijose suskamba vieningas, 
galingas žodis: “Aukokit Lie
tuvos kaliniams!”

Lai tas žodis virsta kunu, lai 
kiekvieno lieka nerami sąžinė, 
kuris neduos aukų Lietuvos ka
liniams!

Vyrai ir moters, aukokime 
Lietuvos kaliniams!

—Lietuvos emigrantas.

Kalėdos artinasi. Pas žmones 
pradeda pasireikšti sąjūdis. 
Biznieriai tikisi atsigriebti, nes 
prieš Kalėdas žmonės perka vi- with greeting cards”. Taip da-
sokias dovanas ir liuosiau lei- lykams esant nieko nėra nuo- 
džia pinigus. Pirkti dovanas stabaus, kad palyginamai per 
yra įsigyvenęs paprotys. Na, o trumpą laikų iš “linkėjimų” bu- 
papratimas, kaip 
antras prigimimas, 
perka dovanas savo 
kiti draugams ir t.t.

Tuo pačiu laiku
sveikinimo laiškai. Kas metaai 
prieš Kalėdas tų laiškų išsiun
tinėjama šimtai milionų. Ant 
kiekvieno laiško yra atspausdin
ta linkėjimai panašus j sekamų;

“More joys for your Christmas 
Than words can convey, 
And then a lot moro 
For Nęw Ycar’s Day”
Tiesa, poezija nelabai vykusi, 

bet nieko geresnio ir negalimi 
tikėtis už penktuką ar dešimtu- 
ką.

Kalėdų sveikinimo laiškai yra 
stambus biznis. Tų laiškų at
spausdinimui kas metai Ameri
koje yra išleidžiama $55,000,- 
Q00. Toj pramonės šakoj blogų 
laikų nėra. Per ištisus metus 
dirba maždaug penki tūkstan
čiai darbininkų diena iš dienos. 
Per dvyliką mėnesių nuo 35 iki 
40 fabrikų yra užimti sveikini
mo laiškų gaminimu. Dabar, 
pavyzdžiui, jau parsidavinėja 
sveikinimo laiškai šioms Kalė
doms. Bet artistai turi jau pa
gaminę piešinius tiems laiš
kams, kurie bus pardavinėjami 
sekamų metų gruodžio mėnesyj, 
žiemos vaizdelius jie piešė vi-
durvasaryj, prakaitų nuo kak- au#ti.
tos šluostydami.

Ant atviru-

vo galima sukurti milžinišką 
biznį, kurio apyvarta vien tik 
Amerikoj siekia $55,000,000.

Sveikinimo laiškai atsirado 
prieš kokį šimtų metų. Sakoma, 
kad anglas Thomas Shorrock 
praeito šimtmečio pradžioj iš
leidęs atvirutes su parašu: “A 
gude year to ye”.
čių buvo nupieštas juokingas 
paveikslas, 1846 m. Sir Henry 
Cole išleido 1,000 atviručių, ant 
kurių buvo nupieštas toks pa
veikslas; vienoj pusėj maitina
mi alkani vaikai, o kitoj pusėj 
šeima linksmai praleidžia Kalė
dų šventes. 1881 m. tos atvi
rutės buvo išnaujo atspausdin
tos su parašu: “Linksmų Kalė
dų ir laimingų Naujų Metų”. 
Kadangi atviručių paveiksle bu
vo parodoma “besilinksminanti 
šeima”, tai blaivininkai pradėjo 
kelti protestus. Girdi, tokios 
atvirutės tvirkina publikų, ve
da ją į pagundų. Ačiū tiems 
protestams, sekamais metais 
tos atvirutės nebepasirodė. Bet 
užtat tapo išleista keliolikos ru
siu sveikinimo atviručių, taip 
sakant, nekalto turinio. Prie jų 
negalėjo prikibti net ir blaivi 
ninkai. Nuo to laiko sveikini
mo biznis pradėjo vis labiau ir

“Žymus padidėjimas” siautime in- 
fluenzos keliose valstijose gruodžio 
1 d. užsibaigusią savaitę “gimdo 
didelio susirūpinimo Jungtinių Vals
tijų Visuomeninės Sveikatos Aptar
navime,” pareiškė žodžiu gruodžio 
9 d., General Surgeon Dr. Hugh S. 
Cumming. Daugiau kaip 15,000 suj 
sirgimų pranešta j vieną savaitę iš 
visų Jungtinių Valstijų, kuomet nor
maliai būdavo tik apie 300 susirgi
mų.

Didžiausias siautimas ligos yra 
Califomijoj, kur, kaip jis sako, buvo 
pranešta K,213 susirgimų. Montana 
pranešė 3,372, Oregon 269, Utah 258, 
Arizona 300, South Carolina 2,718, 
Georgia 344, Alabama 198 ir Indiana 
261.

DABOKITĖS PERSIŠALDYMO.
Dabokitės persišaldymų (šalčių)— 

net mažų šalčių galvoje ar gerklė
je.

Neleiskite jiems įsigauti j krutinę 
ir plaučius. Neik šlapian ar drėg- 
nan oran.

Neik laukan, jei jauties sergąs. In- 
fluenza, gripas, plaučių uždegimas, ar 
kitos sunkios ligos tankiai paeina 
nuo šalčių.

Kad greitai sulaužyti šalį j, išger
kite puodeli karštos Bulgariškos Žo
lių Arbatos. Tai yra grynai žolių 
prirengimas, kuris pagelbės gamtai 
išvaryti nuodus iš jūsų sistemos. 
Gaukit jos dėžutę iš savo aptiekinin- 
ko šiandie, kad būtumėt prisirengę 
apsirūpinti save ir savo šeimyną prie 
pirmo ženklo šalčio.
KAIP IŠVENGTI ŠALČIO IR GRIPO.

Riebus skirtumas, kuris pasidarys 
iš brangių žolių, esančių Bulgariško
je Žolių Arbatoje, išgertas vieną ar 
du sykiu j savaitę, palaikys jūsų si
stemą sveiką ir geroje tvarkoje, taip 
kad jus išsigalėsite neprileisti šalčio 
ir influenzos bakterijoms pradėti sa
vo mirtingąjį darbą.

Tik gaukite dėžutę Bulgariškosios 
Žolių Arbatos iš savo aptiekininko 
šiandie. Tik 35c, 75c ir $1.25 dėl di
delės šeimynos. Jeigu pasitaikytų, 
kad jūsų apliekininkas jau nebeturė
tų jų, mes mielai pasiųsime jums 
didžiąją šeimynos dėžute. Nesiųski
te pinigų, tik užmokėkite laiškane
šiui $1.25. Rašykit Marvel Products 
Co., 106 Marvel Building, Pittsburgh, 
Pa. *

PAIN-EKPELLER
u S.PAT.or;

Ar žinai kad
— Kalifornijos profesorius 

Lipnumas paskelbė nepaprastų 
atradimų, kuriuo surasta, kad 
gyvybė ant žemės prasidėjusi 
prieš 800 milijonų metų.

— Bulgarijos valdžia įsakė vi
soms valdininkėms nešioti ilgus 
sijonus, kurie nusitęstų daug 
žemiau kelių.

, — Galesburge mirė riebiausia 
moteris pasaulyje Mand Veiss, 
48 metų amžiaus. Ji važinėda
vo pasauly su cirku save paro
dyti. Svėrė 600 svarų.

— Jugoslavijoj išleistas įsta
tymas, kuriuo įsakomu vyrams, 
sveikinantis su moterims bu
čiuoti joms rankų.

— Europoj yra virš 250 mili
jonų moterų. IŠ viso gyvento
jų 475 milionai.

— šiemet sukanka 100 metų 
nuo rašomosios plunksnos išra- 
dimo. j į

— Obuoliai per žiemų geriau
sia išlaikyti, įvyniojus į aliejinį 
popietį.,

— Sveiko žmogaus širdis per 
minutę suplaka mažiausia 75 
lųirtųs.

žinovai sako, jog paskutiniais
Reikia tiesiog stebėtis, kad keliais metais papročiai pradė- 

sveikinimo laiškų ir atviručių j0 Ritėti. Seniau vieni antriems 
gaminimas išvirto tokiu milži- pirkdavo dovanas. Dabar vis 
nišku bizniu, kuris vien tik labiau ir labiau pradeda įsigy- 
Amerikoj turi apie 40 fabrikų Venti obalsfo: 
ir samdo keletą tūkstančių dar
bininkų. Tas put dedasi ii’ ki
tose šalyse. 1882 m. viena ang
lų firma išmokėjo savo artis
tams 7,000 svarų sterlingų vien 
tik už piešinius Kalėdų laiš
kams. Prieš karų Amerika la
bai daug sveikinimo laiškų im
portuodavo iš Anglijos. Bet ka
ro metu importas sustojo, ir 
patys amerikiečiai pradėjo dau
giau dėmesio kreipti į sveikini
mo laiškų pramonę.

Kiekviena firma, kuri gamina 
Kalėdų linkėjimus, nuolat per
gyvena baimę. Laiškų piešiniai 
yra laikomi paslapty, kad ne
galėtų juos nusikopijuoti kitos 
firmos. Artistams yra moka
ma ne tik už piešinius, bet ii 
už tai, kad jie nepieštų kitoms 
firmoms. Ir kiekvienais metais 
Kalėdų laiškai bandoma išleisti 
su naujais piešiniais ir skirtin
go turinio linkėjimais. Sakoma, 
kad vienas žmogus surinkęs 
Kalėdinių laiškų kolekcijų. Ko
lekcija svėrusi šešis ir pusę to
nų ir susidėjusi iš 163,000 skir
tingų laiškų!

Kalėdų linkėjimai, rodosi, 
.yra mon^iekis. Vienok jio su
daro didelę pramonę, kuri lie
čiu net ir tarptautinius santy
kius. Pavyzdžiui, apsaugojimui 
tos pramonės Amerika yra už
dėjusi aukštus muitus impor
tuojamiems iš užsienio sveikini
mo laiškams. Muito imama 
net 4P%.

Amerikoj yra sųsikurusi 
.“^reating ęąrd Association”. 
Tos asociacijos tikslus yru rū
ginti žmones, kad pirktų svei
kinimo laiškus. Ji samdo ek
spertus garsinimo kampanijoms 
vesti- Ji visas pastangas,

dovanos gimi- 
ųiims, sveikinimo laiškai drau
gams. Vadinasi, laiškai dalinai 
pradeda pavaduoti dovanas. Na, 
o jei vietoj dovanų siunčiama 
sveikinimo laiškai, tai, žinoma, 
dedama pastangų, kad tie laiš
kai gražiai atrodytų. Todėl per
kama sveikinimai, kurie dažnai 
kainuoja pusę ar net ir visų 
dolerį.

Siuntimas' sveikinimo laiškų 
ir atviručių, sako Samuel Graf- 
ton, yra savo rųšies draugingu
mo gestas. TaSp bent tvirtina 
Greeting Card asociacija, ku
riai rupiy kad Amerikos žmo
nės vardan to draugingumo iš
leistų $55,000,000. K. A.

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

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo kp paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet esat pa

vargę ?
Kut> priverčia jus visuomet 

jaustis atbukusiu ?
Kodėl jus visuomet jaučiatės 

pavargo ?
Kodėl jus esate nervuoti ?
Dr. Singley suras jūsų negu- 

iiavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatps. Negi jus ne
galite anlelsti savo sveikatų.

Tągul Dr. Singley patars jums; 
jis .specjalįavosi Siame darbe per 
49 niįetu.

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 <W. Jackspn Boulevard 

Suitc 1615, 
Phone Harrison 0150

Vai,: nuo 10 ryto iki 1 pu pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuu 10 v. rytu iki 1 v. pu pietų

Milijonai 
Jušų 

pačių žmonių kalba 
nėra kito tiokio linimento, ku
ri* veiktų taip ūmai, tuip pa- 
tenkinanėiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja ji nuo 
l’erialimų, Skausmų, Krutinėję, *! 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin- 
gūsių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- jį 
simušimų, Reumatiškų Skausmu, 3 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie | 
susilaukia neįkainuojamos pa- 1 
galbos. ' ’

Tik persitikrinkite, kad gauna- j 
te tikrąjį. INKARO vaisbaženklis > 
ant pakelio yra jūsų apsaugotoju. j 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra Įdedama su kiekviena 1 
PAIN-EXPELLERIO bonka. i

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka. 1

EAcLRICHTEfl b CO. 
•SRBY AND SOUTH rirrH »TS 

BROOKLYN, N.V

Kl,LLt» PAIN-
* 1 <_ > y. . s , * . /

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St.
Tel. Roose.'dt 8500
............... «

G————G
GYVENIMAS

MCneslal* Surnalaa

990 W» 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei 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. 1

G-,, m į...... G



Ketvirtadienis, gr. 20, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.
---- —..i.—. ...............»>.............. ,1.1

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prašys dar $15,000,000
Pranešama, kad ateinančiuo

se miesto valdininkų rinkimuo
se tarpe kita ko balsuotojams 
bus patiekta užgirti arba at
mesti $15,000,000 bondsų išlei
dimą. Pinigai sukelti šių bondsų 
pardavimų eisią kelių taisymui. 
Balsuos bonų pasiūlymą viso pa
vieto gyventojai piliečiai.

Bomba politikieriai

Sprogo bomba, padėta po 
gonku namų Lavvrence F. King, 
Sanitary distrikto trustiso ir 
mero Thompsono draugo ir po
litinio boso dvyliktoje vardo j e. 
Namo gonkas gerokai apardy
tas. King kaltina savo politi
nius priešus delei bombos spro
gimo: esą jie padėję bombą.

Deveris pasveiksta
Pranešama, kad buvusio Chi- 

cagos mero Deverio sveikata 
gerėjanti. Deveris ilgoką laiką 
sirgo gan sunkiai.

Teatruose

Aeroplano ir auto byla
Teisėjas Ehler, So. Chicago 

teisme nusprendė, VVilliam Stri- 
ne, aviatorius, turi sumokėti ap- 
draudos kompanijai $131.34 
nuostolių padengimui. Tasai a- 
viatorius nusileido su savo ae
roplanu vieškelyje ant ponios 
Gehlhert automobilio, kuris bu
vo apdraustas minėtoj kompa
nijoj, ir padarė autui žalos.

Sausieji džiaugiasi
Sherman viešbuty prasidėjo 

konvencija prieš saliuninės ly
gos Illinois valstijoj. Sausieji ti
kisi, kad Hooverio administraci
jos laiku jiems pavyks aštriau 
vykinti gyveniman blaivybės įs
tatymus. Kąi dėl Illinois, tai 
blaivininkai tikisi išleisti čia ke
letą įstatymų, kurie įdės į pro- 
hibicijos įstatymus, taip sakyti, 
“aštresnius dantis.”

Chicago teatre — pradedant 
ateinančiu šeštadieniu bus ro
domai paveikslus “Lady <>f 
ChamT’; kiloki numeriai.

McVkkers teatre prade
dant Kalėdų diena paveikslas 
“Four Sons”; kitokie numeriai.

Hoosevelt teatre — prade
dant 25 gruodžio kalbantis pa
veikslas “The Singing Fool;” 
kito'ue nvmeriai.

• l

Orieiital teatre pradedant 
gruodžio 22-ra eis paveikslas 
“Air Čirens”; Brooke Johns 
orkestras duos muzikai] nume
rį “Brooke in Toyland.”

Pąradise, Uptovvn ir Tivoli 
teatruose — pradedant šeštadie
niu paveikslas “Threc Week 
Ends;” kitokie numeriai.

Tower teatre — pradedant 
22-ra gruodžio kalbanti pavei
kslas “Fazil”; kitokie nume
riai.

Harding teatre — pradedant 
gruodžio 22-ra paveikslas “Out- 
cast”; kitokie numeriai.

Norshore teatre pradedant 
gruodžio 22 d. kalbantis pa
veikslas “Eazil”; kitokie nu
murai.

Labdarių seimas
Ateinanti sekmadienį, gruod

žio 23-čio, jvyks vadinamų lab
darių seimas. Kaip žinoma, 
pirm 12-13 metų labdariai pra
dėjo organizuotis ir rinkli au
kas prieglaudos namams sta
lyti seneliams ir našlaičiams 
lietuviams. Vėliau surinktieji 
pinigai ir užpirktoji žemė pa
vesta vyskupijai. Be to, nutar
ta statyti ligoninę vietoj prie
glaudos. šiandien ligoninė jau 
kaip ir pastatyta. Well, šiame 
seime tur būt bus išduotos at
skaitos apie darbo pabaigą.

— Reporteris.

(Ui i t Ct., byla dėl partnerystės.
Jacob Kudis prieš Louis 

Wingert, bylos Nr. B. 173456, 
Circuit Cl., byla dėl $10,000.

John Litras prieš George B. 
Wilson, bylos Nr. 489619, Su
perior Ct., byla dėl $500.

Mary Wysocki prieš Stanley 
Yysocki, bylos Nr. B. 173568, 
Circuit ct., divorsas.

Joseph Kotas prieš John F<J- 
ga, bylos Nr. 489727, Superioi 
ct., byla dėl $10,000.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Val.r 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 9 vak. 

Tel. Brun*wick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathormia

Įvairus Gydytoj a i

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tli 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 Shora 2238 ar Handolph 6800

PRANEŠIMAI

Lietuvių bylos 
teismuose

Dollar Saving, Buikling and Loan 
Association “spulkoa” narių metinis 
susirinkimas jvyks Penktad., Gruo
džio 21 d., 1928 m., 7:80 v. vak., 
spulkoH ofise, 2436 W. 59th St., Chi
cago. Kviečiame narius atsilankyt ir 
atsivest savo draugus prisirašyt nrie 
Spulkos.. K< J. Macke, sek r L

Ofiso Ir Bee 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
Res. 8201 South Wallace Street

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Setuos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Gal džėloj pasitiks 
Kalėdas

Federalis teisėjas VVilkerson 
atidėjo iki 7 dienos sausio iš
klausyti prašymą paleisti Joe 
Šaltis po bondsų. Taip kad iš
rodo, jogei Saltisui gal teks pra
leisti Kalėdas šaltojoj.

Mandagus Saužudis
VValdemar J. Beinke, 53 me

tų, iždininkas Justrite Mfg. Co., 
<2061 Southport Avė., nusišovė 
Palmei- house viešbuty. Pirm pa- 
pildysiąs saužudystę, Deinke pa
rašė trumpą laiškelį, kuriame 
atsiprašo viešbučio perdėtinių 
delei nesmagumo, kurį jo mir-

i tis gali padaryti.

Burnside
štai kokis dalykas. Kuomet 

Apšvietos ir Dai’ps Draugija 
rengė vakarų lapkričio 21 d., 
tai kas ten atsilankė į “Nau
jienas” ir prašė pagarsinti tą 
vakarą. “Naujienos” pagarsino 
už dyką. Bet ve klausimas: kur 
buvo paduoti spaudos darbai? 
Ogi komisarų gazietai atiduota 
visas darbas ir dar duota ap
mokamas garsinimas. —Z. P. •

Joseph A. Duodas prieš Lene 
S. Duodas, bylos Nr. 481)286, 
Superior Clr., divorsas.

Rubenstein Lumbcr Co. prieš 
Joseph ir Veronika Žalimas ir 
Abe Robins ir kilus, bylos Nr. 
481)405, Superku* Ct., byla dėl 
mekanikų lyso sumoj $239.35.

Roman J. Grochovina prieš 
Frank ir Auna Koltas, bylos 
Nr. 173350, Circuit ct., byla 
dėl notos $1,100.

Ignas Bandzevvicius prieš A- 
lexander Stakelunas, Thos J. 
Healey ir Mike Tamkutonis ir 
kitus, bylos Nr. B. 173399, Čir-

Graboriai

Huniboldt Park Lietuvių PI. Klulao 
metinis susirinkimas jvyks Ketvirta
dieny, Gruodžio 20 dieną, Humboldt 
Maccabee svet.. 1621 N. Calrfornia 
Avė., 7:30 vai. vakare ant antrų 
lubų. Visi nariai malonėkit dalyvaut, 
nes bus valdybos rinkimas.

A. Walskis, sekrt.

Lietuvių Darbininkų Namo B-vės 
šėrininkų priešmetinis susirinkimas 
jvyks Gruodžio 20 d., 7:30 v. vak., 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
Avė. Visi sėrininkai 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.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

LUDVINA ŠAKIENE 
Po tėvais Baltutaitė

Simpatiškas — 
M a ndagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

Kampas 31-mos gatvės
Phone Vlctory 1115

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3. slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nūn 7 iki 10 
NedGUo’ nuo 2:30 iki .4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

Prospect 1028
H e ji. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedčlioj pagal sutartį

Re*. 6660 South Arteaian Avanu* 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South llalated Street 

v/Oicago, 111.

Office Boulevard 7042
DR. C., Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. 
nuo 6 iki 9 vai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

i 4729

ryto 
vak. Advokatai

Juodrankiai užmušė 
liudininką

Pirmadieny juodrankiai už
mušė Ole Scully, italą liudininką 
Ranieri byloje. Skaitytojai dar 
pamena, be abejonės, sensacines 
žinias apie tai, kad juodrankiai 
pavogė italų šeimos vaiką — 
Billy Ranieri. Delei to juodran- 
kių žygio sujudo spauda, sujudo 
jiolicija. sujudo politikieriai. 
Juodrankiai iš karto reikalavo, 
idant vaiko tėvas sumokėtų 
jiems $50,000, paskiau sutiko 
paleisti už $5,000 ir pagalios, 
kai jiems pasidarė karšta ir 
kai nekurie įtariami italai bu
vo areštuoti, vaikas tajio pa
leistas be užmokesnio.

Byla prieš įtariamus juod- 
rankius atidėliota kurį laiką.
Bet valstybes advokatai nelei-1 
do ją užmiršti. Ir štai bylosiI 
nagrinėjimas prasidėjo teisme. 1 
Per visą savaitę rinkta džiurė. 
Sakoma, kad perleista keli šim
tai žmonių, kol tapo išrinkta 
dvylika prisaikintų jų.

Bet ve pirmadieny tapo nu
šautas vienas svarbiausiųjų 
valstijos liudininkų šioje bylo
je — Fredi Scully. Banditai, 
užpuolusieji valgykloje Scully, 
baisiai sumušė buvusius kartu 
su Scully keturis jo draugus, 
šie pastarieji dabar guli ligo
ninėje.

Sujudo policija, sujudo teis
mas, sujudo naujas koroneris, 
Dr. Bundesen. Valstybės at
stovai priėmė Scully užmušimą 
kaipo juodrankių paskelbimą 
kovos pačiai Chieagos ir visos 
Amerikos miesto valdžiai.

Prasidėjo medžioklė piktada
rių, nužudžiusių Ole Scully. Ta
po areštuotas Fred Petitti, bro
lis Angelo Petitti, kuris yra 
kaltinamas kaip viršila Dilio 
Banicri pavogime. Angelo bro
lį Tredą, sakoma, pripažinę 
kaip vieną iš šaikos galvažu
džių, užmušusių Scully. Pri
pažinę žmonės, kurie buvę kar
tu su Scully ir kurie, piktada
rių sužaloti, guli dabar ligoni
nėje.

Teisėjas Gentzel, vadovaująs 
Ranieri bylos nagrinėjimui, pa
reiškė, kad jisai patsai yra ga
vęs grūmojantį laišką, bet ne
kreipęs į jį dėmesio. Ale da
bar, kada juodrankiai metą 
pirštinę pačiam teismui, visai 
šaliai, sako teisėjas, yra metas 
padaryti galą juodrankių tero
rui. .

Nusižudė Klaudija 
Maksimova

Gasu užtroško Klaudija Mak- 
1 simova, sesuo garsaus moksli
ninko, kuris mirė gruodžio 4 d. 
Manoma, kad Maksimova buvo 
susirgusi laikinu proto pamiši
mu delei to, kad brolis mirė ne
senai.

Išsprogdintas sandėlis
Keturi piktadariai sumušė du 

vyru ir surišo juos sandėly, kur 
laikyta visokio laužo (junk). 
Paskui išsprogdino sandėlį ir 
nuvažiavo. Tai atsitiko adresu 
180 N. Leavitt St. Sandėlio sa
vininkas, Maudei Rudman, sa
ko, kad piktadariai išsprogdinę 
-sandeli veikiausia todėl, jogei ji
sai atsisakė priklausyti vertelių 
laužų (junk dealers) asociacijai.

Byla prieš Sanitary 
distriktą

Daniel P. Negel, kaip pilietis 
taksų mokėtojas, užvedė bylą 
teismuose. iJsai prašo uždrausti 
pardavinėjimą bonų su 27,000,- 
000 dolerių, išleistų Sanitary di
strikto vardu.

Suguldė 18 ant grin* 
džių, išnešė $5,000

Du ginkluoti banditai, gru? 
modami revolveriais, paliepi 
sugulti ant grindžių aštuonio
likai Bowman pieninės darbi- 
Jieninkų, 415 North Albany 
Avė. Jie pasišlavė $5,000 kom
panijos pinigų ir pabėgo.

Užbaigtas statyt i d i- 
džiausiąs pasauly* 

gazui kubilas
Peoples Gas, Ligth and Coke 

kompanija užbaigė statyti ir 
pradėjo operuoti didžiausį pa
sauly kubilą (tanką) gasui. Pa
statymas to kubilo kaštavo $1,- 
800,000; pareina jame 20,000,- 
000 kubiškų pėdų gaso; išpum
puoti iš jo galima 25,000 kubiš
kų pėdų į minutę. Tunka pada- 
statyta prie 73-čios gatvės ir 
Central Park Avė.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 18 <1., 7:30 vai. vak. 
1928 m., sulaukus 22 m. am
žiaus, gimus Lietuvoj, Gruz
džių parapijoj,, Piktužių dvare, 
Šiaulių apskr.. Paliko didelia
me nubudime vyrą Joną, duk
terį Oną 5 metų, motina Lud- 
viną Baltutienę, tėvą Klemen
są Baltuli, keturius brolius 
Klemensą, Steponą, Juozą ir 
Joną, seserj Stanislavą Bud- 
reckienę, švogerj Joną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi <3421 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
gruodžio 22 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ludvinos Šakie
nės giminės, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Tėvai, Broliai, 
Sesuo, švogeris ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauju grabo- 
rius S. P. Mažeika, Telephone 
Yards 1138.

IGNACIUS MOLIS
Persiskyrė su *šiuo pasauliu 

Gruodžio 18 d., 6:35 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 33 m. am
žiaus, gimęs Mažeikių apskrt., 
Tirkšlių par., Skudo (Ketūnų 
kaime. Amerikoj išgyveno 18 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterj Stefaniją po tė
vais Martinavičaitė, tetas ir dė
des Romutes, pusbroli Budri, 
pusseserę Jokehenę, du svo
gūnus Martinaičius, švogerj 
Prancišką, švogerką Elzbietą 
Bistrai, gimines ir draugą Jo
ną Samauškis, o Lietuvoj du 
broliu ir seserj. Kūnas pašar
votas randasi 2640 W. 69th St.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioj, ■ 
Gruodžio 21 d., 8 vai. ryte iš g 
namu j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionto 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. ignaciaus Molio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauju grabe
lius Eudeikis, Tol. Yards 1711

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avcnue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tol. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir baisa nuloto jas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

ChicaRO, III.
Tel. v>ctory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborlus ir 

Ralaamuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicugo, III.

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

Lietuvės Akušerės
Phone Vlctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 13 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

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-*r 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.

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, III.

Tel. Hemlock 8151

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted SL 

Tel. Victory 0562
vai. vak. apart Punedėlio ir 

Pčtnyčioa
7—9

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa* 

si naujo} vietoj

DR. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Thone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pus* 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak 
tikuaju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vM. dienos ii 
nuo <k5 9 valandai vakare.

Phone Boulovard 8483

Dr. Margeris
Gydytojas^- Chirurgas

3421 So. Halsted SI.
Vai.: nuu 12 iki '3 po pietų, 

nuo 0 iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)luta v m ouj
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplcwood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 6820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

Tel. Brunswjck 0624

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

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tek Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaiku ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted SL, 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 

Resid«»nce Te). Fairfax 6352

Telephone Yards 0994

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. SI.AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashinglon and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. VVAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė
i Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Ruoni 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 Gyvenimo vieta 0466 S. VViiipple St. 

Hemlock 4080

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
$H21 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 6390. Vai. 9—4.

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

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos:, nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 '

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

DETR01T, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Oiise 
2333 Barluni Tower

Kampas Bates and Cadillac Skiuuiu

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos: ____
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piel Valundo. nuo 8:30 iki 5 vai. vakare.
7 iki 8 vak. Nedčl. nuo 10 iki 12 Pajuodėliai; ir Pctnyčimui

Bes. Telephojie 1’laz.e 8200 iki 7:30 vai. vakare
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Tai šitaip komunistai baugino 
draugijos narius susirinkime, 
kad išgelbėjus savo* tavorščiaus 
kelis dolerius. Komunistai grau
deno draugiją neiti į teismą su 
nariu, neginti savo konstituciją, 
ir tegul tas narys gauna pinigus 

; atgal, nors ir klaidingi butų bu- 
I vę paduoti jo metai — paduoti 
| klaidingai, kad reikėtų porą do-

D. L. K. lerių mažiau mokėti įstojimo 
mokesties. Apsaugoti draugiją 

nuo tokių įvykių, tai, pasak ko
munistus, esanti negarbė pačiai

Komunistu intrvgos
Vytauto No. 2 draugijoje.

Vasario mėnesį prisirašė prie
šios draugijos Petras Babelis, draugijai, sarmata eiti į teismą, 
paduodamas savo amžių 39 me
tų.

Kada Babelio pažįstami suži
nojo. kad jisai, Babelis, pasida
vė turįs tik 39 metus amžiaus, 
tai prasidėjo kalbos, kad jis 
turi turėti daugiau metų. Ir 
kada apie tai sužinojo daugu
ma draugijos narių, tai trečia
me susirinkime pareikalauta iš 
Babelio pasiaiškinimų.

Babelis tikrino, kad jo

Well, jei kas turėtų sarmatytis. 
I tai jau turėtų komunistai sar
matytis taip kalbėti.

Eiti į teismą, ar užmokėti Ba
beliui ? Tą klausimą po visų kal
bų pirmininkas Užunaris norėjo 
paleisti nariams nubalsuoti. Bet 
narių pasipriešinimas ir nuro-į 

i dymas, kad bus konstitucijos 
> laužymas, neleido klausimą bal- 
, suoti. . metai 

Tam I 
ginčui ištirti buvo išrinkta ko
misija- Babelis komisiją igno
ravo. Bet komisijai pavyko 
gauti liudijimą dėl jo metų, iš 
kitos draugystės, kuriai Babe-j 
lis priklauso, ir pasirodė skirtu
mas penkių metų tarp Babelio 
amžiaus, pažymėto šios draugi
jos užrašuose ir paduoto D. L 
K. Vytauto No. 2 draugijai.

r tun.i i

Draugija turės eiti Į teismą ir 
apginti savo vardą ir garbę. 
Dabar kyla klausimas, kas ap
gins draugijos konstituciją ir. 
garbę. Sulyg konstitucija, pir
mininkas turi dalyvauti teisme, i 
Bet pirmininkas patsai nepildo

• konstitucijos. Tai kaip jisai ga
li apginti draugiją teisine? Jei' 

i jisai butų ją pildęs, tai tokių 
įvykių, kai šis, nebūtų pasitai
kę. Jei pirmininkas nepildo •

Į Pactv hiui

Louisa Tripler, Eagle Rock, 
Cak, 91 metų amžiaus, kuri per
eitais rinkimais balsavo pirmą 
kartą savo gyvenime.

daug
Ui pa-

Kurie

Prisilaikant konstitucijos, pu- konstitucijos, tai kaip jisai gali 
' reikalauti, kad pildytų ją kiti 
draugijos nariai ?

Kur tiktai draugijose komu
nistai dasigauna į valdybas, ten, 
jau lygybės nebėra, ir jeigu Ba-! 
belis laimėtų teisme, tada jau 
komunistai kaltintų tuos narius, 
kurie gina draugijos konstituci- j 
ją. O teisingi pasiliktų tie, ku
rie mindžioja konstituciją. Kol 
nariai laikys valdyboje komunis-j 
tus, tol bus daromi visokie “sky- 
mai”, nes komunistai neturi sar
matos, neturi žmoniškumo, kad 
jie galėtų sugyventi taikoje kaip' 
pašelpinės draugijos nariai.

—Dėdė.

smėliniam draugijos susirinki
me pareikalauta iš Babelio 
metrikos. Babelis atsisakė iš
pildyti draugijos reikalavimą. 
Delei to Babelis sulyg konstitu
cija, nustoja visų draugijos na
rio teisių ir lieka pašalintas iš 
draugijos.

Bet ar draugijos valdyba pa
darė tai? Ji to nepadarė. To
dėl, kati Babelis yra komunistų 
žmogus.

Vice-pirmininkas. M. Titenis, 
kuris žinojo apie Babelio metus, 
savo lėšomis partraukė iš Lie
tuvos Babelio metriką, šioje 
metrikoje pažymėti metai rodo, 
kad Babelis padavė Vytauto 
draugijai No. 2 kitokį metų 
skaičių, ne kad metrikoje pažy
mėta. Ar valdyba pašalino iš 
draugijos Babelį? Ne.

Babelio advokatas vėliau pri
siunčia draugijai laišką, kuria
me Babelis reikalauja, kad jam 
butų sugrąžinti jo įmokėti 
draugijai pinigai. O finansų 
raštininkas suskaito, kad jau i 
keturi mėnesiai kaip Babelis ne
mokėjo į draugiją mėnesinės 
mokesties.

Priešmetiniame susirinki m e 
valdyba vėl pranešė, kad gau
ta laiškas iš Babelio advokato; 
laiške grumojama teismu, jei 
Babeliui nebusiantys grąžinti 
pinigai. Visi komunistai po ge
ra komanda ir visi kaip vienas 
kalba, kad nereikia eiti į teismą, 
nes advokatai kaštuosią daugiau 
pinigų, kad todėl geriau butų 
atmokėjus Babeliui.

O viena Maskvos garbintoja 
pareiškė taip: girdi, draugijai 
eiti su savo nariu į teismą bu
tų didžiausia negarbė, sarmata, 
butų didžiausia gėda; žmonės 
bijotų rašytis į šią draugiją; o 
be to, ji įrodinėjo, kad butų Į šimtus dolerių pelno. Juk “Nau- 
išmesta be jokio reikalo keletas j ienose” ir rašė korespondentai, 
šimtų dolerių. kad reikalinga buvo netaip pa-

re, kaip doleriai. Butų 
kas galima parašyti apie 
•ę, bet neužsimoka.

Daug yra bedarbių.
neturi pinigų, tiems bus prastos 
Kalėdos. Prieš Kalėdas biznie
riai bizi. Kroautuvčs sausakim
šos žmonių. Oras drėgntts bu
vo iki paskutinių dienų; daug 
žmonių serga. Hoselande Micbi- 
gan avė. ir 111 gatvė yra'ce- 
ilras. Tos gatvės knybždėte 

i knybžda žmonėmis. Del to pa- 
Įsitaiko daug susižeidimų.

—žinantis.

Oželis trauke teisman p-ią 
Mazilinuskienę reikalaudamas 
$200. Pasak skundo, p-nia Ma- 
ziliauskienė ištraukusi iŠ Lunko 
tuos pinigus, kurie nepriklausę 
p. Maziliauskienei.

Dalykas buvo toki s, kad p. 
Maziliauskienė taupino banko 
pinigus kartu su Agnieška Nau- 
siedaite-Oželicne, kuri dabar 
jau mirusi. Anuo laiku Agnieš
ka Nausiędailė gyveno kartu 
su p. Maziliauskiene.

Kada Nausiedaitė išėjo už vy
ro ir kada vėliau ji mirė, lai 
p. Maziliauskiene ištraukė iš 
banko savo .sutaiipimų dalį —- 
$200. Už tai ją p. Oželis pa
traukė teisman, kaltindamas 
buk tie pinigai priklausę jo 
žmonai, o po jos mirties jam, 
Oželiui.

Byla tapo pradėta 1925 me
tais, gruodžio 13-tą dieną Pro- 
bate teisme. Probate teismas 
išmetė bylą. I'ada p. Ožetįs už- 
vedį jų aukštesniame teisme. 
Dabar ši byla, kuri tęsėsi tris 
metus, lapo užbaigta gruodžio 
12 d. Teismas pripažino, kad iš
imtieji $200 priklausė p-niai 
Maziliauskienei. Taigi p-ni Ma- 
dliauskienė tapo pilnai išteisiu 
ta. — Reporteris.

GENEROLO BULLARI) 
PAREIŠKIMAS

Tarp pasižymėjusių Amerikos kar
vedžių yra gen. Robert Lee Bullard, 
kuris komandavo Pirmą Diviziją A- 
merikos Ekspedicinių Spėkų. Gen. 
Bullard gerai žino kokią paguodą ir 
kokį smagumą suteikia kareiviams 
rūkymas Lucky Strike didžiausio ner
vinio įtempimo dienų fronte. Luckies 
reiškia sveikatą, kadangi pakepintas 
skonis patampa pavaduotoju riebinan- 
čių saldumynų. Luckies palaiko ka-

Roseland
I’usženiaičio draugai

Pusžemaicio draugai dejuoja 
x»r “iežednevnų,” kad esama 
’lcsdande galvių, kur gali 
sprandą nusisukti. Kaltina dėl 
o miesto gaspadorius, kad'gat- 

kad tie 
dejuo-

ių neištaiso. Manau, 
o draugai bereikalingai 

ja. Jau pereitais metais miesto 
yaspadoriai daug gatvių ištaisė, 
šiemet jų mažiau buvo taisyti. 
Tokių gatvių nėra Roselandc, 
kur Lutų galima sprandų nusi
sukti. Tur būt Pusžemaieio 
Jraugai ėlėmis vaikštinėja, kad 
dažnai sprandus nusisuka ir 
•paskui bėdavoja per •“iržednev- 
ną”. Geriau butų, kad jo “fren- 
tai” išmoktų gyventi kultūriš
koje šalyje.

Demokratas jau tiešijas per 
“iežidnevnų”, kad nusisekė pa- 
rė. AČiuoja rengėjoms, komuni
stams ir republikonams, kad 
bendrai dirbo jo naudai. Pasi
gird, kad turįs iš to keturis

Melrose Park
Automobilius sunkiai sužeidė 

ietuvių šios apielinkės gyven
toją, Antaną Derkintį. Nelaimi 

I patiko jį prie Lake str. ir 39lh 
avenue. Derkintis buvo sužeis
tas 6 valandą vakaro gruodžio 
17 dieną. Autas palYčgo, jo lai- 
snio nepastebėta. Antanas Der- 
kintis piioirui (A Alui-clžių parapi
jos, llinų kaimo. Turi tris sti

lius ir dukterj. Sužeistasis guli 
pavieto ligoninėje. Draugai pra
šomi aplankyti ji.

reivius gyvus ir liesius. O kareivis 
daugiau negu kas kitas žino svarbu
mą liesios figūros. Apie Luckv Stri
ke gen. Bullard sako: “Gen. de 
Branch, vienas iš didžiausių Napoleo
no kavalerijos karvedžių, pasakė: 
“Patys rūkykite ir mokinkite savo 
kareivius rūkyti. Tai suteiks jums ir 
jiems ramumo didžiausio įtempimo 
valandoj”. šimtas metų vėliau vie
nas milionas kariavusių Francijos 
fronte amerikiečių ir rūkiusių Lucky 
Strike patyrė, kad tai yra tiesa. Su
prantama, aš sakau: rūkykite Lucky 
Strike vieton valgyti saldumynus.
Karininkas be to turi būti vikrus ir 
nenutukęs.”

Kariuomene  j nerti vietos nutuku- 
siemH žmonCrnH. Čion. Ižullaril žino 
tai ir todėl jis pataria rūkyti Lucky 
Strike vieton valgyli saldumynus. 
---------------------— —___ ___________ i___________ _

Domikas Abelikis

Bridgeportas
lei-
iš-

Dvyliktą dienų gruodžio 
sėjo Pomeary kambaryje 
spręsta byla p. Petro Oželio 
orieš p-nią Dozę Maziliauskie- 
nę, 3259 So. Union avė.

a'i°nlL
iForThisVVonderfuI

MAS CIPT
M6Pc.Pl.AYER 
Įgused OUTFIT

Tarptautinio Biblijos Studentų 
Susivienijimo

Konvencija įvyks 
Gruodžio 23, 24, 25 dd., 
2458 West 38th St. prie 

pat Archer Avė., 
Chicago, III.

PROGRAMA.

Nedėlioj, Gruodžio 23 d. 
10:00 kalba per br. Aug. Yakutis. 
11:00 kalba per br. F. Zavist.

Pietus 
2:00 iki 4:00 bus programas per radio 
W0RD, 202 m. kalbės S. J. Beneckas. 
4:15 kalba per br. J. Vaiciekonas. 
5:10 kalba per br. A. Steponaitis.

Pirmad., Gruodžio 24 d.
10:00 kalba per br. J. Petraitis. 
11.00 kalba per br. S. J. Beneckas.

Pietus
per br. J. Gramontas. 
per br. J. Kardelis, 
per br. J. Meškauskas.

i

*129
81 VISKIO

Jus galite išmainyti sa
vo H<-ną muzikali instru- 

iit;, uZ pilnų vertę 
laike ii o išpardavltno ! <

jau daug kitų gražių playcr

’ $2
SAVAITĖJ 

outfltų.Taip _

Kol jų išteks — 30 dienų bandymas

61 s S. HALSTED ST. NORMAL 9^

Educational
_______ Mokyklos 

Mokinkis BARBKRYSTas amato 
Dienomis nr valuiraid. Del informacijų fiank 
arba rnftyk INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. 07S W. Madison St.

Miscellaneous
• .....a

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

.aisymą namo? Jeigu taip, tai susi-Į 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum-1 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj | 
'mokėti. Užganėdinimas jmrantuotas. i

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 VVest Grand Ae.

Berkshire 1321
M H. PARIS. i

[ CLASSIFIED ADVERTISEMEJ>r
Business Service Help Wanted—Malė Miscellaneous for Sale

Biznioį PatarnayimaH______ ________Darbininkų Reikia {vairus Pardavimai 

MES daromą pirmos klesos kar- 
Senteno, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 

Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
TpI. Buckingham 503/

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
/ RE A L ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

TJhonc Republic 7869

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Ma Ievoj am ir popieruojam. Užlai 
kom malevų, popferą, stiklus ir tl.

3149 Š. Halsted St.
Phone Victory 72^1 

J. S. RAM/NČIONIS, Sav.

RAKTAI—Raktų duplikatai pada
romi jums 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 peskolinrime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZ1LEK BROTHERS 

1647 VVest 47tb St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $3(M 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo 
kė.iimais. Paskolas suteikiam j 24 vai 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St. •'upstain- 

T«| A rm i latre 1199

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morg> 
Ąius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
,>342 So. Leavitt St.

i hone Canal 1678

5V2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imti morglcių paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa 
t arnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

2:00 kalba
3:30 kalba 
5:00 kalba

Antrad., Gruodžio 25 d.
9:00 Apsiliudimas.
10:00 kalba per br. J. Zavist.
11:00 kalba per br. Holms.

Pietus
2:00 bus gražus viukų programas. 

3:15 kalba per br. S. J. Beneckas..
Visus kviečia dalyvauti Šioj kon

vencijoj, kurie myli" Dievą ir Jo Žodį.
Jžanga liuoba nėra rinkliavos.

Gintarai
Gintarai 

Iš Pat— . I
Palangos

Kalėdos jau čia pat — pirktles1 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
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. I

Kreipkitės į —

Knygynas “Lietuva”,
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266 ;

Paskolos suteikiama 
į vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitafas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicaffo Avė.
» Kampas Hermitage Avė.

JOS EPU VILIMAS
N a m a Stoty m o 
K()N TRAKTORIUS

558 S Wa*litbėtAv* Avė Cluc>i);o, III
4 •

Business Service 
Biznio Patarnavimas _

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos —■ 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair VVorks, 8110 Wentworth Avė., 
r«| V i r tory 9684

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mbs atliekame gerinusį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Personai
_ ________ Asmenų Įęėko___________

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy» 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2800 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

1 Energiški Ir sumanus vyrai gali ra- 
j sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
I žengimui pirmyn, pardavinėjant ne- 
i paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
Į irtlet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
I trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stlckney, 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 
karu ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
• —-■» •—

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

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 ccn- 

1 tus. Moterims pančiaku pora po 
' -<5c. ir 95 centai. Vilnonio? gijos 

(eriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 3lc., 84c. ir 35c. Vilnonios ma- 
erijofi vaikams dėl kelnr.čių už 65 
entus. Taipgi turime marškonių 

i rijų dėl mezginių.
FRANK 3ALEMONAV1ČTUS, 

04 W 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 
Chireoro III

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGAS senas žmogus kai
po sodininkas arti šųęnto Kazimiero 
kapinių. Namas įr alga. Mr. Legerkt, 
7511 Vale Avė. Rkdcliff 0890

REIKALINGI vyrai į galvanizavi- 
mo dirbtuvę. John Joslyn Mfg & 
Supply Co. 3700 So. Morgan St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergina dėl 
lengvo namų darbo, prigelbėti du 
vaikučiu prižiūrėti. Geras namas.

A u sti n 1543

’ - h ;

REIKALINGOS expediterkos ir 
apdarytojo* rankomis spaustuvėje. 
Geriausios darbo sąlygos. Kreipki
tės 4(55 W. 22nd St., Chicago, III.

DIDELIS bargenas. Parduosiu gro- 
sornę ir delicatessen. Su namu. Ge
riausioj vietoj ant Ashland Avė. Mai
nysiu ant privat’ško n^mo. Atsišau
kit 5129 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Pardavimui

NEGIRDĖT! MAINAIf

Išsimaino kampinis, bizniavas, mu
ro namas, 2 Storai su G flatais, extra 
lotu ir 2 karų garažu. Namo paran- 
kumai vėliausios mados. Kaina $56,- 
000, arba mainysiu ant didesnio pri- 
vačio namo, didelio furniture Storo, 
garažo, farmos, gąsdino stoties ar 
suminer resorto. Namas turi būt par
duotas ar išmainytas j trumpą laiką.

Išsimaino puikus, bizniavas namas 
su bučernes bizniu, Brighton Parke, 
namo kaina $13,500 už cash, arba 
mainysiu ant 2 fiatų muro namo 
Marųuette Manor.

______________________» -
REIKALINGA jauna mergina pa

gelbėt prie namų darbo. Vienas vai
kas. šauk Longbeachz 7994

REIKALINGOS 6 patyrusios mo
terys skirstyti skudurus. Geras už
mokestis. HARRY DRAY, 

1447 Blue Island Avė.

l'or Kent

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.

Furnished Rooms
RENI)AI kambarys vyrams, ve

dusiai perai arba našlei, kad ir su 
vaiku. 1921 Canalport— Avė. Ant 
pirmų lubų iš fronto.

RENDAI kambarys vyram. Galima 
virtuvę vartoti. Pigi renda. Kūne 
vartoja svaigalus neatsišaukit. 1 lu
bos užpakaly. 819 W. 34th Place.

Furniture & Fixtures
Rakandai-It&isai

TURIU parduot už storage rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk. BURKE 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127

Musical Instruments
t Muzikos Instrumentai______

LIETUVIU HADIO DmBTUVfi
Išdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ 
veizda jų artistiška. Klauskit pa> 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 
Electrical and Radio Engineerinp 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 9149

KONCERTINAS — “A ]ow 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. šis bar- 
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO SHOP, 
240 W. Slst St.

, Tel. Victory 9818

Automobiles
1926 Lincoln Sport Phaeton.... $950
1927 Buick sedan 5 pas............. $075
1928 Oakland sedan naujas.... $795
1928 Pontiac sedan naujas....... $095
1927 Chandler luke naujas....... $650
1928 Essex sedan, kaip naujas $650 
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Fords, 50 kitokiu dėl pasi
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES

7186 So. Halsted St.

Išsimaino 3 fiatų muro namas, na
mo kaina $7,500. Priimsiu mainais 
kas ką turit, nedidelį bizniavą na
mą, bučernę ar lotus.

Išsimaino 2 fiatų puikus namas 5 
ir 4 kambariai su 2 karų garažu. Na
mo kaina $5,500. Mainysiu ant nedi
delės farmos, automobilio arba bu- 
černės.

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

Su virS 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 i 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 fiatų, 
furnasu ir pečiais šildomi, Logan 
Sųuare 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. 3187 Wellington Av., 
M r. Bonowicz.

Mainysiu ant gero vartoto automo
bilio savo didelį 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 bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fia
las 6 kambarių. Karštu vandeniu 
Mldomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu i namą 
dideli ar mažą. Paul Reni Estate, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

PARSIDUODA naujas muro 8 pa
gyvenimų namas. Modemiškai įreng
tas, 4 po 4 ir 4 po 5 kambarius. 
Parduosiu arba mainysiu i namą ar
ba į lotus. Namas randasi ant 6623- 
25 So. Sacramento Blvd. • 

Tel. Republic 4151

$1000 JMOKfiT Kaina $6000
Nupirksi puikų G kambarių medi

nį namelį 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.

TURIU parduoti namą ir lotą su 
groserne ir delicatessen krautuve iš 
prežasties mirties. Lietuvių apie- 
linkėj. Didelis bargenas.

2216 W. 22nd St.




