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stokos Maskvoje
Aštrus susikirtimai gatvėse tarp išbadė 

jusiu miesto gyventojų ir bolševikų mi 
licijos

lu IMA, Italija, gruod. 26. — 
, Rinu Doliguoro, krutamųjų pa- 
j velk du aktorė, kuri lėkdama 
savo automobiliu užgavo ir už
mušė vieną darbininką, dabar 
buvo teismo nubausta penkiais 
mėnesiais kalėjimo ir 15 dole
riu pinigais.

VossischcBERLYNAS, gruod. 26
Berliner Tageblatt ir Vossischc dentas savo 
Zfitung korespondentai Mask- kad krizis 
voj praneša apie kilusius sovie-1 penktadienį, 
tijos sostinėj žmonių neramu-! pirmiausia

Zeilung korespon- i i • • •iv* •
pranešime sako, JailklS PUSICI Ziailį£lcl 

prasidėjęs praeita i • v* » • 
Riaušes, kilusio^ Maskva ir čia pat ja 

pasipiktinatijos sostinėj žmonių neramu-! pirmiausia ilgose žmonių eilė- 
mus <!el duonos stokos. jsc ties kepyklomis. netrukus

Tageblatto korespondentas'persimetusios j gatves, kur įvy-I 
savo telegramoj sako, kad jvai-lkę aštrių kautynių su policija 

miesto dalyse Maskvoj j- ir milicija. Del visa to Mas- 
vykę rimtų susikirtimų tarp iš- kvoje viešpataujanti kone pa
badausiu gyventojų ir milici
jos. Riaušės prasidėjusios ties 
kepyklomis ir duonos krautu
vėmis. Maskvos šeimininkai, 
sako korespondentas, esą be ga
lo susirūpinę dėl stokos ne tik-dalykų padėčiai pataisyti, pasiu- linga Maskvos radio stotis pa- 
duonos, Del ii kitų maisto pi o- j- organizuoti tam tikrą komi- dalius ligsiol dar negi) dėtą da-

miems daiktams kaip sviestui, ‘ 
kruopoms, ryžiams, aliejui, u.r- kcntr-revoliucionieriais, 
batai — pašokusios iantasliš-1 pastaruoju laiku ėmė 
kai. Ibruzdėti Maskvoje.”

riose

nikft.

Molotovas, naujasis Maskvos 
sovieto pirmininkas, negalėda
mas nieko geresnio sugalvoti

Ma.ekvcs tadio “džiazas“ buvęs 
fine, bet kam komisarams 
reikėję “bedieviškas 
kalbėti

C.hicsgo Tribūne korespon
dentas Rygoj e. praneša, kad ga

kovai su špoku liautais ir 
kurie 
labai

lyką: Kūčių vakarą 
east’inus “džiazą”, 
griežiamas- viename 
Maskvos kabarete 
svetimšaliams ir svetimu vals
tybių diplomatams.

Portes Gil užgina nu-3 
sikaltėlius bausti

studentai bandė 
plėšikų profesijos

mirtim be teismo Blogai išėjo; vienas nebegyvas 
du policijos naguose .

Džiazas — giras dalykas, 
gali juo pasidžiaugti, sako 
amerikietis koresjMindenta's. Bet į 
ta pati Maskvos radio stotis i
Lroadcast’inus ir keletą kalbų

Nuo šio laiko dagi maištininkai 
prieš valdžią turi būt bau
džiami tik teismo sprendimu

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 26. — Prezidentas Portes 
(iii įsake karo niinistvriui Ama
ro urnai painformuoti kariuo
menės vadus ir valstijų guber
natorius visoje Meksikoje, kad 
nuo šio laiko nė vienas asm u c 
Meksikoje nebūtų baudžiamas 
mirtim sušaudymu, ar kaip ki
taip, be tinkamos teismo pro
cedūros.

Prezidento paskelbtu dekre
tu, ateity visi maištininkai ar 
revcliucininkai, kurie bus su
imti, turės būti atiduoti į teis
mo rankas ir prisaikintųjų po- 
sėdininkų sprendžiami, arba 
bent kariuomenės teismo teisia
mi, o ne galabijami be jokie 
proceso.

Du gaisrininkai užsimu
šė lėkdami gaisro' 

gesinti
PITTSBURGH, Pa., gruod. 

26. — Gaisrininkų vežimui le
kiant gesinti gaisro, kilusio 
Gamegie Refining kompanijos 
įmonėj HeideĮberge, vežimas 
paslydo ir nusirito žemyn j pa
kalnę. Du gaisrininkai buvo už
mušti, astuoni kiti skaudžiai 
sužeisti.

Įmonėj ugnies padaryti nuo
stoliai siekia per 500 tūkstančių 
dolerių.

RERKEI.EY, Cal., gruod. 26. 
— Vakar trys jauni plėšikai 
puolė čia vieną gėlių krautuvę, 
kurią apiplėšę batlife pabėgti, 
bet tarpdury susitiko su polici
ninku. Prasidėjo imtynės, ku
rių metu vienas plėšikų buvo 
nušautas, antras, sužeistas, pa
sidavė, o trečias buvo truputį 
vėliau suimtas.

Pasirodė, kad visi trys jau
nuoliai buvo Californijos uni
versiteto studentai: Thomas 
Hali, dabar nebegyvas; VVm. 
(xx>ney ir George Keller, visi 
tarp 21 ir 23 metų amžiaus.

Suimtieji pasisakė policijai, 
kad jie norėję “pasidaryti pini
gų Kalėdų šventėms” ir tuo tik
slu susitarę padaryti keletą 
plėšimų, Užpuolimas gėlių krau
tuvės buvęs pirmutinis jų ban
dymas plėšikų amato, ir tas ne
pavykęs. ,

Nušautasis Hali buvo vieno 
turtingo Californijos rančero 
sunūs.

ir lekcijų. Be kitų kalbėjęs pats 
švietimo komisaras Lunačars- 
kis, kuris raginęs tėvus nelei
sti savo vaikų į i cerkves ir j 
cerkvines mokyklas. Kiti 
tojai dar bedieviškiau kalbėję, 
los jų kalbos bendrai buvusios 
“revolting and blaspbemous.”

Litvinov atkartoja 
padaręs švindelius 
Kominterno naudai

** »

Paryžiuje gyvenęs svetimu var
du, bijodamas sovietų val
džios agentų keršto

PARYŠĖS, gruod. 26. — 
Vedant kvotą, savininkas vieš-
bučio, kuriame buvo apsigyve
nęs Litvinov-Valach, sovietų uŽ-
sienio reikalų vicekomisaro

R-o r r s;i
Cbicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:
Nenusistojęs oras; truputį šal

čiau; stiprus vakarų ir žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 35° ir 17° E.

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:25. Mėnuo teka 5:09 
vakaro.

Reinhardo Scheer pasiūlymą. Tas pasiūlymas buvo toks: kaize
ris turi vadovauti vokiečių laivynui, kuriam buvo įsakyta pulti 
anglų laivus. Bet kaizeriui savo kailis labiau rūpėjo, negu Vo
kietijos likimas ir nepriėmė savo admirolo pasiūlymą.

Italai darą dideli šeši žmonės žuvo 
biznį su Amerikos viešbučio gaisre 

paspirtais AKRON, (Ibio, gruod. 26. —
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Suėmė amerikietę už 
pašovimą meksikiečio
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 26. -- čia tapo areštuota 
viena janke (amerikietė), Mišs 
Bernice Rush, profesija modis
tė. Ji kaltinama dėl pašovįmu 
pavojingai vieno meksikiečio1 
pirklio, Gcnera Benaventc, su i 
kuriuo, sako, ji turėjus meiliš
ku santykiu.

Komunistai išardė 
komunistų mitingų

Muštynės New Havene, kai 
“tikrieji” komunistai puolė 
“trockinių” komunistų mi
tingą

No. 305

Prezidentas Coolidge iš
vyko vakacijų

SAPELO ISLAND, Ga., gruo- 
džio 26. Prezidentas Cool
idge ir jo žmona šiandie atvyko 
čia viduržiemio vakacijoms pra
leisti.

WINOHESTER, Va., gruod. 
26. — švenčiant Kalėdas feier- 
verkais vakar čia buvo pavojin
gai sužeisti trys asmenys. Du jų 
tur būt mirtinai.

BROLIS BROLĮ UŽMUŠĖ

MJLWAUKEE, Wis., gruod. 
26. Kalėdų dieną Alois Wer- 
nes, 22 m., susikivirčijo su 
jaunesniu savo broliu Ia>u1su, 
18 metų amžiaus. Kai besitąsy
dami! juodu išėjo laukan, jati- 
nesnysis smogė vyresniajam 
stiprų smūgį, ir Alois parkrito 
ant žemės. Krisdamas jis prasi
skėlė galvą j akmenį ir netru
kus mirė. lx>uis tapo suimtas 
ir laikomais kalėjime be kauci
jos.

brolis, papasakojo, kad areš
tuotasis Litvinov-Valach jo vie
šbuty išgyvenęs savaitę laiko. 
Jis buvęs įsiregistravęs visai 
svetimu vardu ir iš savo nume
rio niekur neidavęs. Dagi mai
stą reikalavęs, kad jam į jo 
kambarį atneštų.

Pirmame tardyme Litvinov- 
Valach tvirtino, kad iš milži
niškų pinigų sumų, kurias jis 
sovietų prekybos delegacijos 
vardu išgavęs dirbtiniais če
kiais iš vokiečių ir franeuzų 
firmų, sau jis nė vieno cento 
nepasilaikęs. Visus tuos pini
gus jis perdaręs komunistui 
Turovui, kaip komunistę inter
nacionalo atstovui.

Litvinov-VaJach žada papa^ 
šakoti visą teisybę apie sovietų 
prekybos delegacijų darbus.

Tuo tarpu jis pasisakė, kad 
buvęs priverstas viešbuty įsi
registruoti svetimu vardu ne 
dėl to, kad butų bijojęs franeu
zų policijos, bet dėl to, kad tu
rėjęs priežasties bijoti sovietų 
valdžios agentų keršto.

Kartu su Utvinovu-Valatehu 
buvo areštuotas ir jo dalinin
kas Jaffe, irgi sovietų preky
bos delegacijos narys, tariamai 
mirusio sovietų diplomato Jaf- 
fės giminė.

Chicago Tribūne korespon
dentas Italijoje, David Darrah, 
savo laikraščiui rašo iš Neapo
lio, kad kiekvienas Jungtinių 
Valstybių pilietis, kuris nebe
manąs grįžti į Ameriką, Itali
joj galįs padaryt gerą biznį su 
savo pasportu. Savo pasportą 
jis visados galįs parduoti už 
$500, be jokio vargo, nes pir
kėjų esą tiek ir tiek. Neapoly 
pasak korespondento, einanti 
gyva prekyba Amerikos pasiir
tais — tikrais ir netikrais, ir

Praeitą naktį vietos Park vieš
bučio apatinėj daly kilo gaisras, 
kuris greitai persimetė ir į ki
tus aukštus. Vienas žmogus 
žuvo liepsnose, penki kiti, jų 
tarpe viena moteriškė, nutroš- 
ko durnais ir smalkėmis. Daug 
kitų asmenų skaudžiai susižeidė 
šokdami laukan pro langus iš 
antrojo ir trečiojo aukštų.

Park viešbutis buvo pigiau
sios rųšies; jame gyveno dau
giausiai gurno fabrikų darbi
ninkai.

NEW HAVEN, Conn., gruo
džio 26. — “Tikrieji” komunis
tai puolė čia kitų komunistų 
mitingą, kuriame turėjo kalbė
ti James Cannon, vadinamos 
kemunistinės opozicijos vadas.

Mitingas pasibaigė kruvino- Į 
mis muštynėmis, kuriose “tik
rieji” komunistai, tai yra Stali
no šalininkai, nuveikė “trocki
nius” komunistus.

Mitingas buvo išardytas pir
miau ne Cannon galėjo duoti 
paaiškinimų, kame jis ir jo ša
lininkai nesutinka su oficialia 
\vorkerių partijos taktika. Visi 
io protestai prieš trukšmada- 
•ius ir smurtininkus ne tik nie
ko nepadėjo, bet jisai pats bu
vo jų išmestas iš salės. Mušty
nes salėj traukėsi geroką laiką, 
ir atvykęs policijos rezervas 
su dideliu vargu sugebėjo riau
šininkus numalšinti.

Meksikoj suėmė 80 as
menų už bažnytinių js-, 

tatymų laužymą
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 26. — Praneša, kad Pliek
io mieste per Kalėdų švenkis 
policija areštavus aštuoniasde
šimt asmenų, kaltinamų dėl lai
kymo slapiai bažnytinių apeigų, 
kas įstatymais yra užginta.

tie, kurie jais prekiaują, būtent 
emigrantų šmugeli uotojai į 
Jungtines Valstybes, pasihipą

Svetimšalių moterų ga 
bėnimas laukan iš

milžiniškų pinigų. Afganistano

Sudegė mergaičių kole
gija ir 5 kiti namai

BLUE M0UNTA1N, Miss., 
gruod. 26. — Gaisras sunaiki
no čia šešis trobesius, jų tai*pc 
Blue Mountain mergaičių kole
giją. Ugnies padaryti nuosto
liai siekia apie $100,000.

• »

Katastrofingas sprogi
mas Ispanų kasyklose
CUENCA, Ispanija, gruod. 

26. — Villarobledo anglies ka
syklose įvyko smarkus sprogi
mas, kurio trys angliakasiai 
buvo užmušti.

Keturi asmenys trauki
nio užmušti

NEW OHLEANS, La., gruo
džio 26.—Pasažieriniam Louis- 
ville and NashvUle traukiniui 
užgavus geležinkely automobi
lį, netoli nuo Micheaudo, buvo 
užmušti keturi juo važiavę as
menys.

NHW YORKAS, gruod. 26.-t 
Policija suėmė Čia degtinės 
šmugelį vertės $100,000.

PEšAVAR, Indija, gruod. 26.
— Iš Afganistano sostinės Ka
bulo atskrido į Pešavarą britų 
aeroplanai, atgabenę vienuolika 
franeuzų ir dešimtį vokiečių 
moterų ir keturis vaikus. Be
veik visos moterys priklauso 
franeuzų ir vokiečių legacijų 
personalui. Jos sako, kad Kabu
le buvę viskas ramu.

5 asmenys su automobi
liu žuvo po ledu

BATHURST, New Bruns- 
wick, gruod. 26. — Ledui pu
žus ir jų automobiliui nugrim
zdus dugnan, prigėrė keturi vy
rai ir viena moteriške. Jie bau-j 
dė automobiliu nuvažiuoti le
du iš Little Lam, Quebec, į 
Shippeganą.

LIETUVOJ ŽINIOS
30 metų Kauno miesto 

muziejui
KAUNAS. — Lapkričio 5 d., 

suėjo lygiai 30 metų, kaip vei
kia Kaimo miesto muziejus. Da
bar jis talpinamas 8 kamba
riuose. Turi daug skyrių su į- 
vairiais eksponatais. Muziejaus 
įkūrėju skaitomas atsargos 
pulkininkas Įeit. Guliskinas. 
Daug prie muziejaus tvarky
mo yra prisidėjęs Tadas Dau
girdas. Dabar muziejaus direk
torium yra prof. E. Volteris, 
konservatorium stud. J. Puzi- 
nns.

Pavogė 200 litų ir tada 
pasikorė

KAUNAS. — Pil. Ivanovas 
Kalino nusiskundė kriminalinei 
policijai, kad sugrįžęs iš dari?o 
į namus, rado pintinės spyną 
atplėštą. Patikrinęs pintinę ne
rado joje 200 litų pinigų ir vi
daus paso.

Kriminaline policija nustatė, 
kad išvogė pinigus Dolgovas 
Antanas, kuris gyveno su juo 
viename kambaryje. Dolgovas, 
pavogęs pinigus, nežinia kur 
dingo. Po kiek laiko policija 
sužinojo, kad jis yra išvykęs į 
Ežerėlius pas savo motiną. Bu
vo daromi žygiai, kad vietos 
policija! sulaikytų Dolgovą, ta
čiau sulaikyti jo nepavyko. Ir 
tik lapkričio 23 dieną Dolgovą 
rado pasikorusį savo tėviškėje. 
Pas j j policija rado dar 61.80 
litų pinigų, kuriuos įteikė nu
kentėjusiam.

Baudžiavos dvarų dar
bininkų gyvenimas

GIRKALNIS, Raseinių apskr. 
— Girkalnio vaisė. Riliunų 
dvaras seniai priklausė Drač- 
kauskui (rusui). Dabar dvaras 
atidovanotas jo buvusiam lioka
jui Vežikui,; Jonui Kaminskui.

Darbininkai engiami kaip ir 
vispr. Kartais turi dirbti net 
iki 12 vai. nakties. Ponui neįti
kus, dažnai darbininkas ir savo 
sprandu turi atsakyti.

Ir dabar ponas turi vieną by
lą už mušimą. Mat, atsirado 
vienas drąsesnis-, kurs patrau
kė poną teisman. Ret darbinin
kai nesusipratę, patys liudija už 
poną. Tik tarpusavy paside
juoja, savo šeimoj pasibara, 
girdi baudžiavą, katorgą gyve
name.

4 automobilistai trauki
nio užmušti ■

♦ 4 • 4 A
MALAGA, N. J., gruod. 26. 

— - Netoli nuo čia elektrinis 
traukinys, užgavęs automobilį, 
užmušė keturis juo važiavusius 
asmenis. Dviejų kūnai buvo 
taip sutrinti, kad pažinti nega^ 
Įima.
ARGENTINA PERKA AMERI

KOS AUTOMOBILIUS

Argentina perka iš Amerikos 
daugiau automobilių, negu bile 
kuri kita lotynų ' respublika. 
Per šių metų pirmuosius dešim
tį mėnesių ji nupirko iš Ameri
kos už $22,887,019 automobilių 
ir $9,904,045 busų ir trokų.

Antrą vietą užima Brazilija, 
kuri per tą patį laikotarpį au
tomobilių, busų ir trokų iš A- 
merikos nupirko už $18,036,- 
090.

I

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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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VISOKIOS ŽINUTES E KLAIPĖDOS 
PADANGĖS
Bašo A. Kemėža.

<Tąsa)
Klaipėdos konservatorijos pen

kių metų sukaktuvių šventės 
koncertas įvyko spalių 4 dienų 
Klaipėdos šaulių name. Tai bu
vo pirmas pono Šimkaus pasi
rodymas po sugryžimo iš Ame
rikos. Čia p. Šimkus konserva
torijoje laimėjo pilna “revoliu
ciją”. Mat, kuomet jis vėl atga
vo pirmiau turėtą konservato
rijos direktoriaus vietą, tai di 
muzikos mokytojai, būtent p 
Žilevičius ir p. Saubas, pasi
traukė iš konservatorijos, tode 
teko nauji mokytojai priimt 
su Šimkaus rekomendacija. Ta
me koncerte buvo išpildyti Bee 
thoveno ir kitų kuriniai. Kon
certas pavyko gerai. Mat, p 
Šimkus kaipo geras muzikas 
turi ir nuo vokiškos publikom 
gerą vardą. Taigi pajutę, kad p. 
Šimkus sugryžo iš Amerikoj 
vėl į konservatoriją ir, veda kon
servatorijos simfoninį orkestrą 
tai į tą vakarą daug vokiškos 
publikos atsilankė.

* ♦
Spalių 6 d. įvyko Klaipėdos 

Giedotojų Draugijos vakaras 
Vakaras buvo su lošimu veika
lo “Uošve j namus, tylos ne
bus”. Veikalo lošėjai sulošė ga
na gerai. Po lošimo buvo kon
certinė programo dalis, kurią 
išpildė Giedotojų Draugijos 
choras. Sudainavo kelias lietu
vių liaudies daineles gana su
tartinai. Publikos buvo pilnutė
lė šaulių namo salė. Po progra
mo šokiai tęsėsi iki vėlumos. 

» « «
Spalių 7 d. Kareivių Kieme, 

kareivių mankštos “manieže”, 
buvo didelis Amerikos lietuvių 
ristiko Juozo Šimkaus garbin
gas pasirodymas. Per Juozo 
Šimkaus krutinę pervažiavo pa
prastu iš lentų tilteliu 6 arkliai 
su patrankomis. Kitas numeri! 
buvo dviejų automobilių išlai
kymas ir imtynės su latvių 
stipruoliu. Šimkus išėjo perga
lėtoju. Publika Šimkui iškėlė 
ovacijas ir ant rankų nešiojo. 
Žiūrėtojų buvo k?li tūkstančiai. 
Šimkus Klaipėdoje padarė gerą 
vokiečiams įspūdį. Antrame pa
sirodyme Šimkus šaulių name 
nugalėjo Berlyno čempioną, var
du S. Chašneiderį. *

♦ ♦ «

Spalių 9 d. buvo Vilniaus pa
minėjimo ap vaikščiojimas. Ly
giai 7 vai. “Ryto” viešbučio sa
lės buvo pilnos publikos. Vil
niaus Vadavimo Komiteto pir
mininkas, p. Bertulis, atidary
damas vakarą pasakė įžangos 
kalbą ir visos publikos atsisto
jimu pagerbė žuvusius dėl Vil
niaus atvadavimo karžygius. Po 
to p. Dubnis skaitė paskaitą 
Po paskaitos buvo sugiedota 
tautos himnas. Tuomi ir užsi
baigė apvaikščiojimo vakaras. 

♦ ♦ ♦
Lapkričio 24 d. katalikų drau

gijos “Retanija” vakaras įvyko 
“Viktorijos” viešbučio salėje. 
Buvo sulošta linksma ir gana 
juokinga vieno veiksmo komedi
ja “Daktaro nėra namie”. Be- 
tavijos choras sudainavo kelias 
daineles ir konservatorijos mo
kinys p. Sodeika sudainavo ke
lis gabalus iš operos. Be to, vie
na poni dainavo solo italų ir 
lietuvių kalbomis. Išėjo neblo
gai. Po programo buvo šokiai 
iki 12 vai. Mat, ant rytojaus 
buvo liuteronų uždušinė, miru
siųjų pagerbimo diena, tai šo
kius svetainės savininkai leido 
tiktai iki 12 valandos. O šiaip 
lietuviai mėgsta linksmintis iki 
5 vai. ryto. 

>N $ *
Lapkričio 25 d. vokiečių liu* 

teronų mirusių pagerbimo die
noje visur kapai buvo išpuošti 
eglių vainikais. Gražiai išpuoš
tus kapus tą dieną aplanko 
tūkstančiai žmonių. įvyksta pa

maldos kirkėse ir ant kapų.
Prieš tas liuteronų uždusimų iš
kilmes Lietuvos žemaičiai per 
kiek laiko gerai pasipelno už at
vežtas eglių šakas, nes liutero
nai, turtingi ir beturčiai, visi 
mirusius pamini ir kapus puo
šia. 

♦ ♦ ♦
Gruodžio 2 d. šaulių name vo

kiečių “Darbininkui Giedorių Su
sivienijimas” suruošė savo mu-1 
zikalj vakarą. Choras susideda 
iŠ 230 narių. Chorą veda ponas , 
Greulih. Po jo vadovyste choras 
sudainavo apie “Laisvę” ir ki
tas kelias vokiečių liaudies dai
neles. Pabaigoje dainavo grie
žiant konservatorijos mokinių 
simfonijos orkestrui. Dainavi
mas darė klausytojams gerą 
išpudį. Choras turi savo gražią1 
vėliavą. Programų i užsibaigus 
buvo nufotografuotas choras 
drauge su konservatorijos o r-1 
kestru. Kiek teko sužinoti, tai1 
choro valdyba kreipsis j Ame- j 
rikos vokiečių giedotojų draugi-1 
jas su prašymu aukų. Mat, 
Klaipėdos vokiečių darbininkų | 
choras turi planą įsigyti netoli' 
prie Klaipėdos miesto nuosavą 
svetainę, kur galėtų sutilpti de
šimt tūkstančių žmonių. Choras, 
tikisi dalį lėšų gauti iš Klaipė
dos krašto direktorijos, dalį iš 
Vokietijos Giedotojų Susivieni
jimų ir dalį iš Amerikos vokie
čių organizacijų.

Tai tiek. Kitą kartą parašy
siu daugiau.

Klaipėda, \
Gruodžio 4 d., 1928 m.

Lotynų Amerika
■ ■

Paprastam europiečiui “Ame
rika” reiškia tik ŠiAurių Ame
rikos Suv. Valstijas. Mažai a- 
tidos kreipiama į Centralinę ir 
Pietinę Ameriką, kur net 20 
nepriklausomų respublikų gy
vuoja. Bet pastebėta, kad ir 
paprastas amerikietis, kuris 
skaito arba žino, kad Pietų A- 
merika reikalauja labai daug 
visokios žalios medžiagos, daug 
mažiaus žino apie Pietų Ame
riką, negu bile kurią kitą kon
tinentą. Jisai žiuri į Pietų A- 
meriką kaipo į kontinentą, o 
ne kaipo į atskiras šalis, ku
rios turi savo specialės aplin
kybės ir problemas.

šiomis dienomis su Herbert 
Hoover’io, busimo Suv. Valsti- 
ir atmušė škotus, olandus ir 
Ameriką, Suv. Valstijose visi 
laikraščiai kasdien rašo apie jo 
visus vizitus, aplankymus ir 
tt. Ir nors tuo budu paprastas 
žmogus apsipažins su su ša
limis su vardais šalių, kurios 
randasi žemiau Rio Grande 
(upė kuri netik sujungia, bet 
ir perskiria Suv. Valstijas nuo 
jos pietinių kaimynų).

Centralinės ir Pietų Ameri
kos respublikos paprastai yra 
žinomos kaipo “Lotynų”, Ame
rika”, nes jas apgyveno loty
nų genties rasės. Ekonomiškai 
ir politiškai jos lošia ypatingai i 
svarbią rolę Amerikos ir pa-; 
šaulio reikaluose. Ekonimiškai 
pasauliui yra reikalinga Argen
tinos kviečiai ir galvijai, iš 
Chile gauna užvaisintojai, ku-i 
rie atjaunina įvairių šalių že
mę; Brazilijos kava ir gumas, 
Ecuador cacao, ir daugybė ki
tokių Centralinės ir Pietų A- 
męrikos tropiški produktai. Tik 
1927 m., kurie yra skaitomi 
ypatingai prastais, Suv. Valsti
jų prekyba su Lotynų Ameri
ka dasiekė net .$1,763,000,000. 
Iš tos sumos net suvirs pusę 
užmokėjo už importus iš tų 
respublikų. 1928 m. Amerikos 
prekyba su Lotynų Amerika 
dasiekė suvirs $2,000,000,000. 
Vienais metais Argentina nusi
pirko tris-aštuntas dalis visų i 
savo importų iš Suv. Valstijų; 
Brazilija ir Chile praleido be-

veik pusę savo išlaidų dėl im
portų iš Suv. Valstijų. IŠ ki
tos pusės, Suv. Valstijos nu
pirko beveik pusę Chile, Co- 
lunibia, Peru ir Venezuela eks
portų, beveik pusę Brazilijos ir 
beveik trečią-dalį Argentinos.

Suv. Valstijos turi daug prie
šininkų. Vokietija, Didžioji 
Britanija ir kitos Europos ša
lys nori gauti Lotynų Ameri
kos žalią medžiagą ir produk
tus, ir taipgi bando parduoti 
toms respublikoms savo pro
duktus. Konkurencija darosi 
aštresnė dar ir dėl to, kad Pa
namos kanalas atidarė iš Pa- 
cifiko vartus į Lotynų Ameri
ką. .

Bet geografiškai ir finansiš
kai Suv. Valstijos iki šiam lai
kui nelabai atydos kreipė į tą 
konkurenciją. Ir pabūdavo j i- 
mas Pan-American gelžkelio, 
kuris eis per šiaurių ir Pietų 
Amerikas arčiaus suriš tas ša
lis.

Centralinės ir Pietų Ameri
kos istorija prasidėjo net 1506 
m., kuomet pirmosios ispanų 
kolonijos pasirodė ant Carib- 
bean pakrančių. Bet tie pir
mieji ispanai per ilgus laikus, 
net per du šimtmečiu, kovojo 
Amerikos Provincijų Sąjungos, 
anglus. Pirmas ispanų kontro
lės nusilpnėjimas pasirodė tik 
XVII šimtmety, kuomet drąsus 
ir ištvirkę jurų plėšikų pulkai, 
žinomi kaipo “buccaneers”, a- 
takavo ispanų laivus. Pradžio
je XVIII šimtmečio jurų plėši
mai išnyko, bet kariški plėši
mai pradėjo kankinti šitas pro
vincijas. Tie plėšimai buvo 
daug aršesni. Gerai prisirengę 
ir gerai organizuoti pulkai už
puldavo Ispanų-Amerikos mies
tus, pergalėjo valdžios karei
vius ir įsteigė naujas valdžias, 
stengiant organizuoti naujas 
respublikas, arba jie pri vieni jo 
provincijas prie Suv. Valstijų.

I aike Napoleono karų, Ispa
nijos militariška jėga labai žy
miai susilpnėjo ir jos pietų A- 
merikos provincijos pradėjo 
nepriklausomybės kovas. Tuo 
pačiu laiku Centralinės Ameri
kos kolonijos pradėjo kilti ir 
vienu laiku jos nutarė tapti 
viena tauta, o 1823 m. Seimas 
pareiškė įsteigimą Centralinės 
Amerikos Provincijų Sąjungą. 
Nesusipratimai ir civiliškas ka
ras į trumpą laiką suardė tą 
konfederaciją.

Šiais neramiais laikais naujas 
vedėjas pasirodė Pietų Ameri-I 
koj. Simon Bolivar, ispanų gi
mimu ir apšvietimu, aštriai a- 
takavo Ispanijos kolonijališką ' 
sistemą ir jis tapo pasekmin

gos revoliucijos militarišku ir 
intelektuališku vadu. Imdamas 
už pavyzdį franeuzų revoliuci
ją ir įsteigimą Suv. Valstijų, 
Bolivar įsteigė kelių Ispanijos 
provincijų nepriklausomybę ir 
tapo pirmu prezidentu Colum- 
bia. respublikos, ir vėliau Boli
vijos prezidentu, respublikos 
pavadintos jo garbei.

Etnologiškai kiekviena Pietų 
Amerikos respublika turi savo 
atskiras problemas. Vietinė in
di jonų rasė nebuvo prašalinta 
už civilizacijos rubežių, kaip 
Anglijos gyventojai darė Suv. 
Valstijose ir ji tapo dalimi pa
čios tautos. Pasekmės to bu
vo sumaišymas visų rasių — 
ispanų, portugalų, kreolų (vai
kai ispaniškų tėvų, gimusių A- 
merikoj), indijonų, negrų, 
“mestizos” (vaikai baltųjų ir 
indijonų), mulatų (vaikai neg
rų ir baltųjų), žambų (vaikai 
indijonų ir negrų). Vėlesniais 
metais imigraciją iš kiekvienos 
Europos šalies ir iš* Rytų su
painiojo Pietų Amerikos rasės 
problemą.

Brazilija yra vienintelė Pie
tų Amerikos šalis, kur portu
galų kalba yra oficialė kalba. 
Tos šalies istorija (respublika 
tik nuo 1889 m.) yra* surišta 
su kolonizacijos planu karališ
ko Braganza Namo iš Portuga
lijos.

Lotynų Amerika yra vis 
“augantis kontinentas”. Aiškus 
pastovumas seka įsteigimą ne
priklausomų respublikų. Ir 
Monroe Doctrina 1823 m. su
laikė rimto Europos įsimaišy
mo į Lotynų Amerikos respub
likų reikalus. Vienintelis įsi
maišymas buvo Napoleono III 
iš Francijos, kuris 1867 m.
—» I » I ————■ ■■■ ....M.. ■ ■ .1 ■ ■ ■

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

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

vargę ?
Kas priverčia jus visuomet 

jaustis atbukusiu?
Kodėl jus visuomet jaučiatės 

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

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Negi jus ne
galite apleisti savo sveikatų.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
40 metų.

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų 

Gyvenimo Dumble
i Apysaka iš Realio Amerikos
y Lietuvių Gyvenimo

r Paraše S. E. Vitaitis.

y Jei norite turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
1 perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
1 meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
y kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
1 paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai- 
i kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
T jog ištiktųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama- 
Itysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 

žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
j 1739 S. Ilalsted St. Chicago, 111.

bandė įsteigti monarchiją Mek
sikoj. Bot dėl to įsimaišymo 
Maximilian, paskutinis Meksi
kos imperatorius, žuvo. Maxi- 
milian ir Don Pedro, Brazilijos 
imperatorius, buvo paskutinie
ji Meksikos monarchai.

Pastovumas seka koncentruo
tas pastangas išvystyti konti
nento didelį naturalį turtą. Ar
gentina išsivystė kaipo viena 
iš pasaulio didžiausių kviečių 
produkuotojų, ir ji vis sten
gias būti pripažinta kaipo “di
džios spėkos” valstybė. Brazi
lija yra didesnė už Suv. Val
stijas, ir ji galėtų užlaikyti net 
200,000,000 įgyventoj ų vietoj 
dabartinių 39,000,000. Ji turi 
vaisingas žemes ir produkuoja 
mineralus. Tapo ji svarbiu fak
torium mineralų dirvoj, ir kai-

«

Klasiškas

KONCERTAS 
/

7 rečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

ARTISTAS LEONARD BRUNWALD
Turime garbes perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusi pasau
linį dainininką. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos, čia 
baigė mokyklą. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran
ci i jo j. Šį žymų dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti.

Mes kvočiame jus atsilankyti j šj klasišką ir puikų koncertų. 
NAUJIENOS.

.mm i .........................  ..........

po gumos jr cukraus produkuo- 
toja. Ji augina net keturius 
penktadalius pasaulio kovos. 
Chile, energiška respublika, ir
gi turi daugybę mineralų ir 
yra pasaulio antra didžiausia 
vario produkuotoja. Chile pro
dukavo 95 nuošimtį viso pa
saulio azotrugšties druskos. 
Ecuador, kita Pietų Amerikos 
maža respublika, ant abiejų ek
vatoriaus pusių produkuoja a- 
pie penktą dalį pasaulio cacao. 
Uruguay, mažiausia respublika, 
yra pasaulio didžiausia galvijų 
šalis.

• Suv. Valstijų pietinis kaimy
nas, Meksika, turi vaisingas ag
rikultūros žemes ir daug natu- 
ralio turto — anglies, aliejaus 
ir mineralų. Po dešimts metų 
civilio karo Meksika neseniai

įvedė agrariškas reformas, iš
dalindama apie 5,000,000 akrų 
agrikultūriškos žemės savo u- 
kininkams, ir pradėjo pavyz
dingus planus išvystyti dide
lius natūralius turtus.

Bolivia, Cohimbia, Costa Ri- 
co, Guatemala, Hondūras, Ni- 
caragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Salvador ir Venezuela y- 
ra kitos Lotynų Amerikos ša
lys. Vardas “Lotynų Amerika” 
dar įima Kubą, Dominican 
Respubliką, Haiti, tris Vakarų 
Indijos respublikas, kurias irgi 
aplankys išrinktąsis Suv. Vals
tijų prezidentas — Herbert 
Hoover. (FLIS.)

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

‘Pradžia 8 vai. vakare
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Paminta jos kareiviai, 'kurie pradėta niobolizuoti, kuomet kilo karo pavojus su Bolivija.

Į1 — ■ ■ ■ - -ri. - -------------------------------- ■, -----------------------------------....    -    - — - - ... A.................................-

Na, ir ką darysi, reikia duoti: ęĮVKMTKGT MPTOBAT 
tam dešimtį, kitam dvidešim- 1 1IS1 VU
tj arto dvidešimt penkius. žiu-1

■ rėk, per keletą dienų aštuonhis
šimtus išdalino. ’ |

O ir ne vienam tam užeigos

T

KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS
Laikykis šių taisyklių. — Nejuokauk su Šalčiais. — 

Laikykis išbandytų saugių metodų.

Girios ir Potvyniai I Tarp Ghicagos

Lietuvių j
miškai reguliuo- 

žemėskieki
todėl jie nepri- 
mišku *

I 
buvo išskir
sti mažėjimo

išplovimas- Cicero
kirtinuii,

vietas, jeigu 
tokiam tiks- 
kam jų am-

savininkui kaštavo. Netoliese, 
kitos užeigos savininkas, bied- 
nesnis, tasai išdalino apie $400. 
Tai jau ne du-trys doleriai do
vanų, ale šimtai.

Vėl vienas pažįstamas vyras, 
kuris vežioja degtinę iš Detroi
to, nusiskundė reporteriui prieš 
Kalėdas: “Tu sakai, kad tau 
kaštuos du trys doleriai Santa 
Ciaus, bet žinai kiek man kaš
tuos — apie pusantro tūkstan
čio.”

—Na, jau na! — sakau.
—žinai kokiam vežime sėd

žiu, tokią ir giesmę reikia gie- 
i doti” — paaiškino. Pasiklau
siau, tokių ir panašių aiškini
mų ir pamąsčiau: gerai būti po
licininku, bent Kalėdų laiku!

— Reporteris.

Dabokis šalčių — net menkų šal
čiu galvoje ar gerklėje.

Neleisk jiems Įsigauti i krutinę ir 
plaučius.

Vengk drėgno ar šlapio oro.
Neik laukan, jei jauties liguistas. 

Influenza, gripas, pinučių uždegimas 
ir kitos rimtos ligos tankiai paeina 
nuo šalčiu.

PAVOJUS
šalčio, “flu” ir plaučių uždegimo 

bakterijos dauginasi millonala ir puo
la lygiai kaip silpnus, taip ir tvirtus. 
Dabokis šalčių, jie susilpnina jūsų 
atsparumų. Didžiausias pavojus glu
di tame “paprastame šaltyje”. Su- 
nnikinkit ta šalti greitai.

Yra labai svarbu išvalyti visus vi
durių takus, taip jau viršutini ir apa
tini skilvius. Laikykit inkstus ge
rai išvalytus ir atgaivintus ir sustip
rinki t kraujų.

Patyrimas išmokė
Patyrimas laiko 191R m. epidemi

jos parodė, kad vienas iš geriausių 
ir papi’aščiausių gydymų yra išgerti 
puoduku karštos Bulgariškos žolių 
Arbatos.

Kam rizikuoti, kam nebūti prisi
rengusiems atmušti šalčius ir “flu”?

Gerinusia ka galima padaryti da
bar yra nueiti aptiekon ir įsigyti 
pakeli Bulgariškos žolių Arbatos. 
Snnaikinkit savo šalt|. Išgerkit puo
dukų šios karštus arbatos du sykiu 
i savaite. Tai sušildys sustingusi 
kraujo, padidins jo cirkuliacijų ir pa
šalini iš vidurių ir skilvio nuodus ir 
ligų pei us. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgariška žolių Arbatų (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na
muose šiais reikalingais laikais.’

Pasimatykit str savo aptiekininku 
tuojaus. dusu sveikata — galbūt net 
jusi) gyvastis — gali priklausyti nuo 
panaudojimo šių paprastų atsargu
mo priemonių. Ta pastebėtina arbata 
kainuoja lik 35c, 75c ar $1.25 už di
delės šeimynos pakeli. Jeigu jūsų ap- 
tiekininkas jos neturėtų, mes mielai 
pasiųsime jums didelės šeimynos pa
keli. Neslųskit pinigu, vien laiška
nešiui užsimokėkit $1.25. Adresuokit 
Marvel Products Co„ 10G Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

Pas daugumą žmonių yra įsi
tikinimas, kad 
ja vandenio 
drėgnumą. Ir 
taria ne tik
bet ir šiaip visokių brūzgų ir 
krūmų, kurie jokios naudos ne
neša. Bet apskaitliavus, kiek 
visoki krūmai, ■ medeliai bei 
medžiai paima iš žemės drėg
numo, pasirodo, kad miškai ne 
tik nesutaupo vandenį, bet iš- 
aikvoja jį, ištraukdami iš že
mės ir paleisdami oran. Jeigu 
ištiktųjų visoki augalai palai
ko dirvoje ir žemėje drėgnu
mą, tai kiekvienas ūkininkas, 
sodo prižiūrėtojas, vietoje iš
dirbinėjęs žemę sode tarp me
džių, turėtų auginti ten krū
mus ir visokias žoles.

kad jeigu
nebus ap-
ir miš-

ir sausme-

Kai kurie mano, 
dideli žemės plotai 
auginti medžiais 
kais, tai potvyniai
čiai bus neišvengiami. Bet, 
kuomet buvo daromi tyrimai, 
kiek vandens lyjant nukrinta 
ant žemės ties mišku ir tose 
vietose kur nėra miško, pasi

ūta. Prietai- 
mieruoti buvo 

viršuj 
Ir pa

arto

kur miškai žymini 
sti, nepastebima 
lietaus kritimo.

Be abejo, žemės
nuplovimas nuo dirbamų laukų 
yra daug greitesnis, negu miš
kuose, bet tas gali būti dalinai 
sustabdoma atatinkamai dir
bant žemę ir mainant kas mot 
javų auginimą.

Kiekvienas apšviestas žmo
gus žino, kad bilc kontinento 
klimatas daugiausiai priklauso 
nuo aukštumo bei ilgumo kal
nų sistemos, nuo pūtimo nuo
latinių vėjų ’tam tikron pusėn, 
o ne nuo žmogaus darbo ant 
žemės paviršiaus.

Kuomet keletas metų atgal 
Seine, Franci joj, užliejo Pary
žių, tai spauda pranešė, kad 
tai atsitiko todėl, kad buvo iš
kirsti miškai tos upės klonyj. 
Francuzų inžinieriai, kurie ty
rinėjo potvynio priežastis, su
radę visai ką kita. Tikslios 
skaitlinės nuo 1615 m. per pen
kis pusšimtmeČius, kurios bu
vo daromos prie I,u Toumelle 
tilto, štai ką rodo: pirmas pe- 

pėdų. antras, 26.3; 
J; ketvirtas 22.4; 
21.2. Inžinierius 

sako: Nuolatinis
vandens puolimas kiekvieną pus
šimtį metų yra gana 
Vienok per tą laiką 
nuolat buvo kertami 
paversta į dirbamus 
Ką mos laimėtume,
apaugintume šiuos laukus miš
kais?

Ernest Lauder, vedėjas Ily- 
drografiško biuro Austrijoj, 
studijavo Dunojaus upės tekė
jimą per 800 metų. Per tą lai
ką ten buvo 125 potvyniai. Jis 
padarė išvadą, kad miškų kir
timas neturėjo nieko bendra 
su dažnumu potvynių bei pa- 
kylimu vandens upėje. Jis pa
rodo, kad potvyniai, kurie įvy- 

buvo di- 
kur 

apaū-

trečias, 
penktas, 
Belgrade

nį žmogų daro malonų įspūdį: 
matai gražius vaikinus ir mer
ginas, sveikus, tvirtus, tokius, 
kurie gali būti geri šalies pilie
čiai, kurie gali iškovoti ir žy
mias gyvenime 
tik dėtų pastangų 
lui siekti, jei butų 
bicijas paskatinti.

Muziką parūpino paties Rau
donos Rožės kliubo narys, p.

■ Pocius. Muzika man išrodė kc is
paniški- nepriprasta, bet, supran- 

metų lama, lai no muzikantų kaltė, 
O‘io mano palies, kadangi turiu 
jJ.1 prisipažinti, jogei šiuo žvilgs- 
u-lniu esu “atsilikęs” nuo gyveni- 

Kalėdų dieną pramogą.1 mo. Ale turiu pasakyti, kad

Raudonos Rožės kliubo vakaras
__ ...JI-— -T- - - ‘ *- i-J'į- i - r.; j ± .j ——— - - 1 ■ - . r —

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5

sai vandeniui 
pritaisyti ir ištaisyti 
medžių girių plotuose, 
sirodė, kad ties mišku,
ant žemės apaugusios medžiais 
daug daugiau vandens nukris
davo, negu tose vietose kur 
medžių nebuvo. P.et tai įvyko 
todėl, kad miškas sulaikydavo 
vėjo greitumą ir miško plote 
lydavo ilgiau, negu ten, kur 
medžių nebūdavo, ir tokiu bu
du vandens daugiau nukrito 
miško plote.

Jeigu š tikrųjų miškų kir
timas prisideda prie drėgnumo 
stokos tuose žemės plotuose, 
kur miškai būna iškirsti, tai 
lietingumo rekordai turėtų ta
tai parodyti. New Bedford, 
Mass., rekordai rodo, kad nuo 
1814 metų, nežiūrint į tai, kad 
daug miškų buvo iškirsta, 
nok vandens 
nesumažėjo, 
padidėjo. Gi 
miškai buvo
gailėjimo, rekordai rodo, kad 
lietaus nuo 1836 metų iki ke
leto metų atgal vis būdavo kast ja ir Rusija, karštai 
inet daugiau. Ohio klonyj

žymus, 
medžiai 

ir žemė 
laukus, 

jeigu vėl

vie- 
puolimas ne tik' 

bet dar truputį 
tose vietose, kur 
kertami be pasi

ko 1899 m. vasarą, 
džiausi tose vietose, 
vanduo bėgo iš miškais 
gusiif distriktų.

Tarptautinis Trigacijos 
gresas,

Kon- 
kuris įvyko Milane, 

Italijoj, 1905 metais, ir kuria
me buvo atstovaujama Fran- 
cija, Vokietija, Italija, Austri- 

pritarė
neduoti naikinti miškus, bet 
visi buvo vienos nuomonės, 
kad miškai mažai turi įtakos į 
kylimą 
upėse.

Daug 
si gauna 
lapai irpražuvęs

Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

“ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
d ai i kas gali neleisti jums *-iti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado austata 
kur* iatikro šveičia nedrasky
dama* dantų emalė* — ta* lun
ko* uždavinį* pagalio* tapo ii- 
rišta*.

Didele ’ tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca! Co^ Saint

ar puolimą vandens

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Kaip p. Tumavicia 
no, jau per kelioli 
Raudonos Rožės kliubas Cicero- 
je rengia savo nariams, 
draugams ir, abelnai, 1 
viams
Toki jau pramoga buvo sureng- muzikantai savo tikslą astiekė: 
ta antradienyje, gruodžio 2.) kai užgros, kai pavarys, lai, ro 
diena. I

Pirma karta teko būti kalba
mo kliubo parengime. Ir prisi
pažinsiu: nusistebėjau. Erdvi 
Liuosybčs sale pilna pilnutėlė 
žmonių. Gal kokie šeši šimtai jų 
susirinko čia pasilinksminti. At
sižvelgiant j tai, kad Cicero vis
gi nėra didžiausia lietuvių kolo
nija, tokia skaitlingas publikos 
susirinkimas galima aiškinti 
tuo. kad Raudonos Rožės kliu
bas ir jo parengimai Ciceroje j- 
gijo per kelioliką metų kaip 
ir kokius nepaprastus j vykius: 
eis kuriu parengimai) lietuviai, 
ar neis, bet jeigu jau pramogą 
rengia Raudonos Rožes kliubas,' 
tai jau tikrai bus ten.

senį turėtų 
nuo suolo j

parengimo

Niekad neleiskite šalčiui ar

dosi, ir šimtametį 
įraukti jo kojos 
parketą — šokti.

Kliubo valdyba
komisijos nariai, tur būt buvo 
vieni žmonės, kuriems links
mintis teko mažiausia. Įsivaiz
duokite tiek publikos, tiek sve
čių — patiems šeimininkams 
juk nebėra laiko kada links
mintis, reikia viską apžiūrėti ir 
prižiūrėti, kad svečiams butų 
malonu ir smagu. Ir todėl vaka
ro šeimininkai turėjo smagumo 
visų pirma iš to, kad tiek daug 
svečių susilaukė.

Kliubui priklauso nemažai 
čia augusios jaunuomenės. 
Kliuban priimama tik lietuviš-

Kila šio vakaro vpatybė, ku-.ika jaunuomenė, I. y. toki, kuri 
ri puolė akiu, tai dalyvavusios moka kalbėti lietuviškai. Kai 
vakare jaunuomenės skaičius.1 kurie iš jaunuomenės gan ak- 
Esu matės- ne vieną lietuvių pa-j lyviai tčidija kliubo darbuotę 
rengimų Bridgeporte, Norihsi-Į ir patys darbuojasi kliuto’nau
doje Rošelande ir vienoj, kitoj dai. Suprantama, senesnieji vis- 

Chicagojc.' gi vadovauja, kadangi turi 
kad tiek'daugiau gyvenimo patyrimų, 

čia girnų-'Už sugebėjimą sutraukti apie

kosuliui tęstis
Sunaikinkit Aaltį pirmą dieno ir 1U( ta

da veikiausia ncirnuHite plnui’-iij uždegimo 
ar i» CIueirzoH. Kai flu grūmoja, yra «ta- 
ėini niiHidėjimaH iciati Aali'-iui. ar kosuliui

Tarpo tuojaus RunaikiiiR Salt). lAtrimis 
juo krutinę, ar gerklę, jis pnlenirvinn xlo- 
nutį. paliuoRiioja ntRikoRėjlmi). Urnai ju« 
pajusite pagerejimtj. ,

Apsisaugojimui gi nuo flu. (traukite j 
kiekvieną nasrų kelis kartus j <li<ąią ir 
llu bakterijos mažai ras progOH Įsipyvcnti, 
ar sUHirasti veisimos vintų.

Turpo yra. veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs iš senovinių terpetino, camplior ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kati tie su
dėtiniai jau nuo senai yra pripažinti kai
po veiksmingi antiseptikai, taipjau turin
tys svarbių ypatybę palengvinti šalčiuose 
ir slėgime. Turpo kainuoja tik 35c bllo 
aptiekoj.

Turpo
QjHck. Sure. Sale Relief

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki! pas mane. Mano pilnas tšeg 
zaminavimas atidengs j tisų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamin*' 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos] nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto Iki 1 po pietų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt IM.
arti St Louii Avė.

CHICAGO, ILL.

lietu vi ų kolonijoj 
Bei turiu, pasakyti, 
daug jaunuomenės, 
sios ir augusius, kiek jos buvo 
Raudonos Rožes kliubo vakare, 
nesu matęs kitur. Imu drąsos 
tvirtinti, kad jaunuomenės šia
me vakare buvo ne mažiau, 
kaip 60 nuoš. visos publikos.

Išrodo, kad vietos jaunuome
nė gyvena arlimesniame kon
takte su obelim Amerikos lietu
vių gyvenimu, negu kitose Chi- 
cagos dalyse, arba kad Raudo
nos Rožės kliubas yra toki or
ganizacija, kuri sugebėjo jau
nuomenę sudomėti bent savo 
parengimais. Ir štai kas dar bu
vo įdomu pastebėti: kuomet ki
tų draugijų ir kolonijų paren
gimuose merginos sudaro di
džiumą čia augusios jaunuome
nės, kuri susirenka j parengi
mą, o vaikinai, matyti, nuspren
džia, kad jiems neapsimoka da
lyvauti lietuvių parengime ir 
eina kitur, tai Kalėdų vakarą 
Raudonos Rožės kliubo paren
gime susirinko tur būt daugiau 
vaikinų, negu merginų. Tai bu
vo tikrai įdomus reginys, to, 
kaip ne vienas Cbicagos lietu
vių darbuotojas yra pastebėjęs, 
lietuvius Čiagimius vaikinus yra 
sunkiau palaikyti prie lietuvių, 
negu merginas.

O ir į tą jaunuomenę smagu 
buvo žiūrėti. Bendrai imant, vi
si augaloti, gražus vyrai. Tiesa, 
savo manieromis jie nepamė- 
gdžiojo kolegijų studentų, ne«t- 

, nekugždėjo taip jau 
kaip kad

save lokį apstų lietuvių būrį, 
ypač jaunuomenes, Raudonos 
Rožės kliubui tenka didelis kre
ditas. — Reporteris.

CONTRACTORS

. REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavinjas 

2608 W. 47th St.
Santa Ciaus

tyrinėtojų dažnai pri- 
pastebėję, kad sausi 
samanos sulaiko van

denį, kuomet lengvas lietus
lyja ir daro išvadą, kad girios 
sulaiko potvynius. Bet yra 
faktas, kad kai užeina dideli 
lietus ir kai jie tęsiasi per il
gesnį laiką, (kas, žinoma, yra 
potvynių priežastim) nėra di
delio skirtumo tarp vandens 
tekėjimo iš miško arba šiaip 
laukų, nes aišku, kad tekėji
mas vandens iš miško ir nuo 
laukų yra lygus, kada žemė 
prisigeria. Tiktai tada, kai 
paviršius žemės prisigeria van
dens, gn 
Gi kol žemės paviršius sausas,1 daug komplimentų, 
lietus mažai daro įtakos j van- yra priimta tam tikrų sluogs- 
dens pakylimą.

Willis Luther Moors sako, 
> kad miškai reikia saugoti ir 
Į prezervuoti, bet tik ne dėl to, 
I kad jie neva reguliuoją klima- 
I ta arba sulaiką potvynius.

— Vi.

> etines prisigeriu vau-į
iii atsitikti potvyniai. | lankste,

nių jaunuomenės tarpe daryti. 
Vienok šie jauni lietuviai buvo 
pasirėdę gražiai ir elgėsi džen
telmeniškai — daug gražiau, 
ne kad tūlose
Bendrai imant, tenka pasakyti, 
kad Cicero jaunuomenė į pašali-

kitose vietose.

'Cbicagos paštas praneša, kad 
niekuomet vietos- piliečiai nėra 
siuntę taip daug “Santa Ciaus” 
dovanų, kaip šiemet. Ir tenka 
manyti, kad dauguma tų dova
nų Kalėdoms buvo siunčiama 
gera valia ir širdžių.

Bet buvo Chicagoje ir viena 
grupė žmonių, kuri turėjo Ka
lėdų dovanas duoti ne kad “los- 
ka”, bet kad "reikia.” Užsu
kau vakair j vieną lietuvio užei
gą Town of Lake apielinkėje. 
Sakau: “Nors ir po Kalėdų, 
bet vis tiek Merry Christmas.”

“Iš kur čia bus Merry Chris
tmas”, atrėžė jis, “jei man Ka
lėdos kaštavo apie $800.”

‘ ‘ K a - prakazy ra va i ?”
Ne, girdi, ne prakazyriavęs, 

bet tiek kaštavęs Santa Ciaus. 
Paaiškino: esą, kai pradėjo 
prieš Kalėdas lankyti užeigą po
licininkai, tai, rodėsi, galo jų 
vizitams nebus. Iš kitų stočių, 
iš kitų miesto dalių atvažiuos, 
sustos prie baro, kartais du 
trys, ne gana, kad išsigers, bet 
dar klausia, ai- kartais Santa 
(’Jaus nepaliko kokios dovanos.

Sol Filis & Sons ■»
PLUMBING & HEATING

Geriausias matcriolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimus. Kre
ditas visiems.

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

4600—08 W. 22nd St.
TeJ Cicero 180

mmtmrn
DR. SHINGLMAN

Office 4930 West 13 Street, 
Cicero, III. Residence 1648 S. 
50th Avė., Cicero, III. Cicero 
3656.
Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

Vilniaus Albumas
Tai yra

b

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

, Tai yra knyga

kurią turėtu perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

X SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame dratus i ntubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixterius ir 
viską elektrišką.

4104 Archer Avė.
Ijafayette 3533 

k—..................

P h o n e Virtiniu '2054

JOSEPH VILIMAS 
/V <i /n u S tat y m o 
KONTR.AKTORIUS

455S S W.i5ht<*nav. Avė ( liiv.vgo, III

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, gr. 27, 1928

NAUJIFMOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooserelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy._______________

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd. 1870.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Haisted St., Chicago, 
IH. — Telefonas: Rooaevelt 8500.

KALĖDINĖ MILITARIZMO DOVANA

Įdomu, kad ir Amerikos valdžia šiemet, po Kelloggo- 
Briand’o pakto pasirašymo, pasirodė palankesnė milita- 
rizmui, negu ji buvo pirmiaus! Pavyzdžiui, prezidento 
Coolidge’o kalba, pasakyta karo mūšių paliaubų sukak
tuvių dieną (lapkričio 11-tą), buvo tokia karinga, ko
kios jisai pirmiaus niekuomet nebuvo sakęs. Ir Franci
jos karo ministeris, gindamas senate vyriausybės pa
siūlymą didinti išlaidas karo reikalams, rėmėsi 
Coolidge’o žodžiais apie tai, kad stiprios armijos, girdi,
saugojančios taiką.

Juo daugiau taikos sutarčių, tuo smarkesnis lenkty
niavimas armijų ginklavime! Aišku, kad dabartines val
džios negali užtikrinti pasauliui taiką. Jos turės būt pa
keistos, jeigu žmonija norės išvengti naujų, gal būt dar 
baisesnių skerdynių, negu tos, ką buvo praeityje.

ČECHOSLOVAKIJOJE STIPRĖJA DARBININKŲ 
PAJĖGOS

Neseniai įvykusiuose Čechoslovakijos savivaldybių 
rinkimuose valdžios partijų blokas gavo 3,097,536 bal
sus, o opozicinės partijos — 3,131,865. Dauguma bal
suotojų, vadinasi, pasisakė prieš valdžią. Iš opozicinių 
partijų ypatingai gerai pasisekė socialdemokratams. 
Cechų socialdemokratų partija padidino savo balsų skai
čių 178,000, o vokiečiai socialdemokratai — 43,000. Šios 
abi socialistinės partijos surinko kartu 1,132,547 balsus, 
o komunistai — 823,046. Socialistai tuo budu pasirodė 
jau daug stipresni už komunistus. O dar tik neseniai 
buvo priešingai. Komunistų partija Čechoslovakijoje 
buvo viena iš nedaugelio komunistinių partijų Europoje, 
kuriai buvo tikrai pavykę pritraukti prie savęs darbi
ninkų mases. (Antra tokia masinė komunistinė partija 
pirma buvo Norvegijos Darbininkų Partija, bet ji pas
kui nutraukė ryšius su Maskva ir susivienijo su social
demokratais.)

Juo buvo stipresni Čechoslovakijoje komunistai, tuo 
geriau sekėsi reakcijai. Šiandie gi puola ir bolševizmo, 
ir reakcijos įtaka. Ypatingai skaudų smūgį gavo savi
valdybių rinkimuose visos klerikalų partijos Čeehoslova- 
kijoje. Vienoje tik Slovakijoje kunigo Hlinkos partija 
prakišo 164,000 balsų.

Reikia manyt, kad į čechoslovakijos gyventojus pa
darė nemenkos įtakos įvykiai Rumunijoje, kur pasta
ruoju laiku valdžia pateko į radikaliskų valstiečių ran
kas. Toliaus ta įtaka pasidarys dar didesnė, jeigu tik 
naujieji Bucharesto šeimininkai sugebės tinkamai vesti 
krašto reikalus. Progreso ir demokratijos laimėjimas 
vienoje šalyje stiprina atatinkamas jėgas ir kitose ša
lyse.

Prieš pat Kalėdas Francijos senatas priėmė karo 
išlaidų sąmatą, kuria numatoma per ateinančius metus 
suvartoti dvidešimt milionų dolerių armijos reikalams 
daugiau, negu šiemet. Šituo naujuoju karo biudžetu 
Francijos valdžia įgyja galimumo padaryti savo armiją 
galingiausia, kokią kada nors buvo regėjęs pasaulis.

x

Tą pačią karo sąmatą Francijos atstovų butas jau 
buvo priėmęs pirmiaus, taip kad ji dabar pavirto įsta
tymu.

Kad šitą militarizmo “dovaną” Francijos įstatymų 
leidėjai pateikė piliečiams kaip tik kūčių dieną, tai at
rodo, lyg butų norėta pasityčioti iš Kristaus evangelijos, 
skelbiančios “taiką geros valios žmonėms”. Bet iš “be
dieviškos” Francijos, lygiai kaip ir iš “krikščioniškų” 
šalių valdžių, šiandie niekas ir nesitiki, kad jos paisytų 
krikščionybės įstatymų. Keisčiau yra tai, kad sumany
mą stiprinti armiją padarė ta pati valdžia, kuri prieš 
keletą mėnesių, kartu su Jungtinių Valstijų vyriausybe, 
paruošė ir pasirašė “amžinos taikos” paktą!

Uieiaakymo kaina:
Chicago  je — paltu:

Metams .......................... ..............  $8.00
Pusei metų .............____ _____ 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Dviem mėnesiam.... ........... 1.50
Vienam mėnesiui _ _______ .75

Chicagoj per ilneiiotojus:
Viena kopija ------ ------------— 8c
Savaitei ____ ...____________ 18c
Mėnesiui ____________ ______ 75c

Suvienytose Valstijose, m Chicagoje, 
paltu:

Metams $7.00
Pusei metų _____________ — 8.50
Trims mėnesiams _________ 1.75
Dviem mėnesiams____ ______ 1.25
Vienam mėnesiui.75

PASENUSIOS IDĖJOS

(Apie internacionalizmą ir 
jo “spalvas”)

“Liaudies Kolegijos” vedė
jas sandariečių oficialiame or
gane, p. Ramusis Arimanas, 
neseniai rašė apie K. Markso 
ir pirmojo Internacionalo “bur
bulą” ir mums teko, deja, paro
dyti, kad rašytojas neturi jo
kios nuovokos apie dalyką, kurj 
jisai dėsto skaitytojams. Dabar 
randame to paties rašytojo ve
damam skyriuje daugiaus pana
šių “pamokinimų” apie socia
lizmą ir komunizmą.

P. Ramusis Arimanas ryžosi 
parodyti, kuo yra panašus į kits 
kitą ir kuo skiriasi katalikai, 
komunistai ir socialistai, ir ji
sai sako:

“Komunitai, katalikai ir so
cialistai panašus yra vienas 
kitam savo tarptautiškumo 
aspiracijomis. Komunistų 
centras randasi Maskvoj, ka
talikų Romoj, o socialistų 
dar nepastovus (! “N.“ Red.) 
internacionalas. Skirtumas 
čia randasi vien spalvoj — 
vieni raudoni, kiti juodi in
ternacionalistai, bet spalva 
juk tai dalykas pasiskyriino, 
o ne principo.”
Mums yra nuostabu, kaip 

rimtas žmogus gali šitaip pa
viršutiniškai ir skystai “aiš
kinti” tok| svarbų šiandie klau
simą, kaip internacionalizmas. 
Mums tenka kartkartėmis skai
tyti Vokietijos laikraščiuose iš
traukas iš gen. LudendoYffo 
“patriotiškų“ prakalbų apie: 
“vaterlando” uždavinius, ir rei
kia pasakyt, kad p. Ramiojo 
Arimano samprotavimai labai 
primena to senio generolo idė
jas. Vieni internacionalistai, 
girdi, “raudoni“, kiti “juodi”, ■ 
bet principe jie visi vienodi ir 
mums jų nereikia!

Bet gerai, jeigu mes sudėsi- 
me j vieną gurbą visus interna
cionalizmus, be “spalvų” skirtu
mo, ir išmesime lauk, tai koks 
principas tuomet mums pasiliks 
tautų santykių klausime? Aiš
ku, kad pasiliks tiktai griežtas 
internacionalizmo priešingumas, 
t. y. nacionalizmas. Mums butų 
įdomu išgirsti, ar sandariečiai 
tikrai sutiktų priimti tokj “ty-i 
rą” nacionalizmą, kaipo savo, 
principą. Mes žinome gerai, 
kad jų vienminčiai Lietuvoje, 
vai. liaudininkai (praeityje — 
demokratai) visuomet stengėsi 
kuo griežčiausiai atskirt save 
nuo nacionalistų-tautininkų.

Sandariečių “Liaudies Kolegi
jos” vedėjas, matyt, ne tik nė
ra įsigilinęs j internacionalizmo 
sąvoką, bet nepasirūpino susi
pažinti net su paprastais fak
tais, paliečiančiais tą klausimą. 
Jam rodosi, jogei socialistų in- 
fernacionalizmas skiriasi nuo 
katalikų internacionalizmo ir 
bolševikų internacionalizmo tuo, 
kad pirmasis esąs “dar nepa
stovus”. Kodėl “nepastovus”? 
Del to, kad socialistai neturį 
savo Maskvos arba Romos! čia 
p. R. Arimanui buvo proga pa
galvoti, kode! gi socialistai ne
turi tokio internacionalo centro, 
kaii> kad bolševikų Maskva, — 
nors jisai, be abejonės, žino 
(arba turėtų žinoti!), kad so
cialistų internacionalas yra 
daug senesnis už bolševikų ir 
turi nepalyginamai daugiaus 
pasekėjų. Jeigu jisai butų 
pagalvojęs ir ėmęs teirautis, tai 
jisai butų suradęs ve ką: socia
listų internacionalas turi savo 
oeptrą (Genęrulį Sekretorių, ku
ris dirba Internacionalo Biuro 
priežiūroje); dabar jo sėdyba 
(jei galima taip išsireikšti) yru 
Ciuriche, prieš keletą metų bu
vo Londone, o prieš karą buvo 
Briusely. Bet ne tame yra 
svarbiausias jo skirtumas nuo 
bolševiku ir katalikų iutevųacio-

[ Atpiginta]:
Metams ......  $8.00
Pusei metų _________-_____ 4.00
Trims mėnesiams 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu. 

nalų centrų, kad jisai esti kil
nojamas iŠ vietos į vietą (“ne
pastovus”! anot R. Arimano), o 
tame, kad jo tikslas ir funkci
jos yra visai kitokie, negu bol
ševikiškos Maskvos arba katali
kiškos Romos.

Bolševikų kominterno centras 
absoliučiai kontroliuoja visas 
kominterno sekcijas (skyrius) 
—taip, kaip Romos papu (su 
kardinolais) kad absoliučiai 
kontroliuoja ir dogmos klausi
muose, ir praktiškos politikos 
klausimuose. Papa vykina savo 
galią praktiškoje katalikų baž
nyčių politikoje, skirdamas au
kštuosius bažnyčių valdininkus, 
vartodamas prakeikimus prieš 
nepaklusniuosius • katalikus ir 
dvasiškius ir sudarydamas kon
kordatus su valstybėmis; bol
ševikų kominterno centras irgi 
vartoja galią skirti ir tvirtinti 
(arba atstatyt) atsakomingus 
viršininkus komunistų partijo
se, vartoja ekskomunikavimus 
(prakeikimus) prieš “nukrypė- 

I liūs” ir “kontr-revoliucionie- 
rius” savo partijose, o vietoje 
konkordatų stiprina savo galią 
ant tikinčiųjų, duodamas sub
sidijas (“sendvičius”) jų orga
nizacijoms.

Ar yra kas nors panašaus pas 
socialistus ? Ne. Socialistų in
ternacionalo centro uždavinys 

i yra derinti įvairių šalių socia
listų organizacijų veikimą ir 
moraliai bei idėjiniai jam vado
vauti, bet ne kontroliuoti j j ar
ija diktuoti jam!

Romos papa yra visų katali
kų valdovas (dagi “neklaidin
gas”!) ir visi katalikai — pir
moje eilėje, žinoma, kunigai — 
yra jo valdiniai, kaip kitąsyk 
kad būdavo milžiniškos Romos 
imperijos valdovas Romos im
peratorius, o tos imperijos gy
ventojai buvo imperatoriaus 
valdiniai. Ta pati valdovo ir 
valdinių idėja yra pravesta ir 
bolševikiškam kominterno, su 
tuo tik skirtumu, kad čia for
maliai valdovo pareigas eina ne 
vienas koks papa, bet tam tik
ra kolektyve įstaiga (nors fak
tiniu popiežiauja šiandie Stali
nas) ; bet užtat bolševikiško in
ternacionalo centras turi, pilnes
nę galią ant savo bažnyčios, 
negu papa , kadangi Maskva 
laiko savo rankose ne tiktai 
raktą į “vienintelį tikrą” moks
lą (“leninizmą”), bet ir —poli
tinę valdžią milžiniškoje vals
tybėje, o iš katalikų popiežiaus 
pasauline valdžia buvo prieš 
penkiasdešimt su viršum metų 
atimta.

Tarp katalikų ir bolševikų in
ternacionalų tuo budu yra daug' 
principinio panašumo, ir dažnai, 
iš tiesų, visai ne be pamato yra 
sakoma, kad juodu skiriasi tik
tai “spalvomis”—vienas juodas, 
antras raudonas. Bet tas prin
cipas, sulig kuriuo yra pastaty
tu šituodu du internacionalu, 
yra visai svetimai socialistų in
ternacionalui. Valdovo ir valdi
nių idėjų pastarasai griežčiau
siai atmeta ir su ja kovoja! 
Socialistų internacionalas yra 
ne atgaivinta Romos imperiją, 
kurioje tautos yra tiktai “pro
vincijos”, tarnaujančios tam 
tikram centrui, bet — laisvas 
lygių viena kitAi tautinių gru
pių susijungimas tikslu kelti, ir 
stiprinti tam tikrus svarbius 
ir bendrus joms visoms reika
lus. Tai yra darbininkiška 
Tautų Sąjunga užuomazgoje!

Jeigu p. R. Arimanas imasi 
dėstyti “Liaudies Kolegijoje” 
politinių ir visuomeninių teori
jų istoriją, tai jisai turi žino
ti, kad vienas pagrindinių ir 
pučių pirmųjų socialistinio in
ternacionalo principų yra tautų 
apsisprendimo teisė. Nuo karo 
laikų jisai pasidarė labai popu- 
levus visam pasaulyje, ir taika 
po karo buvo net duifomu, vado* 
vaujuntis nova tuo principu 
(tik Wilsonai ir kiti kapitalis
tiniai politikieriai nežmoniškai 
jį sudarkė ir iškraipė). Kuo gi 
šiandie žmonės, gerbiantys de- 
ipokl’utybčs idejąs. yru nepaten

kinti: ar tuo, kad Versalės tai
kos konferencija šiek-tiek atsi
žvelgė į tautų apsisprendimo 
principą, ar kad ji atsižvelgė į 
jį nepakankamai?

Nacionalizmo akimis žiūrint, 
tas tautų apsisprendimas tai tik 
viena iš “raudonojo” internacio
nalizmo nesąmonių, kurios turi 
būt absoliučiai pasmerktos! Bu
tų labai įdomu išgirsti, ar ir 
sandariečių “Liaudies Kolegi
jos” veldėjas pritaria šitokiai 
pažvalgai į tą klausimą. Jeigu 
jisai nepritaria, jeigu jisai ne
mano, kad jėga turi būt aukš
čiausias įstatymas santykiuose 
tarpe tautų,— tai tuomet jisai 

2000
kalba. Jis remiasi šių dienų 
gyvenimo progreso daviniais. 
Jeigu 2000 metais dabar stato
mos problemos (klausimai) ne
bus išrištos, tai tas rodys, kad 
žmonijos pirmyneiga jau eis lė
čiau.

Liubke nurodo, kad iki 19 
šimtmečio būtiniausia techniška 
medžiaga buvo medis. Be me
džio nebuvo įmanoma nei pra
monė, nei statyba. Kultūros 
augimui būtina sąlyga buvo 
miškų gausumas. Bet miško 
medžiagos trukumas pradėjo 
būti jaučiamas jau viduramžių 
pabaigoje. Jeigu tik nebūtų 
buvę surasta kitos medį pakei
čiančios medžiagos, tai žmonijos 
kultūros pirmyneiga butų turė
jusi sustoti. Bet mišką pakeitė 
anglis. Kaipo jėgos gaminomo- 
ji medžiaga miškas jau senai 

| nebevartojamas. Tačiau ir ak
mens anglies ištekliai gali pasi
baigti. Jeigu tik nebus surasta 
kas pakeičia anglį, tai šių dienų 

i kultūrą laukia pražūtis. Surasti 
naujus energijos šaltinius yra 
eilinis musų amžiaus uždavinys. 
Be naftos, energijos šaltiniu 
gali būti vėjo jėga, kuri pasta
ruoju laiku vis dažniau ir daž
niau naudojama technikos rei
kalams. Atmosferos (oro) elek
tra bus sunaudojama žemės 
ūkio reikalams. Bandymai su
skaldyti atomus, gal būt, nuro
dys naujus kelius begaliniams 
energijos šaltiniams paliuosuoti. 
žemės vidurių karštis lig šiol 
dar visai neišnaudotas. Ateity 
gal atsirasti didžiulės stotys po
žemių jėgoms naudoti. Begali
niais jėgos šaltiniais gali tapti 
vandenynai ir juoros. Pagaliau 
dar nėra išnaudota saulė. Saulės 
mašinos ateityj gal bus svar
biausios jėgą teikiančios maši
nos.

Anot šių dienų technikos ži
novų, ratas jau atgyvenęs savo 
amžių. Ateities vežimas bus be 
ratų, jis arba čiuoš arba oru 
lėks. Kabančiais ore keliais 
300 kilometrų per valandą grei
tumas nebus jokia prašmatny
bė. Juk jau 1927 m. tūkstančio 
arklio jėgų anglų kapitono 
Kempelio automobilis pasiekė 
300 kilometrų greitumo per va
landą.

Ne šiandien, tai rytoj pasiro
dys mažas, visiems prieinamas 
aeroplanas. Greta su juo, žino
ma, bus didžiulės oro mašinos 
—laivai, kurie iš karto vežios 
šimtus keleivių. Valdyti tokios 
mašinas galės is tolo, nuo že
mės, Ateinantį šimtmetį elekt
ra visose tautos ūkio šakose bus 
vartojama daug plačiau negu 
dabar.

Jau dabar yra daug davinių, 
kad akmens anglis iš gyvenimo 
bus išstumtas. Visas namų ūkis 
bus tvarkomas išimtinai elekt
ros prietaisais, žinoma, ir bu
tus žmonės šildys elektra.

'Techniški namų ūkio patobu
linimai padarys visai nereika
lingas tarnaites ir virėjus. Iš
nyks ateity ir laiškanešiai. Laiš
kanešiai ir siuntiniai kiekvie
nam i namus tani tikrais vamz
džiais patys ateis. Judėjimas

Knygos autorius tiučiai no- gatvėse pąsiekęs aukščiausio

Taip. Nė vieno iš musų gy
vųjų tarpe jau nebebus, kada 
žmonija naujai užstojusius me
tus pažymės skaičium 2,000, 
taip kaip dabar mes žymime 
1029, 1930 metus. Ligi to laiko 
turės praeiti tik 71 metai. Ro
dos, taip trumpas laikas, o vis 
tik nč vieno iš musų gyvųjų 
tarpe jau nebebus.

Todėl mes nekartą statomės 
sau klausimą, kaip atrodys pa
saulis pradžioje ateinančio 
šimtmečio, kokiais dar laimėji
mų vainikais apsivainikuos žmo
nijos išmintis.

Musų gyvenamųjų dienų pro
greso eiga rodo, kad žmonija 
juo toliau,> juo smarkesniais 
žingsniais žengia priekin. Juk 
štai tik paskutiniais dešimtme
čiais pasaulį išvydo tiek naujų 
išradimų, tiek naujų techniškų 
stebuklų, kad žmonijos gyveni
mas visai kitoks pasidarė. Tele
grafas, telefonas, radio telegra
fas, visokios naujos mašinos, 
oro susisiekimas—tai vis beveik 
musų amžiaus pasiekimai. Ra
dio Europoj pasirodė vos prieš 
penkerius metus, o šiandien jau 

Į kiekvienas savo troboj su men
kais įtaisymais gali 'klausytis 
viso pasaulio. Maža to. Per 
radio jau siunčiami atvaizdai; 
jau netolimas laikas, kad mes 
sėdėdami savo bute, galėsime 
matyti, kas dedasi tolimiausiuo
se pasaulio kampuose.

Ateity galimi dar nauji išra
dimai, kurie nugalės radio, pa
našiai kaip elektros jėga nuga
lėjo garo jėgą.

Vidutinis žmogaus amžiaus il
gumas nuolatos kyla- Medici
nos galybė pastebimai prisideda 
prie žmogaus amžiaus pailgini
mo. Prieš keletą dešimčių me
tų Europoj apie 60 metų am
žiaus žmones kalbėjo kaipo apie 
visiškųs seniui, o dabar 60 me
tų amžiaus žmonėms pripa
žįstama visais atžvilgiais vai
singo darbo gale. Nedaug gal 
reikės laukti, kad 100 metų am
žiaus seniai nebus jokiu rete
nybė.

Oro užkariavimas dar tik pra
sidėjo. šių dienų oro lėktuvai, 
cepelinai netolimoj ateity dėl 
savo netobulumo atrodys sta
čiai juokingi.

Gal būt, kad technika suge
bės išspręsti ir susisiekimo su 
kitomis planetomis klausimą. 
•Gal žemės kultūrą papildys kitų 
planetų kultūra. Gal būt, bus 
surasta gyvų padarų sukūrimo 
paslaptis ir tada žmonija gyvus 
padarus galės kurti sau tinka
ma linkme, šitokį dalykai da
bar mums gali atrodyti fantazi
ja, tuščias kliedėjimas, bet ar 
senai čia žmonėms atrodo ne
galimu daiktu vežimas, kuris 
vežtų be arklių, nekalbant jau 
apie radio ir kitus šių dienų 
technikos stebuklus.

žmonijos ateities gyvenimo 
klausimais domisi įvairių moks
lo sakų mokslininkai.

Įvairus mokslininkų sampro
tavimai surinkti vokiečių moks
lininku Antano Liubke knygoje 
“Žmogus ir technika 2000 me
tais”.

pats nesižino ką sakąs, kuomet 
jisai smerkia “raudonąjį” so
cialistų internacionalą.

Jeigu jisai atmeta tarptautiš- 
ką idėją, tai ar jisai taip pat 
atmeta ir mokslą, kuris seniai 
jau yra pavirtęs visų tautų tur
tu, ir Tautų Sąjungą, ir tūks
tančius tarptautiškų kongresų 
bei konferencijų, kurios dabar 
kasmet įvyksta politikos, tech
nikos, prekybos ir t.t. reikalais? 
Dvidešimtame amžiuje smerkti 
tautų solidarumo ir bendradar
biavimo principą yra stačiai 
juokinga. P-o R. Arimano lu
pomis kalba aštuonioliktas 
šimtmetis!

laipsnio, užleis vietą judėjimui 
po žeme ir ore įtaisytais keliais. 
Gal būt, ateities žmogui visai 
nereikės pėsčiam vaikščioti. 

. Per savo namų slenkstį peržen
gęs, jis atsistos ant einančio 
šaligatvio ir stovėdamas tik žiū
rės, kada ant kito šaligatvio 
peršokti reikia.

Radio bangos galės ne tik 
garsus ir paveikslus perduoti, 
bet ir mašinas varyti. Bevielis 
elektros energijos perdavimas 
yra artimiausioj ateity įvykdo
mas dalykas.

žemės derlingumas taip pat 
! pakils pakeitus dabar žinomą 
tręšimą elektrizacija, žemės 
paviršiuje dykumų neliks, ir 
žmonėms apsigyventi atsidarys 
nauji plotai.

Tokių spėjimų daro moksli
ninkai dėl ateities. Jų spėjimai 
paremti daviniais, kurių jau 
teikia dabartinis gyvenimas ir 
technikos progresas. Taigi gali
mas daiktas, kad šitie visi pra
našavimai, bent jų didesne da
lis, išispildys-

Tik, žinoma, musų nei vieno 
gyvųjų tarpe tada jau nebebus. 
Bet nusiminti nėra ko. Jau da
bar gyvenime daug patyrę esa
me, kasdien vis daugiau pati
riame ir, kol dar gyvi busime, 
mokslas ir mums dar ne vieną 
prašmatnybę patiekti gali.

[“L. U.”]

I ĮVAIRENYBĖS
Kaip didelį darbą atlieka širdis

Širdis yra gana nedidelis or
ganas. Jos didumas beveik ati
tinka kumščios didumą, bet at
liekamo darbo kiekiu žymiai 

! nuo kitų organų skiriasi.
Yra apskaičiuota, kad širdis 

per dieną padaro 19,000 kilo- 
! gramometrų darbo, t. y. atlie
ka tokį darbą, kuriuo 1 kilogra- 
n/as butų galima iškelti 19,000 
metrų aukščio.

Jei širdies jėgą butų galima 
sunaudoti lipti į kalnus, tai 
žmogus širdies veikimo dėka 

; dienos metu pasikeltų į kalnus 
271 metrų aukščio.

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

DRESllj DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dcl savęs, arba jĮgĮ', \ 
kaipo profesiją. Pa- II 
mokos dieną ir vaka- Įftu 
rais. Ateikit ar rašy- !■/
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir • geriausias kompa
nijas.

2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienoj

1739 So. Haisted St.
Tel. Roosrdt 8500

——G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams .$1.30 
Pusei metų  ............ $1.00
Kopija ........................... 10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų ir 
daug gražhj paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numeri prisiusime 
veltui.
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mudu tapome panašus aprėdy- Parvažiavau namo. Ir jau nū

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kūčių dieną
Išeinu iš “Naujienų”, bėgu 

per gatvę pagauti gatvekarj. 
Jau šoksiu vidun. Pirm ms.nęs 
moteris. Dėžių, dėžučių, pundų 

pundelių pilnos rankos. Ir stai
ga — brrr..... pabiro jie visi
gatvėje.

Reikia padėti surinkti. O gat- 
vekaris nuvažiuoja. Gi moteris, 
ažuot tarusi ačiū, pažiurėjo pik
tai, lyg aš bučiau buvęs kaltas, 
kad jos pundai iškrito.

Laukiu kito gatvekario. Lau
kiu, laukiu — nesulaukiu. Pa-į 
galios pasirodo, Pakeliu ranką j 
konduktoriui, kad sustotų. Bet 
kryžkelė pasitaiko tušti, ir kon
duktorius, modamas ranka, duo- 
da suprasti, kad jis nestos, kad 1 
netoliese kitas atvažiuoja. Ir 
kur jis lauks: karas pripakuo- 
tas žmonių, kaip bačka silkių.

Vėl laukiu. Jau laukiu kokį j 
pusvalandį. Pradedu pykti ant 
Kalėdų. Štai ir karas. Įlipu, no
riu įeiti vidun. Bet įeik, kad ge- ■ 
ras. žmonių nedaug, bet kiek
viena moteris tai tikra departa- ’ 
mentine krautuvė. Na, kadi 
mandrus, prasistuVnk pro tą ta-, 
vorą 1

Iriuos, kaip laivas tarp jurų 
uolų, pamažu, kad neužkliudyti 
Santa Claus. Ir biesas papainio- 
jo ploščio skvernui paliesti sto
ros mamos bagažą. Papliupo vi
sas Santa Claus.

Vaje, tu mano! Skandalas. 
Ar nesuburs mano leidė: duo-j 
da peklos man, renka pundus ir 
pundelius, aš padedu rinkti, o] 
jie vėl bira. Aiškinuos leidei, 
kad užkabinau netyčiomis. Bet 
kur tu išaiškinsi: kaip, sako

tai Kalėdų eglaitei, apkarstytai 
įvairiausiais dalykais.

Pagalios privažiavom 69-tą 
gatvę. Nujautė, nujautė mano 
širdis, kad ir čia nieko gero ti
kėtis negaliu. Išlipau iš karo, 
parėjau Halsted gatvę, o jau 
toj vietoj, kur 69-tos gatvės 
karas sustoja, visas paradas: 
vyrai ir moterys, seni ir jauni, 
ir vis apsikrovę. Atvažiuoja ka- 
raa, L>et, įeik. jin. Sustojo. Na., 

ir prasidėjo ataka — grūdasi 
vieni per kitus. Užpakavo, o du 
trečdaliu minios pasilikome 
laukti kito. Pasirodo ir kitas. 
Laukiu trečio, pagalios ketvir
tai) patekau.

tą dieną, nė per Kalėdas neiš
ėjau laukan. Užteko Kūčių die
nos patyrimų. Tik Kalėdų va
karą iškišau nosį iš grjčios. Ma
tau, kaimynas stovi šalygatvy- 
je ir negali atsikvėpuoti oru, 
lyg žmogus, kuris ką tik neuž- 
t ros ko.

Atsikvėpęs giliai jisai tarė: 
“It’s over, at lašt”. Kalėdos pra
ėjo, džiaug-čsi žmogus. Aš jnm 
širdingai pritariau.

Ramus pilietis.

JONAS MOZGERS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

•ruodžio 25 d., 7 vai. vakare, 
1928 m., sulaukęs 41 m. am
žiaus, gimęs Viekšnių mieste
ly, Viekšnių parap., Mažeikių 
apskr. Amerikoj išgyveno 22 
metu.

Paliko dideliame nuliudime 
2 broliu Antanų ir Juozų, dvi 
brolienės vardais Petronėlės, 2 
anukus, 5 pusbrolius: J. Mick- 
nių, Andrušką, J. Sutkų, Ka
zimierą ir Pranciškų Jautkus 
ir pusbrolienos. Lietuvoj moti
ną, dvi seseris Barborą ir Ma
rijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lulevičiaus koplyčioj, 3108 S. 
Halsted St.

Laidotuvės j vyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 28 d., 1 vai. po pie
tų iš Lulevičiaus koplyčios bus 
nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Mozgcrio 
j giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Seserys, 
Brolienės su Anūkais, 
Pusbroliai ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Lulevičius, Telephone 
Victory 1115.

NAUJIENŲ .
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

*

«

PRANCIŠKUS M1CKEVIČE
Mirė Gruodžio 24 d., 7:30 vai. 

vakare, 1928 m., sulaukęs 48 
m. amžiaus; gimęs Tauragės 
apskr., Laukuvos parap., Ivo- 
niškių kaime, palikdamas dide
liame nuliudime savo mylimuo
sius ir mylinčius 5 brolius—A- 
merikoj Vincentą, o Lietuvoj 
Petrą ir Kazimierą o 2 brolių 
nežinoma kur gyvena. Dabar 
randasi prirengtas i paskutinę 
kelionę, namuose 1618 S. Union 
Avė.

Laidotuvės įvyks Gruodžio 28 
dieną, 8:30 vai. ryte iš namų į 
Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, 
o iš len bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. MickeviČio gimi
nės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nifliudime 
jo mylimųjų esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai.

Laidotuvėmis rūpinasi Mrs. 
Norbutienč, Tel. Canal 4801.

Laidotuvėmis patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 6174

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:
56456—J. Sterstoniui 
56524 —Kaziui Dišiui 
13972—Justinui Matiošaičiui 
13948 -Barborai Blauzdienei 
284o3-----AliSui Kudtiviči ui
56545 —Kazimierui Fukiui 

13988—Edvardui Aeidmanui 
13960—Kaštui Žukauskui 
23897—Barborai Jankauskienei 
18992—Marcelinai Bernotavi- 

čienei
13994—Barborai Katelienei 
13978 Marijonai Lechavičienei 
13985—Onai Trunčienei

24471—Grasildai Lukpetrienei
13523—Žarėnų Klebonui 
13501—Antanui Dutkui 
13504—Marijonai Jurenienei 
24839—Damicelei Sleužienei 
13512 Kazimierui Šemaičiui 
13507—Rozalijai Adomaitienei 
13522—Barborai Baranaitienei 
23408—Marijonai Mauricienei 
13510—Onai Martinkienei 
13999—Veronikai Juodelienei 
13517 Veronikai Stepanauskie- nei
18520—Mai’ijonai Kuturienei 
13514—Stanislovui Kazokaičiui 
23404—Filiminai Masickienei 
13537—Onai Rindzienei
13526—Barborai < Lenkauskienei
23413—Pranciškai Sirmulienei

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. vakaro 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Ba-UDM'vv'fcfc 4983
Namu telefonas Brunsvvick 0597

Ultravioletinė šviesa ir dlatbermia

Ofiso ir Rea. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai, vakare

Res. 8201 South Wallace Street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks. tai ftauk 

South Sbore 2238 ar Raodoljib 6860

Phone Armttage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

Valandos: 12 «ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti
—i—\ -------------------------

Lietuvės Akušeres

Tek 2-7749
DR. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C. 

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vak

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ros.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

PRANEŠIMAI
Metinis susirinkimas Lithuanian 

American Chnmber of Commerce at
sibus Chicagos Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St., ketvergo vaka
re, gruodžio 27, 1928 m., 8 vak vaka
re. Bus rinkimas direktorių ir atlik
ti kiti biznio reikalai. Būtinai daly
vauki! šiame metiniame susirinkime, 
nes šis susirinkimas svarbus nariams 
ir visai organizacijai.

J. P. Varkala,
Business Manager.

Naujų Metų sutikimui vakarienė 
su šokiais • ir muzikaliu programų, 
rengia Sandaros .100 kp„ Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted Street, 
Gruodžio 81. d. Pradžia 8:30 v. vak. 
Tikietas $1.25.

Dramatiško Ratelio nepaprastai 
svarbus susirinkimas įvyks šį vakarą 
lygiai 8 vak vakare, M. Meldažio sve
tainėj. Visi buvusieji ir dabar esan
ti nariai, turit būtinai atsilankyt dėl 
labai svarbaus reikalo.

A. J ūsas, rust.

Graboriai

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
po pietų iki 8 v. 
vakare.

Rea. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Lhicago, HL

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 
Dr. J. W. Beaudetb1 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėllni nuo 2:30 iki 4-30 v. po piel 

TELEFONAS CANAL 0464

A Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

fficc Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Kampas 31-mos gatvės
Phone Victory 1115

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

leidė, aš parodysiu tuos supur
vintus pundus namie. Netekau 
kantrybės. Rodau jai iškabą 
kare, kuri skamba taip: “Kai 
kurie žmones mano, kad gatve- 
karis tik jiems vieniems padirb
tas”. O leidė man: “Taigi, tai
gi, gatvekarių kompanija ir pa
darė šią iškabą, turėdama ome- 
nėje tokius žmones, kaip tams
ta.” Nutilau, pamačiau, kad lei
dos argumentais neįveiksiu.

Šiaip taip prasistumiau pir
myn. Ties 51-ma gatve gavau 
vietą atsisėsti. Išsiskėčiau pla
čiai, nes gavau visą suolelį. Ar 
manote, ilgai ponavau? štai mo
teris ir kūdikis, ir, žinoma, taip
jau su pundais. Kad pradės mo
teris ir duktė krauti ryšulius ir 
pundus aplink kojas, ant savo 
kelių, ant mano, apkrovė save 
ir mane aukščiau galvos. Ir

VERONIKA 
WRl BLAUSK1ENĖ 
Po tėvais Prusaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 26 d., 12 vai. dieną, 
1928 m., sulaukus 39 m. am
žiaus, gimus Panevėžio apskr., 
Sidabro parap., Miškos kaime. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Juozapą, dukterį Koletą, au
nu Petrą, pusbrolį Mateušą 
Prusą, 2 pusseseres Domicėlę 
ir Veroniką, Baltimore Md. ir 
gimines. Lietuvoj 2 seseris. 
Kūnas pašarvotas randasi 830 
E. 891 h PI., Burnside, III.

Laidotuves įvyks Subatoį, 
Gruodžio 29 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Juozapo parap. 
bažnyčią, So. Chicago, Ilk, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Veronikos Wrub- 
lauskienes giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Pusbrolis, 
Pusseseres ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

HBUmMMRIUMHBUMF T' l .......

DOMICĖLĖ BALINSK1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 25 d., 1:3O vai. ryto, 
1928 m., sulaukus 48 metų am
žiaus, gimus Gerviškės kaime, 
Tauragės apskrityj. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Liudviką, du sunu: Joną ir 
Juozapą, dukterį Veroniką, dvi 
seserį: Maciūną ir Oną. O Lie
tuvoj senus tėvelius.

Kūnas pašarvotas randasi 
4523 So. Sawyer Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 28 d„ 8 vai. ryto iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo P. 
š. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domicėlės Balins- 
k ienos giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyrai, Vaikai, Seserys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tek Yards 1741

J. F. RADZHJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tek Canal 6174
S K Y B I U S : 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos Hgonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose motėrims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai, vak

Akių Gydytojai

POVILAS JOVAIŠAS
t

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 25 d., 3:30 vai. ryte, 1928 
m., sulaukęs 76 m. amžiaus, gimęs Raudėnų miestely, Šiaulių apsk., 
Lietuvoje. Amerikoj išgyveno 10 metų.

Paliko dideliame nuliudime du sunu, Joną ir Juozapą, dvi duk
terį, Teodoriją Radavičienę ir Elzbietą Šatkauskienę, dvi brolienes 
Magdaleną Serunienę ir Marijoną Jovaišienę, o Lietuvoj tris sese
ris, Rozaliją, Elzbietą ir Barborą.

Kūnas pašarvotus randasi J. Padžiaus koplyčioj, 3238 S. Halsted 
SL, Tek Victory 1088.

Laidotuvėse įvyks Pėtnyčioj, Gruodžio 28 d., 8:30 vai. ryto iš na
mų i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje, atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines. ‘ , t į „

Visi A. A. Povilo Jovaišų giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Hunui, Dukterys ir Gimines. ,

Laidotuvėse patarnauju gruburius J. Badžius, lėk tunai 617L

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Vf u s ų patarnavimas 
’aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tek Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Bahmmuotojaa

2814 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

»
 Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
r Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
46054)7 So. Hermitage Avė. 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tek Lafayetlo 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero 

Tek Cicero 3794 
SKYRIUS

8201 Auburn Ate. Tel. 81*d. 3201

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

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 
Namu Telefonas Republlc 9600

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone 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, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų | namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savu akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vėl. dienos it 
nūn Iii 9 valandai vakare.

Phone Boulevard 8483
Dr. Markeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 1L<

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

464)1 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. \Vashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republlc 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

Tel. Brunswick 9624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistus moteriškų vyriškų 

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

arti 31st Strcetf
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis 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. vakaru 
Telefonas Canal 1912 

Rcsidencc Tel. F»irfax 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. lelephnpo Plaza 8200

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel, Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Aibin A. Peters 
(Albin A. PetroshiUs Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhippleSL 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6890. Vai. 9—4.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St„ Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 Iki 12 ryto

DETRO1T, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofibe 
2333 Barlum Tower

Kampas Bates and Cadillac Siiuaro
Valandos nuo 8:30 iki 5 vaL Aukure.

Pąnedėliaib ir Potnyi 
iki 7A0 \ d. '-a^are



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Staigi mirtis
Kalėdų dienoj mirė Mykolas 

Bakučius, 1532 S. Hermitage 
avė. Balevičius buvo dar jau
nas žmogus, vos 28 melu am
žiaus. Jis staiga susirgo ir tapo ■ . • 1 /“S

— L —................................................- - - • -if-.- -1 l” - - — - t j--

kariuomenės, tai dirbo kaip 
mali orius.

Amerikoje paliko brolius Juo
zą ir Antaną, dvi brolienes ir 

į du anuku, o Lietuvoje dvi se- 
j serus ir motiną 80 metų am
žiaus.

Laidotuvėmis rūpinasi bro
liai, o laidotuvėms patarnauja 
graborius I.utevičius, kurio įs
taiga randasi 3103 So. Halsted 
st. Laidotuvės bus ateinant 
penktadieni iš p. Lulovičiaus 
koplyčios į Lietuvių Tautiškas 
kapines. Runas • taps išlydėtas

NAUJIENOS, ChldHgO, UI.
-- ------ -- ■ ------------------------------- -------- — r,. ........  ,.U>. ir ——* T-

Ketvirtadienis, g r. 27, 1928

nugabentas į Cook County ligo- įį koplyčios 1 valandą po pietų, 
ninę, kur ir pasimirė. Vaknr į- 
vyko koronerio tyrinėjimas. Su
rado. jog jis mirė nuo influcn-

Balcvičiaus kūnas randasi 
pašarvotas Eudeikių koplyčioj, 
1605 So. Hermitage avė. Laido
tuvės įvyks pėtnyčioj. Apie 8 
vai. rvto iš šv. Kryžiaus baž- 
nyčios nabašninkas bus išlydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Lietuvis prarado gy
vastį auto nelaimėje 

Kalėdų dienų

Kadangi koroneris. tikisi, jo
goj važiavusi kartu su Mosgeriu 
moteris pagerės ir rasi galės 
duoti aiškesnių parodymų, kaip 
■vyko nelaimė, tai jis atidėjo 
tyrinėjimą iki vasario 13-los 
iienos. Sekantis tyrinėjimas 
bus laikomas Deering policijos 
stotyje; prasidės jis 1 vai. |hi 
pietų. — Reporteris.

šia lietuvis biznierius.
—O kam tau reikia žinoti?-— 

atsiliepia gulintis.
—Sakyk, ba “dėdė” gali pa

krikštyti lazda, jei nesakysi — 
liepia biznierius.

“Argumentas”, matyti, pavei
kia į gulintj. Jisai pasako, kad 
jo vardas ir pavardė: Maikis 
Juodgalvis. Klausiam, kur jisai 
gyvena. Gulintis lietuvis vėl at
siliepia: “O kam tau reikia ži
noti?” Ir vėl “argumentas”, kad 
dėdė su lazda gali pavaišinti, 
priverčia sužeistąjį lietuvį pa
sakyti adresą.

Pagalios viskas išklausinėta. 
Pašaukiama . ligoninės vežimas. 
Praslinkus gerokai laiko atva
žiuoja ambulansas ir išveža lie
tuvį į pavieto ligoninę. Jau jam 
per Kalėdas linksmintis neteko. 
O gal? Kas žino: lietuviai tvir 
ti žmonės. —Reporteris.

SPORTAS
Maroons

teams

former

Although the Manjuette 
Maroons of the SLA. kp. 260 
did not sponsor a football team 
for the eurrent season just 
passed its indivtdual members 
were prominently active with 
various outstanding 
about the city.

Frank Jurgil, the
Tilden Tech bonecrusher full- 
back, who lašt year played 
alongside of Lutz and Larkin 
backfield sensations of this 
year’s city champions, cavorted 
vvith the Chi Armours of 
Bridgeport, leading contenders 
in the Midwest Circuit.

ICLASSIFIED ADVERTISEMEN
Miscellaneous

Įvairų*
Financial

Finansai-Paskolos
Automobile^

Gintarai
Gintarai

Buvęs chicagietis už 
muštas Wisconsine

Linkėjimai Naujiems 
Metams

Rhinelander, Wis. — Juozas 
Slavinskais (Slavin) — lietuvis, 
o kitas - jaunas norvegas, mi-

Jonas Mosgeris, II metų am- kelyje, gi trečias vyras sun- 
žiaus, tapo užmuštas, kai jo au-||;iaj sužeistas ir yra abejonės, 
tas pataikė į gatvekarių vielas ar pasveiks, 
palaikantį stulpą ties Bucine1 
avė. ir 35-ta gatve.

Nelaimė atsitiko Kalėdų va
karą apie 6:30 valandą. Tikro 
nelaimės laiko nežinoma, bet 
Juozas Mosgeris, savininkas duo
nos kepyklos, kuri randasi (ad
resu 841 \Vest 33-rd st., malėsi 
su broliu Jonu apie 6 valandą 
vakaro, o policijos stotyje buvo 
jau pranešta apie tą įvykį kaip 
7 valanda vakare. Ir kadangi 
policija pribuvo nelaimes vieton 
kiek \eiau, tai ir sprendžiama, 
jogei nelam.ė p.’S įnikę kaip

Juozas Slavinskas, senas Cbi- 
cegos gyventojas ir biznierius, 
buvo pinčiai žinomas \Ves t aidė
ję. Leavitt gatvėje jisai turė
jo valgių krautuvę. Pirm devy
nių mėnesių jisai sumainė sa
vastis su graboriumi Lachavi- 
čium, kuris Blnnelandery turė
jo viešbuti.

Būdamas šiame biznyje, Sla
vin užlaiko daug žmonių. Ka
lėdų dienai reikėjo parūpinti 

i vištienos pietums. Ir kaip tik 
i pasitaikė, kad mieste Slavin ne- 
j galėjęs gauti vištų. Taigi paė
męs fordukn ir pasikvietęs far- 

buvo mer*° išvažiavo pas to 
vOi.»hI» I vvro tėvą, čia nusipirko aš- v aiaiiuą 1 * *

i luonias vištas 
merio sunuini

6:30 vai. vakaro.
Užmuštojo broliams 

duota žinoti septintą 
išmušus. Kai graborius Lulevi- 
čius nuvažiavo kartu su užmuš-, 
tojo broliais į'ligoninę, tai Jo-Ha,yterj. 
na Mosgerį rado negyvą. Jiems , 
buvo paaiškinta, kad Jonas’ 
Musgcris buvo atgabentas į Ii- 
goninę jau nebegyvas.

Vėliau, policijos stotyje pra- s 
nešta broliams, j kurį garažą * 
nutempta užmuštojo karas. 11)(;^ •' šmotus.
Broliai ir graborius nuvažiavo j Toje vietoje, kur įvyko nelai- 
į garažą. Bado karą sulenktą i kelias yra platus, buvo len- 
kuone per pusę. Numanu, kad!_’VA autams prasilenkti. Matyt, 
autas kirto i stulpą šonu. Iš 

o au- 
jisai

išvažiavo
Čia nusipirko 

ir kartu su far- 
grjžo į Rhine-»

me-

atvi- 
daug

Buvo jau 5 
mo. O Slavino 

ir

valanda
Fordas 

netoli • miesto ant
Slavino Fordo iš priešingos pu- 

I sės užvažiavo didelis karas. 
1 Fordo pasažieriai tapo suka-

neturėjo

betgi, kad abu autu važiavo 
greitai ir dėl to įvyko nelaime.

Slavin paliko žmoną ir šešių 
metų sūnų. Slavino kūnas bus 
pasiųstas CJiicagon (jo laukia
ma šiandien Chicagoje. Rep.) 
ir taps palaidotas Lietuvių Tau
tiškose kapinėse. M. A. Sharka.

šiandien 9:30 vai. ryto lauk
ta Slavino kimo Chicagoje, 
North’uvstern gelžkdlio stoty
je. Kūnas pašarvotas p. Lacha- 
vičiaus koplyčioje, 2314 West 

lietuvė moteris, p. Barčius, gyv.|23rd place. Slavinas paėjo iš 
ir jos du ku- Nemainių kaimo, Dukonių pa- 

7 metu rapijos, Šėtos valsčiaus, Kauno 
Moteris nelaimėje radybos. —Rep.

k uo
sti n-

to, kaip dikčiai nukentėj 
tas, reikia manyti, jogei 
kirto Į stulpą smarkiai.

Kadangi niekas nematė, 
mel pasitaikė nelaimė, tai
ku pasakyt kodėl Jonas Mosge- 
ris įvažiavo i stulpą. Juo labiau 
keista išrodo todėl, kad Mosge- 
ris buvo pratęs šoferis’, jau 
važinėjęs ketvirtą ar penktą au-

Kartu važiavo

710 West 31 st 
dikiai, vienas kurių 
bernaitis, 
skaudžiai nukentėjo, 
nugabenta St. Paul’s ligoninėn | 
be sąmonės. Koroneriui įvykį 
tyrinėjant, paaiškėjo, kad ligo
ninėje imta moteriškės X-8pin- 
duliai ir kad daktarai mano, j 
jogei jos galvos kiaušas per
skeltas. Sakoma betgi, kad yra 
vilties moteriškei pasveikti, 
nors užtikrinimą duoti negali
ma. Kai <iel kūdikių, tai vie
nas jų tapo tik sukrėstas, o ki
to veidą stiklai suraižė.

Koronerio tyrinėjime paaiš
kinimus davė Antanas Mosge
ris, kuris per penkioliką metų 
laikė prie 31-mos ir Halsted 
gatvių Dry Go<xls krautuvę. 
Dabar jisai jau pardavęc krau
tuvę ir pasitraukęs iš biznio; 
gyvena prižiorėdamas savo na- 
mus, 7106 Stevvart aveue.

Antanas Mosgeris papasako
jo koroneriui, kad jo brolis Jo
nas ptfbeina iš Lietuvos, nuo 
Viekšnių. Amerikon atvažiavęs 
jau kokie 22 metai. Čia Ameri
koje. tarpe kita ko tarnavęs 
kariuomenėje, o kai sugrįžęs iš

1928 metai baigiasi. Už kelių 
dienų bus jau nauji, 1929 me
tai. Kiekvienas iš musų pasijus 
vienais metais senesnis—skait
linėmis. Daugelis žmonių, senu 
Įpratimu, darys visokius pasi
žadėjimus busiantiems metams. 
Giminaičiai, draugai ir pažysta
mi linkės savo artimiems lai
mingų, sveikų ir pasekmingų 
Naujų Metu.

Kaip per Kalėdas, taip ir per 
Naujus Metus, susidarys tarp 
žmonių didesnis draugingumas. 
Ir tai yra girtinas ir geras ap
sireiškimas.

Pas lietuvius dar nėra didelio 
įpratimo sveikinti savo giminai
čius, draugus, pažįstamus ir 
linkėti laimingų Naujų Metų. 
Toks sveikinimas yra geras da
lykas, — suartina labiau žmo
nes ir atnaujina jų draugingu
mą visiems ateinantiems 
tams.

Tiesa, galima sveikinti 
rutčmis. Bet tas užima
laiko. Kitas, daug praktiškesnis 
Naujų Metų pasveikinimas — 
tai per laikraštį. Kiek “Naujie
nų’’ kalėdiniame numeryje buvo 
pasveikinimų ir linkėjimų? Ir 
juos skaitant, net jauku darėsi.

Toks pat pasveikinimas, ma
no manymu, galėtų būti ir Nau
jų Metų “Naujiem)” laidoje.

Mums visuomet reikalinga 
yra draugingumas, bendradar
biavimas ir didesnė pagarba 
vienas kito. Kuomet prisiartina 
metinės šventės, išreiškiame sa
vo draugingumą sveikindami 
savo draugus, pažįstamus, kos- 
tumerius, pacijentus ir klijen- 
tus.

Už tokį malonų ir nuoširdų 
pasveikinimą mes vienas kitam 
busime dėkingi ir tarpe musų 
galės įsiviešpatauti dar didesnis 
draugingumas ir vienas kito 
rėmimas, negu iki šiol. Sveikin- 
kim savo draugus su laiminges
niais Naujais Metais. —žmogus.

Paul Pronchetis, member of 
i the Lindblom *26 city champ- 
ions played in the line for the 
Congressman Doyle Boosters. *

Charles Rusgis, ųuarterback 
of the Lindblom ’26 city champ- 
ions garnered a halfback posi- 
tion with the Champion fresh 
eleven at Nortwestern largely 
through his speed and versal- 
ity. Chuck will probably get 
his varsity chance next season 
and we certainly are all goirtg 
to pi u g for our Charite.

Costek Rozmin, versatile end 
and star, captained the foiTnid- 
nble Congressman Caroll 
Badgers of Brighton Park. His 
aggressiveness and all around 
heady playing accounted for a 
largo measure of his team’s 
commendable showing.

Benjamin Pechkites
George Masunis were the stel- 
lar performers of the Normai 
Clippers from Bridgeport who 
lošt būt one game and number 
among their accomplishments 
a tie and victory over the Chi 
Armours.

Bruce Campbell, capt, at La 
Grange ’27 and his brother 
Robert, backfield aces of the 
Oak Ijavvn Tigers were in
strumentai in the winning of 
the Southwest Suburban 
championship by that team. 
These boys are the Scotch in 
th-e Maroons and furnished the 
principai kiek to lašt summer’s 
baseball team —Bruce taking 
the premier bating honors.

It is quite obvious that were 
the Marquette Maroons to as- 
semble a football team, they 
wuld be capable of making a 
commendable showing in prairie 
circles; possibly invincible, Who 
knows? —A. R. •

. ... .................... — ■ I

i Požėla ritosi Clevelande

Ji buvo
Town of Lake

Jam buvo liūdnos Kalėdos

Rytoj SLA. Jaun. Bi
rutė turės eglaitės 

vakarą

Palangos
Kalėdos jau čia pat — pirktiem 

Kalėdų pre žentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiauslų 
gintarinių karolių Įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių Ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntini 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintariniu reik
menų.

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

Kreipkitės į —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Mes paakolineime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

M0RG101A1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2842 So. Leavitt. St.
Phone Canal 1678

| Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas

Lincoln Sport Phaeton....
Buick sedan 5 pas............
Oakland sedan naujas...
Pontiac sedan naujas......
Chandler* hike naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

Cadillac coupe, 4 pass., perfect
Essex, Forde, 50 kitokių dėl pasi

rinkimo. __
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

1926
1927
1928
1928
1927
1928

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650
$495

IŠSIMAINO Buickas, 5 sėdynių, 
1927 modelis, sedan ant mažos pra- 
partfs ar loto. Kreipkitės Joe Leleika, 

8818 So. Sacramento Avė.

Miscellaneous for Sale 
Jvąirua Pardavimai

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

į Musų išlygos bus Jums naudingos 
Kreipkitės pas (

Business Service 
Biznio Patarnavimai_

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai 
taisyti katilai fumisai, grotoa — 
vandenio įtalsos. American Stove 
Repair Worka, 8110'Wentworth Avė., 
rel. Vlrtnry 9634.

Kreipkites pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

per

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grel 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavirnas. Mfes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Be Koiniso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $.300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service;

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermitage Avė.

PRANEŠIMAS.
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poroe rž 95 cen
tus. Moterims panči'.ku norą po 
85c. ir 95 centai. Viln nios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 3lc., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už C5 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų de) mezginių.

FRANK 3ALEMONAVICJUS, 
j 514 W. 88 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago. III.

• MES darome 1, 2 ir 3 morgičius | 
i. į Eitfhtoen Bond & Morgane Co. 

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

- - - -

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ELEKTRIKINĘ čeverykų taisymo 
! Šapą parduosiu už $250. Savininkas 

apleidžia miestų. Taipgi vyriškų dra
panų prosinirno ^našinų. /

554 W. 81st St.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 
phone Republic 7869

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Keal Estate For Sale 
Namai-žemė ’*srdHvimu»

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- Ypač reikalinga 
kom malevų, popierą, stiklus ir tt Worth, Stickney,

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS. Sav.
I

----------------------------------------------- Ji------------------------------------ --------------------—

RAKTAI—Raktu duplikatai pada
romi jums belAUkiarit; 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 8441 j 
---------------------------------\--------------- i

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
lolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 

' ' _ t vyrų teritorijose 
orth, Stickney, taipjau tarp Stock 

Yards ir Michigan Avė. Turi kal- 
1 bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry
to

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
tas 6 kambariu. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karu garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu i namą 
iidelĮ ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

DIDELIS barmenas ant 35 ir Lowe 
Avė. 2 fl. 9 ruimų namas. Galima ir 
Storą uždėt kas norėtų, 2 m. garažas. 
Kaina tik $4700. Cash $1000.

Atsišaukit pas
C. K. VALAITI, 

919 Weet 35th Street

$500 EXTRA $500
$500 duosiu komišino kas pažyčios 

$2000 ant pirmo mortgečio ant biznio 
lotu..

Tclefonuokit lafayette 6086

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

Pasekmingi pirkiniai 
pelno augimui ne- 
aprubežiuota proga 

biznieriams

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGAS dženitoriaus pagel- 
bininkas—unijistas, patyręs savo dar
be. Atsišaukit j beismentą. Thomas 
Sveistis, 1184 Independence Blvd.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vaL 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Divislon St. “upstairs* 

Tel. Armitage 1199

PAIEŠKAU partnerio i bučemės 
biznį. 3423 So. Morgan St.

REIKALINGAS senas žmogus dir- 
i bti restaurante. 3510 W. 63ni St.

Pirmadienį, apie 7:30 vai. va
karo, 45-toje gatvėje ties na
mais, regis, 1813 West 45th St., 
pradėjo rinktis publika. Netru
kus ir policija pasirodė. Kas 
atsitiko?

Prie šalygatvio, bet jau kie
me, guli vyras kokių 45 metų 
amžiaus. Pakaušis kruvinas. Vy
ras pakrapšto galvą, paskui ta 
pačia ranka paglosto veidą, ir 
delei to jo veidas išrodo, kad jis 
butų ką tik krauju nusiprausęs.

Policija klausinėja,* kaip jo 
vardas, kas su juo atsitiko, kur 
jis gyvena, ir negali susikalbė
ti. Pagalios pasirodo kaimynas 
biznierius, kurį policija ir pra
šo padėti jai susikalbėti su su
kruvintu žmogumi.

Biznierius prataria į gulintį 
vyrą lietuviškai.

—Kaip tu vadiniesi? — klau-

Įvyksta Lietuvių Auditorijoj 
valandą vakaro

Visi Jaunosios Birutės nariai 
prašomi ateiti pėtnyčioj, gruo
džio 28 dieną 7 valandą vak. 
Lietuvių Auditorijoj

Karolis Požėla gerai pasirodė 
tarp svetimtaučių Clevelande. 
Gruodžio 21 d. Public Hali sve
tainėj įvyko ristynės^ kuriose 
dalyvavo ir Požėla. Jam teko 
ristis su pagarsėjusiu rusų ris- 
tiku Buroff’u. Pirmą susikibi
mą Požėla pralaimėjo j 15 min., 
bet antrus du Požėla laimėjo 
labai greit, priplodamas rusą 
prie matraso. Publikos buvo 
daug. Angliški laikraščiai apie 
Požėlą atsiliepė labai gražiai.

Man teko kalbėtis su promo- 
teriu. Jis nori surengti ristynes 
tarp Požėlos ir Joe Komaro, nes 
Gansonas ristis su Požėla atsi
sako. —J. S. Jarus.

5V2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

etuvių Auditorijoj. | aA<uF|FR
čia turėsime šeimynišką uLASSIl ItU ADS

švenčių vakarėlį. Jau yra nu
pirkta puiki Kalėdų eglaitė, ku
ri bus apdailinta šviesomis ir 
saldainiais. Prie jos galėsime 
liuosai, pažaisti ir pašokti.

Šį vakarėlį Jaunąja! Birutei 
rengia Lietuvos Konsulas Chi- 
cagroje p. A. Kalvaitis. Perei- 
tam “Sandaros” koncerte jis 
turėjo progos susipažinti su 
Jaunosios Birutės dainavimu ir 
tvarka ir rezultate to — pasky
rė vaikučiams šią gausią dova
ną.

Taigi visi susirinkim rytoj 
Lietuvių Auditorijoj. —V.

Educational
Mokyklos

MOKINKIS BARBERY8TES AMATO 
Dlenomia ar vakarais. Del Informacijų lauk 
arba ra*yk INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. 673 W. Modlaon Bt.

Miscellaneous
Įvairus

Paskolos suteikiama 
į vieni dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
• * ' I

Mes perkame real estate 
kontraktus

REIKALINGAS patyręs kirpėjas, 
dėl karpimo geležies atmatų geležies 
kieme. WILKUS IRON COMPANY, 

5833 So. Carpenter St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris pridaboji- 
muii 2 vaikų. Geros sąlygos. Atsišau- 
kit 2011 S. Halsted St., J. Machiulis.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 4 
metų mergaitę. 1840 S. Halsted St.

Tel. Canal 5821

REIKALINGOS abelnam namu dar
bui, kambarių prižiūrėtojų, virėjų ir 
tt., didelis pasirinkimas gerai apmo
kamų vietų šeimynose, koteliuose ir 
restaurantuose.

META’S EMPLOYMENT 
4057. N. Robey St.

(Dhbar Damen Av.) arti Lincoln Av.

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie namų darbo. Turi mokėt virt.

8280 West Augusta Street 
Spaulding 5818

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO D1KBTUVR
IŠdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o Jeigu Jie netu
ri. tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
ElectricaJ and Radio Engineerinp 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westero 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taiRymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant phim- 
binsrą ir apšildymą. Tiktai biski 
(mokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae. 

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

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
menas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO «H0P, 
240 W. 81 st St.
Tel. Victory 9818

Mainysiu greitai savo biznio 
namą 2 aukštų muro, 2 storai,
I flatas 6 kambarių, basemen
tas, štimu apšildomas, 2 karų 
mūrinis garažas, 6551 Cotage 
Grove Avė., arti Tivoli teatro, 
žemė viena verta daugiau $1000 
pėda. •

Mainysiu ant 6 ar 7 kamba
rių rezidencijos Marųuette Ma
nor ar Chicago l4iwn. Atsišau
kit greitai.

Reikalingas nedaug vartotas 
automobilius uždarytas į mainą 
ant dviejų gerų biznio lotų ant 
Archer Avė. gatvekarių linijos, 
Pietvakariuose. Atsišaukit grei
tai.

Dubeltavas Transfer kampas,
II štorų, 4 ofisai ir 1 flatas 6 
kambarių ant loto 150x150 pė
dų dydžio, pietrytinis kampas 
Elston ir California Avės. 3141 
N. California Avė. Renda $11,- 
460 į metus be jokių išlaidų nei 
šilumos nei dženitoriaus nėra, 
rendauninkai patįs atlieka. Mor- 
tgačių $65,000. Kaina $125,000. 
Parduosiu tik su $10,000 įmokė- 
jimu ir priimsiu į mainą mažes
nį namą arba lotus.

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

Naujas mūrinis namas, 2 auk
štų, štoras ir 5 kambarių flatas 
ant antrų lubų, 1 karo garažas, 
basementas, garu apšildomas ir 
visi kiti moderniški įtaisymai. 
Galima nupirkti su $1000 cash, 
likusius kas mėnesį kaip rendą. 
Randasi Marquette Manor apie- 
linkėj. Parduosiu už $19,500. 
Priimsiu į mainą gerą lotą, au
tomobilių arba mažą farmą.

Kreipkitės
7731 So. Lincoln St.

Mainysiu ant gero vartoto au
tomobilio savo didelį 75x180 pė
du didžio rezidencijos kampinį 
lotą su dideliais medžiais, aukš
ta ir sveika vieta gyvenimui. 
Pietvakariuose. Atsišaukit grei
tai.

J. ZACKER, 
6635 So. Troy St.




