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Sovietų agento byla dėl 
miliono dolerių suktybių
Litvinov-Valach įteikė Paryžiaus proku- 

rorui sensacingų dokumentų, kuriais jis 
Įrodinėja, jogei švindelis buvęs daro
mas Kominterno naudai

“(rostorgo” valdininkai, iš tik
rųjų yra maskuoti Kominterno 
atstovai, .lis pats, Litvinov-Va
lach, kurj laikų buvęs tokia 
Kominterno agentu. Jo virš;-

PARYŽIUS, gruod. 27. —Lit
vinov-Valach, sovietų užsienio 
reikalų vicckomisaro Litvinovo 
brolis, pristatė Paryžiaus pro
kurorui surašyti! penkiolikos
lakštų memorandumą, kuriame 
jis smulkmeningai papasakoja 
istoriją apie tai, kaip jis suk
tybėmis išgavęs milionus dole
rių iš vokiečių ir franeuzų 
firmų.

Kartu su memorandumu, Lit
vinov-Valach įteikė dar doku
mentų parodyti tikrumą jo 
tvirtinimų. Koki tie dokumen
tai, prokuroras kol kas nesa
ko, jis užtikrina tik, kad jie 
esą didelės svatbos.

Litvinov-Valach patvirtina 
tai, kas jau ir pirmiau buvo ži
noma, būtent, kad “Gostorg” ir 
“Arkos” sovietų prekybos 
delegacijos Paryžiuje, Berlyne 
ir Londone — yra ne tik preky
bos misijos, bet yra kartu ir 
komunistų internacionalo agen-

Brazilija Bolivija pa- LIETUVOS ŽINIOS 
sirašė sutarti . 4 ,—~ x 4_____ - Antru kartu nuteistas

R1O DE .IANEIRO, Ui•azilija,; 15 metų kalėjimo
gruod. 27. — Brazilija ir Boli-1 -----------
vija vakar čia pasirašė sienų ir KAUNAS. — Kariuomenės 
susisiekimo *rel(Cinkeliais su- teismas pirmininkaujant gen. 
tartį. Šniukštai nagrinėjo žmogžudžio

_ .Stasio Taninlionio bylą. Prieš

toros. Jos indorsuoja uotus 
komunistinei propagandai. Tos 
notos visados išrašomos priva
tinio asmens vardu. Specialiai 
agentai, kurie dedasi esą neva

Arbitracijos teismas 
Bolivijos Paraguajos 

ginčui lyginti
\VASH1NGT()NAS, gruod. 

27. — Pan-Amerikos arbitražo 
ir konsiliacijos konferencija su
formulavo konkretų plrtną Boli
vijos ParflTūajos ginčui dėl sie
nos išlyginti ir tą planą, pasiuntė 
abiejų Pietų Amerikos respub
likų valdžioms.

Einant konferencijos patiektu 
planu, įsteigiamas devynių teisė
jų konsiliacijos teismas, į kurį 
Bolivija ir Paraguaja paskiria 
po du savu atstovu, o kitus pen
kis, neitralius, paskiria arbitra
žo konferencija.

Pirmą savo susirinkimą kon- 
siliacijos teismas laiko Washing- 
tone.

Chicagos busas nukrito 
j vandenį; 16 sužeisti
PANA, III., gruod, 27. —Ėjęs 

iš Chicagos į St. Louis Ni-Sun 
linijos busas, netoli nuo čia už
ėjęs ant tilto paslydo, išlaužė 
tilto atkoles ir nukrito į upelį, 
toje vietoj tik 4 pėdas gilumo. 
Bušu važiavo trisdešimt du 
žmonės, šešiolika buvo sužeis
ti, jų tarpe trys pavojingai.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu, l>ct apie vaka
rą galima lalukti atmainos; 
truputį šilčiau; vidutiniai mai- 
nąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 36° ir 38° F.

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:25. Mėnuo teka 6rl2 
vakaro.

ninku buvęs Turovas, — vy
riausias galva visų tokių Ko
minterno agentų sovietų preky
bos delegacijose Berlyne, Pary
žiuje ir Romoje; jis, Turovas, 
buvęs ir jų finansinis agentas.

Litvinov-Valach tvirtina, kad 
notos, kurias jis išdavęs ir ku
rias sovietų delegacija atsisakė 
sumokėti dėl to, kad jos esą ne
tikros, buvę jo išduotos pagal 
Turovo įsakymą, ir visi tomis 
notomis gauti pinigai —- vienas 
milionas dolerių — buvę ati
duoti komunistinei propagan
dai.

Sovietų vicekomisaro brolis 
parodo, kad tai ne vienintelis 
toks atsitikimas, ir kad pana
šių “gešeftų” sovietų agentai 
yra padarę gana daug. Dar 
dailgiau: Litvinov-Valach užtik
rina, kad sovietų valdžia pati 
spausdinus netikrus červoncus 
ir juos pardavinėjus Berlyno 
biržoj.

Franeuzų senatorius 
eina į kalėjimą

Klctz, papildęs milionus dolerių 
suktybių, pinigus prašvilpė 
mergoms ir puotoms

PARYŽIUS, gruod. 27. --Ka
lbingi ekspertai pripažino jį vi-j 
sai sveiką ir protu ir kunu, o 
todėl atsakingą už savo darbus, 
Lucien Klotz, buvęs finansų 
ministeris ir senatorius, kuris, 
yra kaltinamas dėl inilionų 
frankų suktybių, bus netrukus 
perkeltas iš ligoninės į Santo 
kalėjimą. į

Klotz, kuris dabar rezignavo 
iš semito, per pastarus dvejus 
melus gyveno ūždamas. Mer
goms, aktorėms pirkinėjo bran
gius automobilius, briliantus, 
kailius, kėlė ekstravagantiškus 
pokylius ir puotas brangiau
siuose viešbučiuose ir restora
nuose ir prašvilpė milionus 
frankų ant ruletos ir arklių 
lenktynėse, visur mokėdamas 
klostuotais’ čekiais.

Sprogimas laivyno do
kuose; vienas jurinin

kas užmuštas
KEY VVEST, Flu„ gruod. 27. 

— laivyno dokuose čial įvyko 
gazo sprogimas. Sprogimo buvo 
suardytus švyturio tenderis 
Poinsettia ir vienas jurininkas, 
K. Kutson, užmuštas, o du kiti 
skaudžiai sužeisti.

Prokuroro pati ir banko 
tarnautojas suimti 

dėl vagystės
MURPHYSBORO, III., gruod. 

27. — Detektyvai suėmė čia 
Mrs. Bose Levvis, Jaokson kaun- 
tės prokuroro žmoną, ir Mur- 
physboro Savi ngs Bank and 
Trust kompanijos telerį. Abu
du kaltinami <tel vogimo banko 
pinigų.

Influenzos ligos vėl 
isismarkėjo

VVASH1NGTONAS, gruod. 
27. — Sveikatos biuro gauti iš 
dvidešimt penkių valstijų pra
nešimai rodo, ka<l praeitos sa
vaitės gale influenzos epidemi
ja buvo vėl pakilu.^ Jregistruo- 
tų susirgimų gruodžio 22 dieną 
buvo 856,195, tuo tupu kai 
prieš savaitę įregistruotą su
sirgimų buvo 511,870.

Sveikatos biuras pažymi, kad 
paduodami skaičiai sudarą ne
daugiau kaip vieną penktąją 
dali sergančių, nes paprastai iš

Misa Louise Blakely, New Yorko teatrų aktorė, kuri atsi
sakė plika pozuoti teatrininkui Earlui Carroll’iui — tam pa
čiam, kuris anuomet buvo surengęs lietuvaitei Teresei Daugė
laitei vyno maudyklą ir užtai buvo patekęs į kalėjimą.

penkių susirgimo atsitikimų 
tik vienas lesti įregistruojamas.

Meksikos maištinin
kų banda sudaužė 
pasažierių traukinį

Du žmonės užmušti, trisdešimt 
sužeisti traukiniui su tiltu 
nukritus Į daubą

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 27. - Du žmonės buvo 
užmušti ir daugiau kaip trisde
šimt skaudžiai sužeisti pasa- 
žieriniam traukiniui nugriovus 
su tiltu j daubą netoli nuo llor- 
mingas, Chihuahua valstijoje.
Traukit^/ buvo daug žymių 
valdininkų, važiavusių daly
vauti vienos geležinkelio ša
kos atidarymo iškilmėse.

Pasirodė, kad nelaimę įvyki
no maištininkų banda, kuri bu
vo tyčia nudeginus tilto ram
sčius. Kadangi traukinį lydėjo 
stipri kareivių sargyba, ta» 
lianditai be kovos paspruk'? į 
kalnus.

Banditų siautimas įvairiose 
, vietose

Keli šimtai maištininkų puolė 
elektros įmonę Bernote, Coli- 
inos valstijoj, kuri aprūpina ele
ktros žiburiais ir pajėga Guli
mos Miestą ir daugelį apielin- 
kės miestų miestelių. Apiplėšę 
žmones ir sudaužę elektros ma
šinas, banditai paspruko.

Maištininkų bandos vakar 
puolė Tlalco ir Pueblo miestus, 
bet abejuose atvejuose buvo 
pagalbon atvykusios federalinės 
kariuomenės skaudžiai sumuš 
tos.

Ties Tlalco daug banditų 
buvo nukauti, o trys jų vadai 
sugauti ir tuojau pakarti me
džiuose šalia vieškelio.

Greitojo Chicagos trau
kinio susikulimas

SAN BERNARDINO, Cal., 
gruod. 27. — Ties llespcria, 
Cal., susikūlė greitasis Santa 
Fe geležinkelio traukinys, ėjęs 
iš lx>s Angeles į Chicagą. Kele
tas pasažierių buvo sužeisti, jų 
tarpe du jxavojingai.

Banditai pabėgo su 
$9,000 banko pinigų _ 4

BLOOMINGTON, III., gruod. 
27. — Keturi ginkluoti banditai 
puolė Washington miestely 
Danforth State banką ir auto- 
mobjJiu paspruko su $9,000 
banko pinigų.

Banditų butą nepapras
tų akyplėšų

KANSAS CITY, Mo„ gruod. 
27. — Trys banditai sulaikė 
policijos vadą Normaną Hali, 
atėmė iš jo revolvęrį, policinin
ko žvaigždę, $20 pinigų ir 
magaryčioms dar apmušė.

IAtlantic and Pacific Photo]

Žuvo italų laivas su 
25 žmonėmis

SEATTLE, Wiish., gruod. 27. 
— Ramiojo vandenyno šiaurėje 
prapuolė italų garlaivis Gildą 
Scuideri, kuris praeito lapkričio 
menesio 5 dieną išplaukė iš 
Seattle i Kobe, Japonijoj. Į Ko- 

1 be jis ligšiol neatvyko, nors tu
rėjo seniai jį pasiekti. Bijoma, 
kad su juo nebūtų atsitikus ne- 
hiimė. Garlaivio įgula susidėjo 
iš dvidešimt penkių žmonių.

Lijundra ir plikšala 62 
žmones nuvarė į 

ligoninę
MIUNCHENAS, Vokietija, 

gruod. 27. — Po gero lietaus 
staiga užėjo stiprus šaltis ir vi
si keliai, gatvės ir šaligatviai 
virto slidžiausiu ledu. Miun
cheno mieste dėl to daug žmo
nių susižeidė, o 62 asmens teko 
gabenti į ligoninę.

Brolis ir dvi sesers pri
gėrė po ledu

OHEAT BARRINGTON, Mas- 
sacihusetts, gruod. 27. Housa- 
tonic upėje įlužus ledui, kuriuo 
jie čiužinėjo, prigėrė trys Anos 

i Gromelskienos vaikai, dvi mer
gaitės ir vienas berniukas.

HAMMOND, Imi., gruod. 27. 
— Jos automobiliui susidūrus 
su busti, buvo baisiai sužeista 
Mrs. Fiedorovicz, 19 ięetų am
žiaus. Netrukus ji mirė.

Ruklių spirito byla
KAUNAS. Kauno apygar

dos teisme prasidėjo pagarsėju
si Ruklių spirito varyklos byla. 
Varyklos savin inkai česle Jo- 
selis ir Elias Taubmanas, o 
taip pat varyklos atsakomasis 
vedėjas, Bichmanas Abrainas, 
likerių dirbtuvės įgaliotinis Ju- 
dasinas Markas ir buvęs akci
zo valdininkas šafas Robertas 
yra kaltinami padarę valstybes 
iždui per 7 milionus litų nuo
stolių.

-—r—-----------------------------------  --------

Nelaimė kasyklose

Du darbininkai kaliniai užmuš
ti, devyni pavojingai sužeisti

SANFOHD, N. C., gruod. 27.
— Vietos anglies kasyklose įvy
ko nelaimė, kurioj du anglia
kasiai kaliniai buvo užmušti, o 
devyni kiti pavojingai sužeisti. 
Nelaimė alsi tiko nutrukus kel
tuvo lynui ir keltuvui nukritus 
į šalto dugną.

Užmuštieji ir sužeistieji buvo 
valstijos kaliniai, vyriausybės 
išsamdyti kasyklų kompanijai.

Apako nuo degtinės; 
skundžia saliunininką 

dėl $100,000 i
BALTIMORE, Md„ gruod. 

27. — Pilietis Clarence Meyers 
iškėlė bylą smuklininkui Ed
uardui Watkinsui, reikalauda
mas $100,090 atlyginimo. My- 
ers kaltina Watkinsą, kad pa
starasis savo smuklėje davęs 
jam degtinės, kurios išgėręs 
jis apakęs.

Kaip komunistai ger- 
bia darbininkus

KAUNAS. Spalių 23 d. Tel
šių ligoninėj mirė iš Skuodo 
daibiniiikm socialdemokratas 
A. Endriuška. Po septynių die
nų, spalių 30 d., Varnių koncen
tracijos stovyklos socialdemo- 
kratiškų darbininkų kolektivas 
paskelbė godulos dieną: nėjo tą 
dieną dirbti, nedainavo, nevaik
ščiojo, laike pietų pagerbė mi
rusio atminimą vienos minutės 
atsistojimu.

Tuo pat metu vadinamų “kai
riųjų” kolektivas demonstrati- 
viškai ėjo į dirbtuves dirbti, 
lupine armonika griežė, klyka
vo.

Tai taip žmonės, kurie save 
vadina “kairiaisiais”, gerbia 
darbininkų klasės žuvusį kovo
toji-

VIENA, Austrija, gruod. 27.
— Iš Belgrado praneša, kad 
Jugoslavų kalulius Aleksandras 
rimtai susirgęs nusišaldymu.

Ūkio darbininkų-kių 
parsidavimas iš auk

ciono Francijoj
Keistas paprotys Francijos pie

tų provincijoj, išsilaikęs dar 
iš baudžiavos laiku

ST. ETIENNE, Fraucija, 
Tfruod. 27. - Senovės papročiu 
laikytas čia vakar žemės ūkio 
larbininkų aukcionas parode, 
kad tokių darbininkų franeuzų 
ukininkams labai stoka.

Ant kaladės buvo pastatytas 
zos apie tuzinas darbininkų ir 
riemenų, ir kiekvienam jų buvo 
)o aštuonis ar daugiau pirkė- 
us. Piemenaitėms, maža ką 

vyresnėms kaip 13 metų, siūly
ta kiekvienai po $120 ir dvi 
įaujas sukneles priedo už vie
nus metus darbo. Bernams siu- 
yta nuo $160 iki $230 metams, 
su įvairiais priedais.

Pietų Francijoje mat tebėra 
iš senų vergybės laikų užsili
kęs paprotys,- kur darbinink u 
parsidueda iš varžytinių (auk
ciono) .

Kas metai antrą Kalėdų ihe- 
ną žemės ūkio darbininkai — 
bernai, tncrgbs, piėmens, — jei 
jie senuoju savo šeimininku 
kuo nors nepatenkinti, gali at
vykti į St. Etienne ir ateinan
tiems metams “parsiduoti” čia 
iš varžytinių kitam kuriam ūki
ninkui, Pirkęs reikiamą darbi
ninką, ūkininkas turi pinigus 
sumokėti tuojau, ir tie pinigai, 
tai yra darbininko alga, iki ga
lo metų pasilieka aulkcionie- 
riaus rankose. Metams pasibai
gus, aukcionksrius algą atiduo
da darbininkui, |xasilaikydamas 
sau tik tam tikrą nuošimtį 
komisą.

Gaisras sunaikino mo
kyklą; $150,000 žalos
PLYMOUT'H, Ind., gruod. 27. 

— Bourbon miestely, mtoli 
nuo čia, gaisras sunaikino vidu
rines mokyklos trobesį, padaręs 
apie $150,000 nuostolių. Gais
ro kilimo priežastis nežinoma. 

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 klintis, 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.

keletą mėnesių Tamulionis, ne
toli “Maiste” fabriko, Kauno 
apylinkėje, plėšimo tikslu nu
žudė pil. Sliviką, tačiau pini
gų pas jį nerado.

Kriminalinė policija surado 
žmogžudžio pėdsakus Marvian- 
kos kaime. Laike suėmimo Ta
mulionis padarė ginkluotą pa
sipriešinimą ir šovė į policinin
kus, bet vis dėlto buvo suim
tas. Jo bendraminčiai pasislė
pė.

Teisme paaiškėjo, kad Tamu
lionis 1921 metais už plėšimus 
jau buvo kartą nuteistas 15 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet 1926 metais dėl amnestijos 

j buvo paleistas į laisvę.
Dabar kariuomenės teismas 

antru kartu jį nuteisė 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

r--i . . ■ —

Paštininkų manifesta
cija KlaipėdojĮ _______

KLAIPĖDA. — Gruodžio mė
nesio 7 d. vakare buvo Klaipė
doje įšventinta Klaipėdos pašti
ninkų sąjungos vėliava. Ta pro- 
;a buvo Krantinėje (Strandvi- 
oje) surengtas vakaras. Tarp 

i kitų aukštesnių svečių dalyva- 
j vo ir Klaipėdos krašto gub. 
ministeris Merkys, kuris svei- 

1 kino basi kuriančiai paštininkų 
sąjungą. Dalyvavo taip pat ir 
daug kitų krašte esančių orga
nizacijų. šventadienį po piet pr

idaryta manifestacija su vėlia- 
1 va per miestą. Sąjungos nariai 
i nužygiavo ant kapinių, kur ant 
! ukilėlių kapo uždėjo vainiką.

—

Naujoviškumai gelež- 
kelių stotyse

—u- — , ...

Kauno geležinkelių stoty pa
statytas ir jau pradėjo veikti 
specialus elektros automatas 

i įspėti keleivius apie eilinio trau 
kinio išėjimą.

Kiekvienam traukiniui išei
nant automatas duoda skambu
tį ir ant tam tikros lenteles 
(ciferblato) nurodo traukinio 
išėjimo laiką, kryptį ir trauki
nio numerį.

Panašus automatai busią pa
statyti visose didesnėse gele
žinkelių stotyse.
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PIETŲ AMERIKOS RESPUBLIKOS
Kontinentas du syk didesnis 

už Europą, žiūrėdami i Pietų 
Amerikos žemėlapį, mes mato
me to kontinento stebėtiną atei
tį — komerciališko svarbumo 
ateitis su milžinišku natūraliu 
turtu, kuris visam pasauliui 
yra reikalingas, žemėlapis pa
rodo Amazon’o milžiniškas gu
mos girias; Argentinos, Para- 
guaos, 
bijos 
nymo
Peru nitrato žemes; Brazilijos, 
Guianos ir Kolombijos 
cukraus ir kakao plantacijas, 
kaip ir įvairių šalių sidabro, va
rio, aukso ir geležies depozi
tus.

Pietų Amerika yra beveik du 
syk didesnė už Europą, bet ne
turi tiek daug gyventojų. Fran- 
cija ir Italija drauge turi dau-

kai- i 
Suv.' 
pusę

Uraguaos, Colom- 
ir Venezuelos • ga- 

laukus; Chile ir

šalims parduoda kviečių, komų, ■ 
semenų, jautienos, sviesto, 
lių ir vilnos. Argentina 
Valstijoms pristato suvirš 
čionais suvartotų kailių.

1926 m. Argentina turėjo su-1 
virš dešimts milionų gyventojų. 
Buenos Aires, jos sostinė, yra 
moderniškas miestas su net 2,- 
300,000 gyventojų. Kiti svar
bieji miestai yra Rosario, Cor- 
dobo, La Plata, Tucuman, San
ta Fe, Mendoza, Bahia Blanca.

Kelios industrijos Argentinoj, (
kavos,: ypatingai transportacijos ir ka

syklų industrijos, yra rankose 
svetimtaučių; čia Anglijos in
dustrijos interesai užima svar
bią vietą.

Argentinos konstitucija yra 
panaši į Suv. Valstijų konsti
tuciją. Yra 14 autonomiškų 
provincijų ir 10 teritorijų. Pre-

ir^olflc and Atlantic Hbotol

iš pasaulio stebuklų randasi 
ant rubežiaus Parana.

Brazilijos milžiniškas minera
linis turtas ir derlingos Žem
dirbiškos žemės mažai išvysty
tos. Keturiose Brazilijos vals
tijose įimant Rio de Janiero, 
beveik 4/5 dalis viso pasaulio 
Kavos auginama. Kiti svarbieji 
produktai yra guma, kakao, 
kailiai ir mėsa. Nuo pasaulinio 
karo visokios išdirbystės vys
tosi. 1925 
fabrikai.

Brazilija 
gyventojų,
sios grupes svetimtaučių buvo 
italų 560,000; portugalų — 
434,000; ispanų— 220,000; vo
kiečių 59,000 ir japonų 28,000.

Rio de Janiero— Brazilijos 
sostinė, turi 1,200,000 gyvento
jų ir yra puikiausias Pietų 
Amerikos miestas, jeigu ne vi
so pasaulio. Jos architektūra

dabartės yra federuota respub
lika su konstitucija, kuri seka 
Suv. Valstijų konstituciją. Turi 
beveik 20 valstijų, vieną teri
toriją, ir federalj distriktą. 
Prezidentas renkamas tiesiogi
niu balsavimu keturiems me
tams ir Pasiuntinių Buto iš 212 
narių, renkamų trims metams. 
Kabinetas atsako vien tik pre
zidentui.

respublikos yra 
ir gyvulininkys- 

su daug naturalio

nuošimtis Bolivi-

m. buvo 257 vatos

turi net 39,000,000
1920 m. didžiau-

BOLIVIJA, PARAGUAJA
IR URAGUAJA

šios trys respublikos guli tar
pe Brazilijos, Argentinos, Chile 
ir Peru. Bolivija yra beveik 
musų Alaskos didumo; Para- 
guaja Kalifornijos didumo ir 
Uruguaja, mažiausia Pietų 
Amerikos valstija, North Da- 
kotos didumo.

giau gyventojų, negu yra Pie-1 zidentas turi būti katalikas ir 
•’ ’ , [gimęs Argentinoj, yra išrenka-

1 mas šešiems metams. Kongre
sas susideda iš Senato iš 
narių, ir Pasiuntinių Buto 
158 narių.

CHILE f

tų Amerikoje.
Pietų Amerika yra beveik 

vienintelis kontinentas, kuris 
ragina imigraciją, ir pageidau
ja, kad žmonės iš visur tenais 
važiuotų, nes reikalinga daug 
daugiaus darbininkų, negu turi.

Gamta tikrai apdovanojo Pie
tų Ameriką. Apart neišpasa
kytai daug naturalio turto, turi | 
puikiausius 
nius — upes,ežerus ir t.t. — tokio didumo kokio yra musų 

randasi visame Teksas valstija. Randasi Pietų 
ujungdamos vieną Amerikos vakarų pakrantyje ir

Amazon upė yra užima da]į žemės iš 2,620 my-

30
• v18

Sulyginus su Argentinos res- 
publike Chile yra labai maža 
respublika. Chile yra tokio di- 

1 durno, kokio yra Norvegija ir 
vidurinius vande- Švedija daiktan sudėjus. Arba

dideles upės
kontinente s
vietą su kita.
4,000 mylių ilgio (ir jos prie- jjų ilgio įr paprasto pločio iš 
upės) yra ypatingai tinkama jpp mylių.
laivams plaukioti. La Plata^ šiaurinė dalis yra sausa, bet 
Orinoco, Magdalena ir daugelis yvį provincijos produktuoja net 

‘kitų upių yra labai arti viena 95 nuošimtį viso pasaulio nit- 
nuo kitos ir galima 
vandeniniu keliu keliauti.

Andai yra ištiktųjų

ilgiausiu ra^v Chile turi milžiniškus 
! vario, geležies, aukso, sidabro 

. _ Pietų'ir kitų mineralų depozitus. Yra 
Amerikos Alpai—tik daug di-Į suvjr§ 8,000 išdirbysčių, kurios
dėsni. Naturališki vandenpuo- 
liai turi net 54,000,000 arklio! 
jėgų, ir tik 680,000 arklio jėgų 
suvartojama.
ARGENTINOS RESPUBLIKA i

Vėl žiūrėdami į žemėlapį «nes 
matome, kad šalis, toliausia'į1 
pietus yra Argentinos respubli
ka, viena iš turtingiausių Pietų 
Amerikos respublikų. Yra di
desnė negu sekančios i 
sudėtos šalys—Francija, Vokie- i 
tija. Italija, Ispanija, Švedija,' 
ir Norvegija—ir yra beveik to-! 
Rio didumo, kokio y v«x musij i 
vienuolika kalnų ir Pacifikoj 
valstijų. Čia yra labai daug vie- • 
šos žemės, kuri atdara koloni- i 
zacijai.

T Argentinos respubliką dau
giausia imigrantų atvažiuoja iš 
Ispanijos ir Italijos.

Kviečiai, linai, komai, ir avi
žos sudaro svarbiausius javus. 
Cukraus ir vyno industrijos žy
miai progresuoja. Auginimas) 
avių, galviju, arklių, ožkų iri 
kiaulių išvystė mėsos pakavimo 
industriją. Išdirbystės vis au-

samdo apie 100,009 vyrų, če- 
verykų kompanijos varo kon
kurenciją su šiaurinės Ameri
kos ir Europos fabrikais. Svar
biausi javai yra> kviečiai, ru
giai, komai ir bulvės. Galvijų 
1924 m. turėjo apie 1,900,000 

! galvų, ir avių 4,100,000.
Beveik visi gyventojai (apie 

4,000,000) paeina iš Europos 
• arba yra europiečių ainiai. Vie- 

Į krūvą tjnjŲ gyventojų (Araucan Indi-

daug austinių, aliejaus, chemi
kalų, geležies, agrikultūriškų, 
įrankių, mašinerijos, stiklo ir 
kitų produktų. Iš kitos pusės, 
Argentinos respublika kitoms

NAUJI HUDSON-ES8EX
AUTOMOBILIAI

Didesnės jėgos, greitesni ir gražesni. 
Taipjau ir pigesni—nuo 950 iki $200

Hudson«EssPX automobiliu kompa
nija šiomis dienomis paskelbė ir iš- 
; tutė parodon pas savo pardavėjus 
naujus HutUon ir Essex automobilius. 
Naujieji automobiliai yra daug gra
žesni, yra daug itidejnės jogos, oet 
kartu, delel naujos kmburacijos, su 
va-ioja daug mažiau gazolino, ir yra 
• l.iug greitesni. Jie turi 140 nauj 1 
ik. gerinimų, k u i ■ p.ihce'.a 800 i/ai
rių dalių. T lipiau išleistu 8 nauji 
modeliai. Tečimis nors naujieji auto
mobiliai yra daug gražesni ir žymiai 
lagerinti. tėčiai- kainos jų yra žy
niai nupigintos. O tai dėlto, kad 
iLulson-Ės: ęx kompanija ruošiasi tu- 
h G šiemet ;:ekmim;iausius metus sa
vo istorijoj, no s ji yra vienu iš. se
ni t'siu automnbi'iii iš'lirhinčtoių. 
Naujieji automob>i;.u vrn viek geri, 
kp.l ii iššauki 1 ki'ua išdirbėjus "pa
dalyti goresnius karas” už Hudsoii 
ar Bssex. Ji yra naši rengusi ir šie
met vadovauti 6 cilind<*riu automobi
lių lauki* ir mano per ateinančius šc- 
šius mėnesius pagaminti tiek automo
biliu, kiek ji buvo nagaVninusi per vi
sus 1928 metus. Ji darydama iššau
kimą kitoms kompanijoms ir pavadi
no savo naująjį Essex autą “The 
Chullenger”.

EGZAMINACIJA $5

SpcMaliMas irydynic <br<*ni-ki) Ir nauju li
uli. J<'i kiti neguliu jumis išgydyti, atšilau- 
kykil pas mime. Mano pilnus iš<*uz.aiiiiuavi- 
inas atideiiKs jusi) tikrą ligą ir jei uA tipai- I 
imsiu jus u.vdyti, sveikata jums Htiaryš. Ei
kit pas tikri) specialistą, kuris neklaus jusi) * 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
gulutim* iš< gz.aminavtmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. .lackson Blvd„ netoli State St.
Kambariai

Imk elevatorių. 
CHICAGO, ILLINOIS 
TIKTAI $5 PILNA 

valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietį).
30 vakaro. Nedelioj nuo 10 ryto 

iki 1 |>o pietų.

20

OftMO 
nuo iki

1012, 1015, 1016.

z———■■

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elcktrikinis Gydymas
Trcatmcntai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinčs vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdarus Utar- 
įlinkais nuo 8 iki 12 vul. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimv.

A. F. CZESNA
1657 W. 15th St.
Kampas Paulina Street

8 v. ryto iki 1 v. nakties.Nuo
Nedaliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevurd 4552

Jocob M. Dickinson, buvusia i ir mozaiško darbo šaligatviai, 
kaip sekretorius Tafto kabinę-, tropiški daržai ir puikus kalnai 
te, gruodžio 13 d. pasimirė St.) per ilgą laiką iš visur pritrau- 
Luke ligoninėj, Chicagoj. Jis 
buvo 78 metų amžiaus.

Visos trys 
Žemdirbiškos 
tės valstijos 
turto.

Beveik 50
jos gyventojų (2,155,000, 1924 
m.) yra indijonai, kurie var
toja savo dialektus, ir 25 nuo
šimtis maišyto kraujo. Uki- 

gyvulių auginimas ir 
yra svarbiausi užsi- 

Tarpe mineralinių 
yra cinas.

Paz su 116,000 gyventojų.
Paraguaja irgi vidurinė ša 

lis, upėmis dasiekia Atlantiko 
okean'ą. Galvijų auginimas yra 
svarbiausia industrija. Svarbie
ji eksportai yra kailiai, me
džiai, galvijai ir tabakas.

(Bus daugiau)

Keliaukite valdžios laivais—“Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United StatesLines

ninkystė, 
kasyklos 
ėmimai, 
eksportų

Bolivija yra vienintelė Pietų
Amerikos respublika, kuri ne
turi išėjimą į jurą ir bandymas 
įgyti kokį nors uostelį veda prie 
ginčų su Paraguaja.

Bolivijos sostinė yra Sucre, 
mažas miestas su 17,000 gy
ventojų. Didžiausias miestas 110 So- I)ca,born st., chicago, 01. 
ir kur randasi valdžia yra La ............... m................................ ....

ke kaleivius. Kiti svarbieji 
miestai yra San Paulo, Bahia, 
Rernambuco, Papra, Porto Aleg- 
ra, Nictheroy, Curytibo ir Ma- 
naos—kuriuos pažysta visi ju- 
reiviaiS-

Brazilija, buvusi Portugalijos 
j kolonija, ir viešpatystė nuo 
1815 iki 1888 m., kur portuga
lų kalba yra oficiališka kalba,

jonų) yra apie 100,000 
kalnuose.

Kaip ir daugelį kitų 
Amerikos šalių, taip ir 
užpuolė neišpasakytai daug že-l 
mes drebėjimų, žemės drebėji-' 
mas sulaiko jos industriališką | 
progresą. Paskutinis, kuris j- 
vyko tik trmpą laiką atgal, 
prieš Ilerbert Hooverio atvyki
mą, sukratė pietinę Chile dalį, 
žuvo net 160 žmonių, pragaiš-Į 
ties padaryta iki daug milionų; 
dolerių.

Chile sostapilė yra Santiago, i nervus ardantis ir silpninantis, 
gyventojų turi 510,000. Svar- nuolatos pasikartojantis, yra 
biausias uostas yra Valparaiso paprastas dalykas pas senes- 
su 190,000 gyventojų. Kiti | nius žmones. Foley’s Iloney and 
svarbieji miestai

Andų

Labai raminantis 
senesniems 
žmonėms

Nuolatinis kurtus kosulys,

Compound, jau iš vardo 
pagydimą, tuojaus

yra Concep- Far
tion, Antofagasta, Vine dėl Mar prižadanti

kuris yra to- uždeda gydantį, raminantį dan-i 
jgtį ant suerzinto paviršiaus, ir 
I pagelba būna ūmi. Kiekvienas 
I junginys Toley’s Iloney and

Pietų Amerikos!Tar Compound yra veiksmin-
.... įtoc 11. ei i ni'iic * ,1 Iah i i c? irvil-i

ir Punta Arenas, 
Ūmiausias i pietus miestas.

BRAZILIJOS UTSPUBLIKA

Didžiausia 
respublika. Brazilija su pakran
čių iš 4,100 mylių yra didesne 
už kontinentines Suv. Valstijas, 
turėdama net 3,275,000 ketvir
tainių mylių. Jos šiaurinė da
lis yra neapgyventa. Amazon 
upė net 2,300 mylių galima lai
vais plaukioti. Brazilija turi 
labai daug upių ir upelių. Turi 
378 svarbius vandanpuolius, su 
50,000,000 arklio jogų, bet ma- 

žiaus kaip vienas nuošimtis iš
vystytas.

Iguassu vandenpuolis, vienas

gas ir stiprus,* Malonus imti, 
priimtinas net ir opiausiems 
viduriams, neturi opiatų. Pa
bandykit jį.

Parsiduoda:
L. P. Hannema, 

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

1801 S. Racine Avė. kertė
Win. Broniarczyk, •

4459 So. Wood St.
Grant VVorks Prug Store, 

4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachovvskas.

Curl F. Worm,
3359 S. Halsted SI , kerte 34 gt.

1« gt.

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos

Lietuvių Gyvenimo

Parašė S. E. Vitaitis.

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

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. . Chicago, 111

Klasiškas

KONCERTAS
7 rečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

1
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Užmušti yra:
Halvor Olsen, 3900 North 

Nottingbam avė., jo žmona 01- 
ga ir jų vaikai Arnold, 9 m. ir 

:Virginui, U m., taipjau Henry- 
Olsen, pusi .Tolis, ir jo žmona ’ 
Miklred. Abu pastarieji yra iš 
Benvya. Dar vienas Halvor 
Olsen sūnūs Henry. 4 metų, 
nors sunkiai sužeistas, bet tebe- [ 
ra gyvas ir galbūt pasveiks.

Chicagos policijos departa- Nelaimės vietoj yra geležin- 
mento komisionierius, Wm. F. kelio vartai, .bet jie nebuvo lai- 
Russell, išdavė mūrui Thompso- ku užleisti. Praleidę 
nui metinį raportą. Tame rapor
te. tarpe kita ko, pranešama, 
kad policijos departamentas 
1928 metais suradęs ir atėmęs 
iš vagilių vogtos savasties ver
tės $41,900,000. 1928 m. buvo 
padaryta 275,282 areštai; buvo 
nušauti 51 banditas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Sugrąžino $41,900,000 
turtą

Kautynės su banditais 
vidurmiesty

Trys banditai atėmė $500 i 
Messenger valgyklos 
Valgykla randasi prie State ir 
Harrison gatvių. Kada banditai 
išbėgo iš valgyklos ir paskui 
juos išbėgo gatvėn apiplėštas 
kasierius, tuo laiku pro šalį ėjo 
policijos leitenantas Starshak. 
Jisai pradėjo vytis banditus. 
Jam pagalbon pribuvo dar vie
nas policininkas. Vienas bandi
tų spruko Hartmano rakandų 
krautuvėm Policininkai paskui. 
Pamatęs, kad policininkai ji at
sekė krautuvėm banditas ėmė 
šaudyti. Jisai sužeidė policinin
ką Griffiną. Bet leitenantas 
Starshak pašovė banditą mir-

Krautuvėj tuo laiku buvo 
publikos, 
krautuvės

kasierių.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Mizaros prakalbų 
'nei patys bolševikai 

neina klausyti

I pritarėjai atgręžė savo iižpaluu 
liūs drg. Mizarai ir visiems ki
tiems bolševikų aukų kolekto

riams—į jų prakalbas jie 
neina. Taip ir reikia.—Vi.

North Side
Jaunuolių vakaras! Visi 

jaunuolių vakaru!
I *

jau

ruošiama daugiau smagumo, no vo protarpiu, priešais jį pasiro- 
kad jie gali rasti namie. Nes
bus daugiau tokių pat jaunuo- du, sustabdyti autą ir troką ne 
lių. O kur jaunuolių būrys, ten 
jiems ir smagumas. Be to, kon- 
certa&r-proga jaunuoliams 
sirodyti. O kur dovanos, 
kitokie numeriai?

Gi kartu su vaikais 
rai smagu ir tėvams, 
dienio vakaras bus

dė didžiulis trekas. O buvo sly-

bus

pa- 
kur

bebuvo Įniko, ir Stutz smogė 
tyokui, ar trokas Stntzui tiesiai 
j pirmagalį. Rezultatas toks, 
kad ir Stutz ir trokas gerai ap
lamdyti, aplankstyti Stutzo 
sparnąi, lempos pasisuko j kitą 
pusę. Laime dar, kad važiavu
sių nei vienas nenukentėjo.

For Cuti and Woundi
Apsisaagoldt ■žsikritimol 
Gydyklt koiną žaizdą ar
ba |aibrižimą a« ii«o ne- 
nuodijančia antiseptiku 
Zonite ažmaka bakterijas. 
Ir i»I/do.

tik- 
Sekma- 

tikras 
Northsidės lietuvių šeimyniškas
vakaras. Tad visi bukite šia-Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 226 kuopos Jaunuolių 
Skyriaus vakaras įvyks sekma
dienyje, gruodžio .30 dieną,

Bolševikų prakalbos ir aukų 
rinkimas tiek jau jkirėjo žmo
nėms, kad nei patys bolševikai
jau nebelanko prakalbų ir ne-1 Liuosybės svetainėje. 1822 Wa^ 
neša savo spykeriams išmaldų. • bansia Avė.

leisti. Olsen bandė dar perva-1 štai faktai.
žinoti, bet pakliuvo po trauki
nio ratais. Du kiti automobi
liai irgi vos nepakliuvo po trau
kinio ratais, bet dar spėjo su- 

Olseno gi automobilių
20 pėdų.

kryžkelės

Garfield 
Park elevatorių, Olsen ir kiti 
du | automobiliai pasileido va
žiuoti. Čia pat buvo geležinkelio 
bėgiai, bet vartus vos pradėta

ogiai-

?,Lv."kaltir o"±su visom,s SĖKMINGI METODAI
Šeimynomis.—Report.

Kalėdų vakarų
KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS

Laikykis šių taisyklių. — Nejuokauk su šalčiais. — 
Laikykis išbandytų saugių metodų.Bus koncertas, šokiai, 

tė, dovanos, Santa Claus ir ki
tokie dalykai dalykėliai.

Tėvai perka Kalėdoms eglai
tes. Perka, kad vaikams smagu- 

•mo suteikus. Papuošia, aprėdo 
I tas eglaites—vis kūdikių sma
gumui.

šiame vakare jaunuoliams

Pil. Jonas Mickus, savininkas 
užeigos, kuri randasi 6915 So. 
Western avė., Kalėdų vakarą 
važiavo savo nauju Stutz’u Ci- 
ceroje. Jam teko važiuoti tokia 
vieta, kur gatvėje vienoje ir ki
toje pusėje stovėjo autai. Kaip 
tik tuo laiku, kada jisai važia-

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

Geriausia ką galima padaryti da
bar yra nueiti aptiekon ir įsigyti 
pakeli Bulgariškos žolių Arbatos. 
Sunaikinkit savo šalti. Išgerkit puo
duką .šios karštos arbatos du sykiu 
j savaitę. Tai sušildys sustingusi 
kraują, padidins jo cirkuliaciją ir pa
šalins iš viduriu ir skilvio nuodus ir 
ligi) perus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgarišką Žolių Arbatą (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na
muose šiais reikalingais laikais.

Pasimatykit su savo apliekininku 
tuojaus. Jūsų sveikata — galbūt net 
jūsų gyvastis — gali priklausyti nuo 
panaudojimo šių paprastų atsargu
mo priemonių. Ta pastebėtina arbata 
kainuoja tik 35c, 75c ar $1.25 už di
delės šeimynos pakeli. Jeigu jūsų ap- 
tiekininkas jos neturėtų, mes mielai 
pasiųsime jums didelės šeimynos pa
kelį. Nesiųskit pinigų, vien laiška
nešiui užsimokėkit $1.25. Adresuokit 
Marvel Products Co., 10b Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

Dabokis šalčių — net menkų šal
čių galvoje ar gerklėje.

Neleisk jiems įsigauti i krutinę ir 
plaučius.

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

Influenza, gripas, plaučių uždegimas 
ir kitos rimtos ligos tankiai paeina 
nuo šalčių.

PAVOJUS
šalčio, “flu” ir plautių uždegimo 

bakterijos dauginasi milionais ir puo
la lygiai kaip silpnus, taip ir tvirtus 
Dabokis šalčių, jie susilpnina jtw 
atsparumą. Didžiausias pavojus glu
di tame “paprastame šaltyje”. Su
naikinkit tą šaltį greitai.

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

Patyrimas išmokė
Patyrimas laike 1918 m. epidėmi- 

. jos parodė, kad vienas iš geriausių 
i ir papraščiausiu gydymų yra išgerti 

puoduką karštos Bulgariškos žolių 
j Arbatos.

Gruodžio 19 d. ponas komi
saras Mizara laikė prakalbas 
Brighton Parke. Ir koks susi
vysimas—žmonių susirinko apie 
50. Išmaldų iškaulyta vos 12 
dolerių. Nors Mizara ir labai 
graudino klausytojus ir gązdi- 
no Lietuvos fašizmu, bet aukų, 
kaip jau minėjau vos ne vos 12 
dol. sukolektavo, žinoma, “Lie
tuvos darbininkams“. Kam 
daugiau eis tos aukos, kad ne 
“darbininkams?“ e

Štai ką sako bolševikų gazie- 
ta apie tas prakalbas: “drg. 
R. Mizaros prakalbos pasisekė 
vidutiniai“. O toliau jau: “pub- 

niuose susekusi jų adresus pir- i likos atsilankė nedugiausiai... 
minusia nuvyko į Halvor Olsen buvo nepilnai 100 ypatų“. O 
namus ir ten rado dar tebede- dar toliau, dar liūdniau: “Paly- 
gancią eglaitę, laukiančią šei-1 ginus Brighton Park koloniją, 
mininkus sugryštant 
Bet parveš tik lavonus.

Kiyžkeles gi sargas 
Boharty, 2021 Thomas 
Oak Park policijos s 
už kriminalj apsileidimų.

Ta pačią dieną, t. y. užva-

stoti, 
traukinys numetė

Policija kaltina 
prižiūrėtoją, kam jis ląiku ne
užleido varių. Toje vietoje va
landėlė prieš tai įvyko maža 
nelaimė su kitu automobiliu. 
Spėjama, kad kryžkelės sargas 
užsižiopsojo i tų 
laiku nepastebėjo 
traukinio. Kada 
skambinti ii' leisti 

(traukinys buvo jau
Policija iš užmuštųjų

nelaimę ir 
ateinančio 

jis pradėjo 
vartus, taii 
kryžkelėj.

Po Ligai
Beveik kiekvienas žino, kad žiemos sezonas atneša 

pertankiai kosulius ir šalčius, kurie palieka kūną labai 
nusilpnintą. Taipgi tūkstančiai žino, kad lengvai virški
namas

tinai.
dauK
kaip
laike šaudymosi sulindo po sta- k|ir, nelaimėse su automobiliais 
lais, po suolais kas kur ga-

Taip publika, 
patarnautojai l

namo.! kur tik ALDLD vietinė kuopa 
turi 150 narių, tai reikia pripa- 

.loseph žinti, kad permažai“.
st., liko Manau, kad man daugiau aiš- 

. Aišku, kad jau 
kai kurie buvę karšti bolševikų

areštuotas kinti nereikia.

SCOTT’S EMULSION
yra stebėtinas stiprumo budavotojas. Tai yra cod- 
liver aliejus lengvas imti ir virškinti. Jei atsparu- 
mas yra nupuolęs — atbudavokite jį su Scott’s 1 
Emulsion. Imkite reguliariškai po valgio. JI

Scott & Bowne, Bloomfioid, N. J.

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

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

Sesi žmones žuvo 
kryžkelėj

žuvg jie traukiniui užgavus 
jų automobilių

traukinys Oak Pat k avė. kryž
kelėj užgavo automobilių, ku
riuo važiavo 7 žmonės ir šešis 
žmones užmušė ant virtos, o 
septintas gal m iri i na i yra su
žeistas.

Sveikatos Žinyba 
Persergsti Publiką 

Prieš Flu

influenzoH 
ir veistiH 

burnoje, nosyte, 
labiausia rnpintis nepu-
AaltiH numažiną atsparu- 

bakterija*. Gydytojai 
antiseptikus, kad .apsaugoti 

Turpo yra 
M>novines

liko užmušti dar penki žmones. 
Iki vakar nelaimėse su automo
biliais šią savaitę užmušta jau 
38 žmonės.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Acbes ąndJPains 

with

AU drudaists—35c and 65c Įsra and tubes. 
Childreu’s MusteroieCuuhier forai)35c. 

Better than a Mustard Plaster

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.

Svrikflto* konusionicriai visur |MTMcrg«tl pu
bliką prie* iiiiipamuiną infliienzos. Tie imt- 
MTgrjiinai, praunu'je. įniko, kad vienas lino- 
kum. užsikrėtęs fhi bakterijomis, stovėda
mas minioje, gali užkrėsti praktiškai kiek
vieną žmogų toje minioje.

Paslaptis apsisaugojimo nuo 
yra neleisti bakterijoms įsigauti 
kvėpavimo organuose 
gerklėje. Reikia 
gauti šalti, nes
šią prieš jnfluenzon 
pataria vartoti 
kvėpavimo kelius. Turpo yra veiksmingas 
antiseptikas, sujungiąs senovines gyduoles 
terpetlno, camphoro ir menthol grynai mi
neraliniam pamato. Tie Junginiai jau nuo [ 
senai yru pripažinti kaipo veiksmingi auti- ' 
septikai, taipjau turintys pastebėtiną ypa- ' 
tybę palengvinti šaiėius ir slėgimą. Apsi- ' 
saugojimui nuo flu. įtraukite • biskutl Tur
po i nosis kelis sykius j dieną, ir flu bak
terijos mažai turės progos įsigyventi ir su
sirasti vietą veistis. Daugelis gydytojų ir 
ligoninių vartoja ir pataria Turpo.

Nusipirklt tris dešimt penkių centų puo- I 
dūkų Turpo iš savo aptlckininko dabar, ko) 
jin turi jų ant rankų ir vartokite sulig nu
rodymo.

Atsiminkite, kad Turpo yra apsaugotojas. 
bet no gyduolė prieš influenzą. Apsirūpiu- 
kit savim. Atlikite savo dalį neprileldimo 
flu. f

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame d ratus į stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixterius 
viską elektrišką.

4104 Archer Avė.
I-afayette 3533

ir

Du Hudson-Essex nauji automobiliai

ESSEX 7A<* CHALLENGER 
• CONVERTIBLE COUPEr •

GREATER HUDSON 
♦ VICTORIA •

Viršuj—Greater Hudson Super-Six Victoria, kaip jis išrodo šiemet. Apačioj—visai nau
jas Essex Challenger ConvertibJe Coupe. Abu pasižymi didesniu greitumu, ir didesnės jė
gos, bet mažiau gasolino suvartoja.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

Eighteenth Bond &
1618 West

L F. Dankowski, pres.

M0RGIČ1AMS
Mortgage Organization

18-fta Gatvė
C. J. Dankowski, ižd.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 VV. 22nd St.
Tel Cicero 130

4_ contractors

RE AL ESTATE 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

Vle*4 darbat atsakytas aerutio mSne- 
syj bus atliktas piriomta kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Sute
ma musų apiellnktų Dental Ofisu. 

8KYR1AU8 ofisas
1800 S. Halsted St. 

Dantų SetM ai H 
setas--------- -----------------_ 912.00
setas----------------- 1____________ 97.60

I MtM_____________________ _

VEIDAS 
pripil-

DOMAS— 
JIE TURI 

T_ TIKTI 

Oerlatisis auksinis darbas ak 
Geriausios Auksinas Crowns 
Geriausi Auksintai Fillinvs 
Geriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Filllnys __________ _
Sidabrinai Flllnys 

' ' J -...................ų kainų negausite musų didttamjam 
I. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 28 me-

S20 
»16 
>iu

90 
90 
90 
m 
91 
išvalymas dantų

81 ų kain' — 
ofiso. --------
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLEN8, I’reo. 

82d South State Bt.
Pboo« Harrison 9701

12.00
12.00
>2.00

91
00c
00c

1929 Essex—“Challenger”.
Essex, kurių 1928 m. parduota daugiau, neku kurių kitų 6 cilinderių automobilių, y- 

ra pasiryžęs ir toliau vadovauti. Bet kad vadovauti, tai reikia, kad “ginklai visuomet 
spindėtų“, t. y. reikia nuolatos savo produktą gerinti. Todėl 1929 m. Essex yra dar ge
resnis ir gražesnis automobilius, už pirmiau buvusius, o ir užvardytas jis karingu vardu 
“The Challenger“.

Didelių išorinių permainų nėra, bet mažos permainos jį padaro dar gražesnį, yra 
išmuštas gera medžiaga, o ir sėdynės labiau atloštos, daug patogesnės sėdėti.

Motoras gi yra žymiai pagerintas, turi daug naujų pagerinimų, taip kad jo jėga yra 
padidinta 24 nuošimčiais. Tečiaus delei naujos karburacijos, gasolino jis suvartos ma
žiau. Greitumas irgi yra daug didesnis ir naujieji Kssex galės bėgti virš 70 mylių į valandą.

Yra daug pagerinimų pradedant nuo crankshaft ir baigiant užpakaline ašimi. Tie 
pagerinimai pašalina vibraciją ir jėgos eikvojimą. Pats motoras yra uždėtas ant gumos, 
naujasis crankshaft yra pilniausia subalansuotas ir liakosi ant naujų beringų, kurie pra
ktiškai nenusidčvi. Tokiuos pat turi ir connecting rods. Clutch taipjau didesnis ir pa
gerintas, neturys virpėjimo. Taipjau pagerinti differential, universal joints ir kitos dalys.

Naujieji brėkiai taipjau žymiai pagerinti. Jie sustabdys 70 mylių greitumu bėganit 
automobilių į 100 pėdų ir padarys tai lengvai, švelniai. Juos reikia tik lengvai paspaus
ti. Vieton paprastos drabužinės juostos (lining) naujieji brėkiai yra padaryti iš tam 
tikros kompozicijos, kuri praktiškai nenusidėvi ir brūkiai veiksmingai veikia visokiame ore.

Valdomasis ratas yra taipjau pagerintas.. Pagerinti ir sprigsai, taip, kad galima va
žiuoti didesniu greitumu su didesniu saugumu. \

Pašalinimas vibracijos, nauji motoro beringiai, pagerinta crank case venteliacija, page
rinta aliejavimo sistema ir šimtai kitų pagerinimų padaro Challenger Essex praktiškai 
nenudėvimu karu. '

Instrumentai yra taip sugrupuoti, kad juos lengva matyti ir naktį, bet netiesioginė 
šviesa į akis neduria. Instrumentai be paprastų, turi dar motoro šilumos rodytoją, 
karburatoriaus šilumos kontroliuotoją, gasolino rodytoją ir visai naują dalyką — aliejaus 
daugio rodytoją. Užtenka paspausti guziką ir jus visados galite pamatyti kiek motore 
yra aliejaus, taip kad važiuotojas visuomet gali matyti kiek jis turi aliejaus ir gasolino, 
visai neišlipdamas iŠ automobilio.

I

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Rooitevelt Kd.
arti St. Louii Avė.

CHICAGO, ILL.

Vilniaus Albumas
Tai yra

♦ 
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

kuria turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu“ ii* Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny- 
gynėlį.

Katalogo kaina $4.00 
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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NEDARBAS LIETUVOJE

Kai kas mėgsta pasakoti, kad Lietuvoje, susidarius 
tautininkų valdžiai, išnyko bedarbiai, kurie pirmiaus 
“išnaudodavo” valstybės iždą, gaudami iš valdžios pa
šalpas. Iš to išeina išvada, kad tie bedarbiai buvo tingi
niai, kurie nenori dirbti, kad ir darbo yra.

Bet tai yra netiesa. Štai, “Socialdemokrato” gruo
džio 13 d. numeryje rašoma apie bedarbių skaičiaus 
didėjimą Šiauliuose. Darbo birža tenai užregistravo 
lapkričio mėnesyje 446 bedarbių šeimynų: vyrų 251, mo
terų 195. Kartu su vaikais šitos bedarbių šeimynos su
daro 1,603 asmenis.

Tai yra tik vienas pavyzdys. O Šiauliuose darbai 
veikiausia eina ne prasčiau, bet gal būt dar geriau, ne-^ 
gu kituose Lietuvos miestuose.

Atimti bedarbiams pašalpas tai dar nereiškia pa
naikinti nedarbą.

RAGAUJA SAVO VAISTŲ

New llavene “tikrieji” komunistai užpuolė ir išar
dė “netikrųjų” komunistų mitingą. “Netikrųjų” komu
nistų (“trockistų”) vadas, James Cannon, norėjo vie
šai pasiaiškinti, kodėl tarp jo kilo nesutikimai su ištiki
mąja Stalinui frakcija; bet kalbėti jisai negavo. Ir į 
svetainę turėjo atvykti būrys policininkų susivaidiju
siems “broliams” malšinti.

Laimonas ir jo draugai šiandie gauna paragauti iš 
savo buvusiųjų vienminčių tų pačių vaistų, kuriais jie j 
kitąsyk bendrai su stalincais vaišindavo kitų srovių i 
žmones. Kiek kartų jie pirmiaus bandė jėga išardyti 
socialistų susirinkimus ir prakalbas!

žodžio laisvės komunistai nepripažįsta niekam, iš
imant save, ir šituo atžvilgiu tarpe komunistų srovių 
nėra skirtumo. Jie visi gerbia tik vieną argumentą: 
kumsčią!

KEISTA POZICIJA

Kilus Afganistane maištams prieš karalių Amanu- 
llą, sovietų spauda ėmė rašyti, kad tuos maištus kurs
tanti Anglija. Ir paskui Maskvos laikraščius tuojaus, 
žinoma, ėmė tą pačią teoriją skelbti komunistų laikraš
čiai visose šalyse (ir lietuviški neatsilieka).

Taigi bolševikai stengiasi diskredituoti Afganista
no sukilėlius ir moraliai paremti despotišką to krašto 
valdovą. Labai “proletariška” pozicija, ar ne?

Tuo tarpu yra labai abejotinas dalykas, kad Afga
nistano žmonės butų patekę po Anglijos imperializmo 
įtaka. Daug greičiau galima manyti, kad po ta įtaka yra 
pats karalius Amanulla.

Girdėt, kad panašus, kaip Afganistane, žmonių ju
dėjimas prieš savo despotiškas valdžias eina taip pat 
Persijoje ir Turkijoje. Anglija bijo, kad jisai nepersi
mestų ir į Indiją, — taip kaip gi ji gali pati jį kurstyti?

Rusijos sovietai smerkia Afganistano sukilėlius dėl 
to, kad ji yra susibičiuliavusi su karalium Amanulla, 
kuris neperseniai lankėsi Maskvoje ir gavo daug dova
nų iš Rusijos komisarų. Diktatoriai simpatizuoja dikta
toriams.

“BANGA” JAU SUSTOJO

skaitytojų, pasirodo, ieško laik
raštyje daugiau, negu žinių ir 
sensacijų.

CHULIGANIZMAS SU POLI
TIŠKA SPALVA

Neseniai pradėjęs eiti Kaune 
naujas dienraštis “Banga” jau 
sustojo. Jisai, kaip “Naujieno
se” buvo minėta, neturėjo re
dakcinių straipsnių skyriaus ir 
šiaip nedėjo rimtesnių straips
nių, o tik užpildydavo savo špal- 
tas žiniomis ir sensacingų atsi
tikimų aprašymais. Nors jisai 
skelbėsi esąs “nepartinis” ir 
“įdomiausias dienraštis Lietu
voje”, bet įsipiršti žmonėms ne- 
j'Aepgė. Dauguma laikraščių

Studentų “varpininkų” sukak
tuvių vakarėlyje, kuris buvo 
suruoštas Kaune gruodžio 8 d., 
svečių tarpe kilo panika, kuo
met nežinomi piktadariai palei
do akmeniu iš oro į langą. Prie 
durų namo, kuriame įvyko su
kaktuvių vakarėlis, rasta prili
pintas lapelis, grasinantis “be
dieviams”.

Kitas panašus chuliganizmo 
darbas buvo atliktas prieš len
ku studentų susivienijimų, su-

rengusį tų pačių gruodžio 8 die
nų savo vakarėlį. “L. Aidas” 
apie tai rašo:

“Kalbamoji organizacija š. 
m. gruodžio 8 dienų šventė 
savo trejų metų gyvenimo 
sukaktuves. Dienų įvyko or
ganizacijos visuotinas susi
rinkimas, vakarų — draugiš
ka arbatėlė, Ožeškienės gt. 
12 nr....

“Daugumai dalyvių iš arba
tėlės jau išsiskirsčius, kelios 
minutės po dvylikai, staiga 
pasigirdo rūmų languose bil
dėjimas: lazda iš gatvės iš- 
gurgino langų. Tuojau paskui 
lazdų pro kitus langus įmar- 
mėjo akmenys, kurių vienas 
pataikė y ienai panelei į kojų. 
Pro ketvirtų langų klioktelė
jo juoda bonka, nuo rašalo; 
tiktai vietoje rašalo joje bu
vo kažkokios smarvės du
jos.... Išbėgus vakarienės da
lyviams į gatvę, susidurta su 
trimis pusberniškos išvaizdos 
tipais. Nesugautas — ne va
gis: kad šie trys ‘malačiai’ 
butų langus meistravoję — 
niekas nematė. Be to, dar 
vienas zuikis su studentiška 
kepuraite nubėgo nuo langų 
laiptais į Žaliakalnį.”

PASENUSIOS IDĖJOS

(Apie privatinę ir visuo
meninę nuosavybę)

Vakar šioje vietoje buvo pa
gvildenta p. Ramiojo Arimano 
nuomone apie tarptautiškuma 
(internacionalizmų). Pakalbėsi
me dabar apie jo socializmo kri
tikų. “Sandaroje” jisai rašo:

“Giminystė tarp ^bolševikų 
ir menševikų yra socializmas. 
Vieni ir kiti tiki į valstybės 
paternalizmų, į biurokratiška, j 
vieton privatiško, gaminimų! 
ir padalinimų turto. Skirtu-, 
mas tarp jų yra methodose, 
o ne principe: bolševikai nau-j 
doja prievartų, o menševikai,1 
įtikrinimą. Bet tikslas abiejų' 
yra vienas ir tas pats, kurį' 
tautiški demokratai atmeta, ■ 
kaipo žalinga pažangai civili
zacijos, kultūros ir žmonijos 
laimei.”

Mums nelabai aišku, kodėl 
oficialiame sandariečių organe, 
lavinimo skyriuje (“Liaudies 
Kolegijoje”), socializmas kriti
kuojama “tautiškų demokratų” 
vardu. Argi sandariečiai jau 
rengiasi persikrikštyti į lietu
viškus “endekus”? Iki šiol jie 
solidarizuodavosi su Lietuvos 
valstiečiais liaudininkais, kurie 
vadina save liaudininkais demo
kratais’ o ne “tautiečiais demo
kratais” !

Toliaus, yra nesuprantama, 
kodėl p. R. Arimanas užsimanė 
vadinti socialistus “menševi
kais”. Tuodu žodžiu “bolševikai” 
ir “menševikai” buvo Rusijos 
socialdemokratų partijos frakci
jų vardai, atsiradę 1903 in.; ki
tose šalyse socialistai niekuomet 
nebuvo tais vardais vadinami. 
Ir pačioje Rusijoje nuo to laiko, 
kai bolševikai atmetė savo se
nų j į programų ir priėmė '“ko
munistų” vardų, žodis “menše
vikas” pasiliko be prasmės, ka
dangi rusų socialdemokratų 
partijoje senojo pasiskirstymo 
į “bolševikiškų” ir “mąnšcvikiš- 
kų” frakcijas jau nebėra. Ru
sijoje, be to, yra gana daug so
cialistų, kurio nėra ir niekuo
met nebuvo socialdemokratai: 
pav. socialistai revoliucionieriai.

Dabar apie p. R. Arimano pa
žvelgti į socializmų. Kas atsime
na Ilooverio pasakytųjų rinki
mų kampanijos metu kalbų 
New Yorke, tas pripažins, kad 
sandariečių rašytojas kartoja 
atžagareiviškos republikonų sro
vės priekaištus, kuomet jisai 
prikaišioja socializmui “valsty
bės paternalizmą” ir “biurokra
tiškumų”. Yra netiesa, visų pir
ma, kad socialistai stoja už pa
ėmimų visos gamybos į valsty
bės rankas. Jie stoja už gamy
bos suvisuomeniiiinių, o ne už 
jos suvalstybįninią; ir po žo

džiu “suvisuomeninimas” reikia 
suprasti ne tik tam tikrų gami
nimo būdų, bet ir tam tikras 
nuosavybės ir įmonių vedimo 
(manadžmento) formas.

Kai dėl gaminimo (produkci
jos), tai reikia pastebėti, kad 
jisai jau šiandie yra daugiau 
visuomeniškas, negu individua
lia. Individualis gaminimas yra 
tenai, kur dirba vienas asmuo, 
vartodamas savo įrankius, ne
priklausomai nuo kitų gaminto
jų. Toki buvo senų laikų ama- 
tininkai-meisteriai — rubsiuviai, 
kurpiai, dailidės, kalviai ir t. t.; 
bet pramoningose šalyse jau se
niai tų amatininkų vietų užė
mė fabrikai ir dirbtuvės, ku
riose dirba daug žmonių kartu, 
pagal tam tikrų planų, ir var
toja mašinas, kurios nė vienam 
jų nepriklauso. Fabrikas ir dirb
tuve yra visuomeniško gamini
mo įstaigos (taip pat, kaip ge
ležinkeliai yra visuomeniškos 
transporto ir komunikacijos įs
taigos). Ir tos įstaigos, be to, 
dažnai yra dar sujungtos tam 
tikru budu viena su kita, taip 
kad susidaro didelės įmonių gru
pės (pagalvokite, pav. kiek vi
sokių įmonių pristato medžiagų, 
kuru ir kitokius savo produktus 
stambiai automobilių dirbtu
vei!) ir ištisos pramonės šakos. 
To ne gana. Daro kombinacijas 
ir jungiasi į daiktų šiandie net 
daugelio šalių ir kontinentų pra
monės: sakysime, plieno trustas 
Europoje, anglų-holandų alie
jaus trustas, kovojus su Ame
rikos aliejaus trustu dėl kero- 
sino šaltinių Kaukaze.

Ir kuomet gamybos įmonių 
visuomeniškumas jau yra pa
siekęs šitokio laipsnio, tai san
dariečių organo “Liaudies Ko
legijos” vedėjas ateina ir bau
gina publika, kad individualio 
(arba, anot jo, “privatiško”) 
gaminimo pakeitimas visuome-. 
nišku pagimdysiųs “biurokratiz-' 
mų”!

Šiandie gamyba jau yra vi
suomeniška, bet nuosavybė dar 
tebėra privatiška. Socialistai 
siūlo suvisuomeninti ir nuosa
vybę, taip kad ji atitiktų gamy
bos būdų; kitaip sakant, jie no
ri, kad visuomeniškas pramonės 
įstaigas visuomenė ir valdytų. 
Kodėl tai turėtų atnešti dau
giau biurokratizmo, negu jo yra 
pramonėje šiandie? Fabrikus, 
dirbtuves, kasyklas, geležinke
lius ir t. t. dabar valdo ne at
skiri asmens, bet kompanijos, 
susidedančios iš tūkstančių šė- 
rininkų. šėrininkai patys biznio 
neveda, bet išrenka direktorių 
tarybų, o direktoriai samdo ma- 
nadžerius arba superintenden
tus, ir šie yra tikri įmonės ve
dėjai. Ar čia nėra biurokrati
jos? Žinoma, kad yra. Ir koks 
čia butų skirtumas, jeigu, sa
kysime, vietoje kelių dešimčių 
geležinkelių kompanijų direkci
jų (kaip kad dabar yra Ameri
koje), kurios samdo vedėjus 
geležinkeliams, šitų vedėjų sam
dymo reikalų pasiimtų į savo 
rankas tam tikra valdžios pa
skirta “geležinkelių taryba” ? 
Prezidento Wilsoho laiku toks 
eksperimentas buvo išbandytas 
ir pasirodė, kad valdžia daug 
sėkmingiau guli tvarkyti krašto 
susisiekimo priemones, negu 
privatiškos kompanijos.

Butų, žinoma, nepraktiška, 
jeigu valdžia mėgintų pati ves
ti visas pramones ir visas biz
nio įstaigas, kaip kad mėgina 
Rusijos bolševikai. Bet socialis
tai tokio dalyko nesiūlo. Jų 
nuomone, tam tikrus biznius 
yra patogiau paimti į savo ran
kas miestų valdžioms (pav. 
mieštų gatvekarius), kitus — 
kooperacijoms ir t. t. Europoje 
municipalitetai (miestų val
džios) aprūpina gyventojus gu
zu, elektriką ir vandeniu, valdo 
gatvekarius, požeminius trauki
nius, tup gyvulių' skerdyklas,. 
duonkepyklas ir daugybę kito
kių įmonių, ir daugelis Europos 
miestu tvarkosi daug ‘ geriau, 
negu Uhicaga arba New Yorkas.

Paguliaus, eisime prie įmonių

[ Pači tie and Atlantic Photo ]
Aleandra Ruemann, buvusi 

ex-kaizerio ketvirtojo sunaus, 
Augusto, žmona, kuri prieš kiek 
laiko atvyko j Nevv Yorką.

vedimo klausimo. P. Ramusis 
Arimanas neatskiria nuosavybes 
ir gaminimo nuo manadžmento. 
O tuo tarpu manadžmentas 
(biznio vedimas) yra visai at
skira problema. Visuomenės 
valdomos dirbtuvės viduje ga
li būt tokia pat prasta tvarka, 
kaip privatiškoje kapitalistiško
je įmonėje, arba dar prastesnė. 
Vien savininkų pakeitimo todėl 
dar nepakanka, ir štai delko per 
pastaruosius dešimtį su viršum 
metų tiek daug yra kalbama 
apie industrinę demokratiją. In
dustrine demokratija reiškia, 
kad įmonės vedime privalo tu
rėt balsą ne tik savininkai, bet 
ir darbininkai.* Tą galima pa
siekt, sudarant manadžmentą iš 
vienos ir antros grupės atsto
vų: sakysime, jeigu miestui 
priklauso įmonė, tai jos vedėjai 
turi būt skiriami miesto val
džios ir darbininkų; o kad bu
tų apginti plačiosios visuome
nes interesai, tai prie tų vedė
jų reikia pridėti da ir tam tikrų 
ekonominių visuomenės organi
zacijų įgaliotiniai.

Kaip pravesti šitą planą prak
tikoje kiekvienam atsitikime, 
čia butų ne vieta kalbėti; bet 
norint butų galima nurodyti 
tiek ir tiek pavyzdžių, kur jau 
yra bandoma įvykinti industri
nes demokratijos principą. Kas
met tokių bandymų daroma du- 
giau ir daugiau, nepaisant, ar 
tai patinka “tautiškiems demo
kratams”, ar ne. Ir praktika 
rodo, kad šituo krypsniu kaip 
tik ir eina pasaulio pažanga ir 
civilizacija.

Taigi ir ekonomiškam klausi
me sandariečių rašytojas yra 
labai atsilikęs nuo gyvenimo.

ĮVAIRENYBES
t

VEIDRODIS KIAULIŲ
ĖDRUMUI PAKELTI

Vienas Rytų Prūsų ūkininkas 
jau senai rūpinosi surasti būdą 
kiaulių ėdrumui pakelti, Ir štai 
vieną dieną jam į galvą atėjo 
puiki mintis. Pasiėmęs didelį 
veidordį jis nusinešė jį į kiautų 
tvartą, ir pastatė prieš lovį. 
Kada į lovį padėjo ėdalo, kiau
lė priėjusi pradėjo ėsti su di
džiausiu godumu. Ir juo smar
kiau odė, juo smarkiau nerima
vo ir stengėsi visą lovį aprėpti. 
Mat ,kiaulė. viedrodyje mate 
niekaip neaplenkiamą savo at
vaizdą ir tokiu budu save ap- 
guudįnčdanut ėdė už dvi.

RADO ATSAKYMAS BROOKLYNO 
TAUTININKAMS

(Musų korespondento laiškas “Naujienų” redakcijai)

gynėjai. Tuo jie daro 
konkurenciją krikde- 
ir reikia pasakyti, kad 

jau pavyko savo pusėn

paskaityti žūt būt ilgiau išsilaikyti, skel
biasi didžiausi katalikai ir baž
nyčios 
didelę 
mams, 
jiems
patraukti kai kurią visuomenės 
dalį ir net kunigiją.

šioji kova su krikdemais jau 
ne “baikos”, o jau labai rim- 

Ponai Brooklyno 
žinoti ir

Šiandien gavau
“Naujienų” 277 N, kur straips
nyje “Sena vaga” aprašoma 
polemika su “Brooklyno tauti
ninkų laikraščiu”. Aš to “laik
raščio”, deja, retai gaunu Lie
tuvoj pasiskaityti, bet spėju, 
kad tai bus “Vienybė”. Ir neži
nau, kaip “Vienybės” redakto
rius motyvavo savo keistą nuo
monę dėl mano straipsnio kas- < tas dalykas, 
link krikdemų bloko buridani- tautininkai turi šitą 
jados ir dėl neva “nenuosek- atsiminti, 
lios” “Naujienų” taktikos.

Bet iš trumpos “Sena vaga 
santraukos aš supratau, kad suprasti, kad: 
Brooklyno tautininkai randa 
reikalo nurodinėti “Naujienų“ 
redaktoriui jo nenuosakumą, 
dedant mano straipsnį: tauti
ninkų ir krikdemų tarpusavio 
kovos, Girgaičio nuomone, esą 
tik “baikos”, o aš, girdi, iro- tikslui vartoja žiaurios dikta- 
dinėjau, kad tai visai ne “bai-, turos priemones, pasisavina vi- 
kos.” so krašto teiseš ir šalina viską,

Kadangi Lietuvos karo cen- kas jiems kelią nori pastoti, ir 
zura iki šiol neįleisdavo “Nau
jienų” Lietuvon,

O kiekvienas demokratas ir 
socialdemokratas privalo aiškiai

1) Lietuvos fašistai-tautinin
kai yra uzurpatorių, gauja, kuri 
stengiasi išlaikyti stambiosios 
buožijos ir dvasininkijos bei 
pramonininkų režimą;

2) Fašistai-tautininkai tam

3) Fašistai-tautininkai panau- 
sunku paša- doja tariamąjį savo religingumą 

kyt, kokia buvo naujieniečių ir net klerikalizmą, kad tuomi 
nuomonė, bet iš atsakymo ma- susilpnintų krikdemus ir vieni 
tyti, kad naujieniečiai visai tei- patys galėtų auginti sau pil- 

masių prakaito są-singai suprato vieną dalyką: 
i tarp ko kito, tautininkų ir krik
demų kova yra dviejų klerika- 
liškų partijų kova už įtaką liau
džiai.

Man nėra reikalo plačiau tą 
seną tiesą įrodinėti, čia aš no
riu pabrėžti tik keletą kitų da- 

i lykų ponams Brooklyno tauti
ninkams.

Brooklyno tautinin- 
randa reikalo ginti 

tegu ne
skaitytoji! 

nekraipo

vus darbo 
skaiton.

O ponai 
kai, kurie
lietuviškąjį fašizmą, 
mulkina toliau savo 
ir tegu begėdiškai 
svetimų minčių.

Taigi aš ir kreipiausi į Tams
tą, gerb” Redaktoriau, prašyda
mas įdėti šį mano atsakymą. 
Šiuo aš norėjau parodyti “Nau
jienų” skaitytojams mano nu
sistatymų teisingumą, kurį aš 
iškaldavau savo korespondenci
jose ir kuriam Jus, tikiuosi, 
taip pat pritariate.

šio ir daugelio kitų klausimų 
nusistatymas klai- P|ates'uam iliustravimui netru- 

jkus parašysiu daugiau straips- 
. I nių.ar fašizmas turi i 

idėjas, naujas idė-

Jus tur būt manot, arba bent 
taip kitiems įkalbinėjat, kad ® 

Į Lietuvos tautininkų partija, 
kuri dabar diktatoriškai Lietu- 
va valdo, kad ji yra tam tikra 
idėjinė partija, turinti savo 

! ypatingą doktriną ir planus 
musų šąlį sutvarkyti.

Šis jūsų 
dingas.

Apskritai, 
kokias nors 
jas? Fašizmas yra paskutinė 
kapitalizmo konvulsija, kuri 
smurto keliu stengiasi kiek ga
lima ilgiau sulaikyti kapitalis
tinį režimą. Taipgi fašizmo 
idėjos ir politinė programa yra 
ne naujais keliais sutvarkyti 
pasaulį, bet senąją tvarką kiek 
galima ilgiau palaikyti. Ir tam 
fašizmas naudoja pačias reak
cingiausias, barbariškiausias 
priemones. Nemanau, kad jus 
drįstumet tvirtinti, kad Lietu- 
Vos tautininkai, kurie yra italų 
fašistif mokiniai, nėra lietuvjški 
fašistai, grynojo fašizmo Lietu
voj vykdytojai. Manau, jus 
su tuo sutinkat ir turite sutikti.

Gi fašizmas, stengdamasis 
kiek galima ilgiau išlaikyti ka
pitalistinį. režimą stengiasi pa
vartoti tam tikslui visas gali
mas priemones. Lietuvos liau
dį buvo lengva ir patogu tero
rizuoti bažnyčios malonėmis ar 
nemalonėmis. Taip darė kleri
kalai par excelence krikdemų 
blokas. O dabar tą apynasrį 
dėl didesnės įtakos tamsiai liau
džiai stengiasi paimti fašistai- 
tautininkai.

Taigi aišku, kad tautininkų 
partija šiuo atžvilgiu turi daug 
klerikalizmo elementų. Skirtu
mas nuo krikdemų tas, kad 
aniems klerikalizmas buvo tiks
las, o tautininkams klerikaliz
mas yra priemone ilgiau savo į- 

i lakoje išlaikyti liaudį, yra priė- 
■ monė savo uzurpacijoms. pra
tęsti.

Norite faktų?... Jų begalybės. 
Jau trumpame minėtam straips
nelyje “Sena vaga” jų buvo ke
lį paduoti. Aš jų gulėčiau dar 
daugiau duoti. Tik manau, kad 
žlibą žmogų sunku įtikinti. Bet 
kiekvieną, kas moka matyti iv 
galvoti, pakankamai įtikins tai, 
kas ligi šiol “Naujienose” buvo 
rašyta.

Lietuvos fašistai norėdami'

Jus gerbiąs Jūsų bendradarbis 
Radix.

1928 m. gruodžio 12 d., 
Lietuva.

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

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
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr d t 8500

-G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalus

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumeratų metams
Pusei metų ...............
Kopija ........................

$1.50
$1.00

10c

Tėmykit! Nuo Nauju 
Metų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Tarp Chicagos
Lietuvių

18-ta gatvė
Mirė senelis lietuvis, praši) at

sišaukti gimines
Pas Franciškų Beržinskį, 619 

West 18th st., gyveno senyvas 
vyras (gal kokių 70 metų), Do
minikos Ausbikas. Senelis mi
rė Kalėdų dienų pas Beržtnskj.

Kai girdėti, Chicagoje (En- 
gle\voode) yra senelio giminių 
—duktė ir žentas. Gi rytinė
se valstijose, apie New Yorkų, 
gyvena sūnūs.

Bet tikro adreso nei sūnaus, 
nei dukters su žentu p. Beržin- 
skis nežino. Taigi prašo sene
lio gimines atsišaukti ir atva
žiuoti j šermenis. Kūnas pašar
votas yra graboriaus Skudo 
koplyčioje (prie Jefferson ir 
Canalport gatvių). Laidotuvės 
bus ateinantį šeštadienį 10 va
landa ryto į Dievo Apveizdos 
bažnyčių, o iš ten į šv. Kazi
miero kapines. — Reporteris.

Marąuette Park
Pas Santa Cinus ant pietų

Su mažiukais (kūdikiais) dar 
šiaip taip. .Jiems galima dar į- 
kalbėti, kad Santa C’aus tikrai 
.it'anko per Kalėdas gerus ber
naičius ir invrgaites. Bet jau 
(lidtsniems tai nė neužsimink 
apie tai, nei vienas jų netikės. 
Tokia jau dabar gal* nė ližėj-).

Aš ta pasaka iki šiol netikė
jau, b l dabr persitikrinau, 
kad Santa Glaus šiur yra. Ir ve 
kaip persitikrinau:

Kalelių rytą suskambino tele
fonas. Nukabinau ragelį, atsi
liepiau. O iš antro galo išgir
dau balsų:

Meldžiu Raidą pietums...
—O kas kviečia?

Santa Claus.
Šiur, Maik, busiu, tik ad

resų prašau duoti. •
Meldžiu atvažiuoti į namus 

3301 West 65-1 h st.
ligai nelaukdamas nuvažia

vau. O svečių svetelių, panelių 
ponaičių, ponų ir ponių — pilni 
kambariai. Stalai nukrauti “ro- 
stytais čikinais” ir kitokiais 
gardumynais.

(ii patsai Santa Claus, M. 
Kavaliausko ypatoje, tik vaiši
na svečius ir viešnias — ciga
rais, džindžirela, soda; p. Ka
valiauskienė — afekrymu ir py
ragais.

Kavaliauskai yra vieni pir
maeilių lietuvių duonkepių, 
tad ir vaišes sugebėjo iškelti 
šaunias. — Rautas.

JONAS MOZGEKS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 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 nubudime 
2 broliu Antaną ir Juozą, dvi 
brolienes vardais Petronėlės, 2 
anukus, 5 pusbrolius: J. Mick- 
nių, Andrušką, J. šatkų, Ka
zimierą ir Pranciškų Jautkus 
ir pusbrolienes. Lietuvoj moti
ną, dvi seseris Bhrborą ir Ma
rijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lulevičiaus koplyčioj, 3103 S. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 28 d., I vai. po pie
tų iš Lulevičiaus koplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Mozgerio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Molina, Broliai. Seserys, 
Brolienes su Anūkais, 
Pusbroliai ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Luleviėius, Tclcphonc 
Victory 1115.

Naujų Metų šiemet Iš Joniškiečių L. K. 
' nebus Kliubo darbuotės
Kadangi Naujų Metų šiemet 

nebus, tai priseina mums vi
siems, suglaudus ausis, atsisvei
kinti su paskutine savaite ii 
likusiomis dienomis. O tai dvi 
to, kad tų pačių dienų jau nie
kuomet nebesulauksime. Vietoj 
to užviešpataus nauji, niekuo
met negyventi 1929 metai.

Ar šitoji skaitlinė bus daug 
“liukingksnė’* [už kitas, jau 
pergyventas, tai parodys atei
tis. liet nėra kalbos, kad mes 
laukiame ne tokių metų, kokie 
buvo šie senieji, ale daug geres
nių, laimingesnių.

1928 metai buvo gan prasti 
darbininkams ir smulkesniems 
biznieriams. Todėl šie žmonės 
trokšta geresnės ateities. Taip 
vienų, kaip kitų tarpe užtekti
nai žmonių, įvargintų nedarbo, 
ir delei to nepasibaigiančiais 
nedatekliais. Ir man teko ka
riauti su nedarbu: per visus 
1928 metus vos apie tris mėne
sius gavau progos dirbti.

Tokiam pragyvenimo brangu
mui esant kaip dabar, tas fak
tini kalba pats už save. Taip ar 
liaip, nors ši melą naujų metų, 
nebus*, bet jie bus kitais melais, 
n tie kiti visai arti. Beikia tu
rėti viltį, kad bent kiek daly
kai pasisuks i geresnę pusę. Aš 
bent trokštu ir taip veliju vi- 
■iems “Naujienų” vienm'in- 
:iams. —Gvaizdikas.

Nesiimu teisės smulkiai ap
rašyti Joniškiečių L. K. kliubo 
priešnietinj susirinkimą, kuris 
įvyko gruodžio 16 d. š. m. p. 
Grigaičio svetainėje, nes yra iš
rinktas tam korespondentas, ku
ris ir turės parašyti kas buvo 
nutarta. Man vienas įspūdingas 
dalykas puolė į širdį, kuomet 
prisėjo rinkti Joniškiečių kliu
bo valdybą ateinantiems me
tams ir kuomet buvusia pirmi
ninkas, J. Butautas, buvo atsi
sakęs, tai visi nariai parodė di
delės Butaučiui simpatijos ir jis 
vienu balsu tapo išrinktas 
sekantiems metams.

Bet po to atsistojęs musų 
rimstąsis Julius pareiškė šitaip: 
Gerbiamieji, mes kai kada juo
kaujame, žaidžiama su gyveni
mu. Palyginus, gyvenimas -tai 
plaukiantis juroje laivas, kuris 
nepalieka jokio ženklo. 'Taip 
pat yra ir su mumis. Mes gy
vename ir nematome, kas su 
mumis gali atsilikti šiandien ar 
rytoj, šiandien mes jau turi
me vieną Joniškiečių kliubo na
rį, kuris guli ant lentos. Jis 
yra Jurgis Stanikunas (Stan
kus), tai pirmas Joniškiečių 
kliubo narys yra miręs.

Po susirinkimo p. Laucius, 
su savo dukra ir šunaičiu, p-lė 
Anciutė ir aš nutarėm važiuoti 
aplankyti arba paskutinį su
diev pasakyti mirusiam drau
gui. P. Marcinkevičius (nau-

Liuteronų vakaras
Lietuviai liuteronai nesenai 

turėjo vakarėlį. Įvyko jisai 
Martyno Naujoko rūbų siuvimo 
dirbtuvėje. Susirinko gan skait- 
ingas žmonių būrys. Buvo už
kandžių, buvo išsigerti ir mu
zika. Linksmintas iki vėlumos 
vakaro. — Svetys.

jas Joniškiečių kliubo narys) 
susodino mus j savo naują 
gražų Nashą, ir. važiuojam.

Oras buvo šlapias, sniegas su 
lietum teškia. Liūdnas laikas,

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

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

URŠULE BRUVVER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 26 d., 7 vai. ryto, 1928 
m., sulaukus 46 m. amžiaus, gi
mus Vabalninku parap., Pane
vėžio apskr., Kauno rėd.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Edvardą, du sunu Edvardą 
19 m., Albiną 22 m. ir vieną 
dukterį Stellą 21 metų.

Kūnas pašarvotas randasi 
2013 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks Gruodžio 31 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Dievo Apveizi los parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš len bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Uršulės Bruweric- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai ir Duktė.

PRANCIŠKUS M1CKEVIČE

Mirė čruodžio 24 <1., 7:30 vai. 
vakare, 1928 m., sulaukęs 48 
m. amžiaus; gimęs Tauragės 
apskr., Laukuvos parap., Ivo- 
niškių kaime, palikdamas dide
liame nubudimo savo mylimuo
sius ir mylinčius 5 brolius—A- 
nierikoj Vincentą, o Lietuvoj 
Petrą ir Kazimierą o 2 brolių 
nežinoma kur gyvena. Dabar 
randasi prirengtas į 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 velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Draugai.

Laidotuvėmis rūpinasi
Norbutienė, Tek Canal 4801. 

laidotuvėmis patarnauja gra- 
borius Badžius, Tel. Canal 6174

Mrs.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus. 

______________________________

VERONIKA 
VVRtJBLAUSKIENĖ 
Po tėvais Prusaite

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 metu. 
Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozapą, dukterį Koletą, au
nu Petrą, pusbroli Mateušą 
Prusą, 2 pusseseres Domicėlę 
ir Veroniką, Baltimore M<1. ir 
gimines. Lietuvoj 2 seseris. 
Kūnas pašarvotas randasi 830 
E. 891h PI., Burnsidc, III

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gruodžio 29 d., 8 vai, ryte iš 
namų i šv. Juozapo parap. 
bažnyčią, So. Chicago, [U., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vilįonės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdo liekame,
Vyras, Vaikai, Pusbrolis, 
Pusseserės ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudcikis, Tel. Yards 1741

JURGIS ZAKSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 25 d., 7 vai. vakare, 
1928 m., sulaukęs 38 metų am
žiaus, gimęs Šakių apskr., Vi
šakiu Rudos parap., Beržupių 
kaime. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Kostanciją po tė
vais Matonyke, dukterį Oną 6 
metų, 2 broliu Juozapą ir Vin
centų, brolienę Heleną, 2 pus
brolius Feliksą ir Petrą Ar- 
džiauskus, brolienę Ardziauskie- 
nę, pusseserę Rozaliją ir švo- 
gerj Joną Povilauską, švoger- 
ką ir švogerj Bakus, Joną ir 
Aleksą Matomus. 0 Lietuvoj 3 
brolius, 2 seseris ir pamotę. Kū
nas pašarvotas randasi 3822 
Wallace St.

Laidotuvės įvyks S u b a t o j, 
Gruodžio 29 d., 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas | šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Zakso gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jum 
paskutini patarnavimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Broliai, 
Pusbroliui, Pussesere, 
švogerka, švogeriai ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tclcphonc 
Yardt; 1138.

t

į liūdną vietą ir važiuojam. Va
žiuoja dar viena mašina: pp. 
Gasparaičiai, Julius Butautas ir 
kiti.

Įėję į gričią, žiūrini tiesiai j 
velioni. P-lė Anciutė atsargiai 
sako: “Toks pait, kaip jį gyvą 
mačiau; guli grabe lig miegan
tis“. Prisiminiau, kaip a. a. šį 
pavasarį pirmame Joniškiečių 
kliubo piknike — išvažiavime 
buvo (lar linksmas. Ir taip nuo
širdžiai dirbo, toks darbštus, 
smagus žmogus buvo.
Vainikai. Pačiam kampe vaini

kas bailu balandžiu ir užrašu. 
Skaitome: Nuo Joniškiečių L. 
K. Kliubo gerb. musų nariui, 
čia pat vielionies žmona.

Mums bekalbant, jos brolis 
pradėjo prašyti, ar negalėtu
me kurie laidotuvėse dalyvau
ti. Sako, neturim visų grabne- 
šių. Brighton Parko Piliečių 
kliubas atidavęs pomirtinę, bet 
grabnešių 'neduoda, kadangi na- 
hašninkus Stanikunas neišbuvęs 
dviejų metų nariu. Sako, žadė
ję L. Kleinas, kur nabašninkas 
dirbo, atsiųsti kelis vyrus gra
bą nešti. Nekurie pastebėjo, 
kad sarmata' mums, jog sve
timtaučiai turės būti grabne- 
šiais. Prašo tą ir kitą. Kiekvie
nas atsisako su priežasčių: tai 
iš darbo negalįs pasiliuosuoti. 
Pamaniau sau: tai Amerikos 
gyvenimas — artimą draugą 
savo narį neturi laiko palaidoti. 
Pradėjom prašyti p. Laucių: 
nors vienas grabnešys bus iš 
Joniškiečių kliubo. P-nas Lau
cius, nors užimtas darbe pri
žadėjo. —R. šniukas.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PRANEŠIMAI
Naujų Metų sutikimui vakarienė 

su šokiais ir muzikaliu programų, 
rengia Sandaros 100 kp.» Lietuvai 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted Street, 
Gruodžio 31 d. Pradžia 8:30 v. vak. 
Ti kietas $1.25.

Sekmadienio vakarą, gruodžio 30 d., 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 226 
kuopos Jaunuolių Skyrius rengia eg
laite, koncertą, šokius; dalins dova
nas jaunuoliams ir suteiks daug vi
sokių įvairumų. Parengimas bus 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi, kas galite, bukite.—Rengėjai.

Graboriai

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar • 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balvamuotojaa

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, UI.

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

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kain jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j j paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dovv“ lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

501 Arniegai Antanui
503 Birbilaitei Petronėlei
527 K risi imas Mrs M.
528 Hstuskom Jonas
543 Sakalauskis Jonas

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

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

Res.: 6109 So. Albany Avė.
Hemlock 9252 *

Patarnauju prie 
gimdymo, zduodu 
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.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory X115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai, vak.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas ūkis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Snecialė 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 is namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OITOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 6 iki 12 v<»l. (?enos it 
nuo K 1x5 9 valandai vakare.

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 So. Halsted Stį 

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

Sekmadieniais nuo 10 iki’ 1«.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwauke« Avenue, Room 209 

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

Tel. Brun»wick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
— IS 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 Laboratorijs:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietą Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai Sauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6860

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

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

ij nuo 6 Iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 Sonth Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

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

Nedfrlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avenue
Pbone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 South Halsted Street 

vrhicago, III.

ffice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos : 

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

—

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.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

ReSu 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12 

“drTš. BIEŽIS 
Phone Canal 6222 

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tek Brunswick 6624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tek Victory 6893 

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

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas moterišku, vyrišką 

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

arti Slet Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliotais 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 vak vakare 
Telefonas Canal 1912 

Resid<»nce Tek Fairfa* 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Serertos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaiadas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
NedėHni nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Aahland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

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 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tek Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Petera) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tek Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6466 S. Whipple St. 
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 
Seredoi ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted S L 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

DETRO1T, Ml( H.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise
4631 South Ashland Avenue i 2333 Balium Tower

Ofiso valandos: , Į Kampas Bates and Cadillac Sauaro
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet Valandos nuo 8:3'1 iki '■> n.<I. vakare. 
7 iki 8 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 Pa .ędaliai ir Teta < o uis

Res. Telephone Plaza 3200 iki 7T-0 vai. vakare
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Tarp Chicagos
■ G ■ ■

Roseland
Amerikos Lietuvių Republiko

nų 9-tos vardos kliube laikė 
prieš-metinį susirinkimą gruo
džio 10 dieną Strumilo svetai
nėje. Susirinkimas buvo skait
lingas, nes visi kliubo 
stengėsi jame dalyvauti, 
gi turėjo būti renkam?, 
ba sekantiems metams.

nariai 
kadan- 
Valdy-

priiin-

bavimą ir už išlaidas, kurias 
kliubas turėjo prieš rinkimus. 
Jeigu esą, tikrai kas gavęs tą 
čekį, tai kodėl negrąžinama ji 
į kliubo agitacijos fondą.

J. Janušauskas paaiškino, 
kad jam vienas politikierius sa
kęs, jogei H. W. Elmore pa
siuntęs laišką Misiūnui, kaip 
kliubo pirmininkui, kuriame 
H. W. Elmore žadąs duoti ar ką 
davęs kliubui už tai, kad kliu
bas daug dirbęs prieš ir laike 
rinkimų. Kasierius Dambraus
kas klausė pirmininką, ką mes 
(kliubo nariai) turime už savo 
darbus praėjusių rinkimų lai
ku, nes republikonų partija lai
mėjusi daug, o ar mums išrink
tieji yra ką prižadėję. Dam
brauskas prašė pirmininką pa
aiškinti.

Joniškiečių kliubas Town of Lake
Neteko gero barberio

6

Ilgą laiką gyvenęs ir dirbęs

Rekštis, 4500 S. Matshfield 
Avė., šiomis dienomis išsikėlė į 
savo namą, Brighton Parke, 
4348 So. Califomia Avė. šioj 
vietoje p. Rakštis taipjau už
siims savo senu ir gerai įpras
tu darbu—barberi avimu.

—Rep.

Stevens
Petrauskas
Zinkus
Sestoks ('r

3 
0

1

0
0

2 
0 
0 
0 
o

Next games Friday, Dec. 28. 
Lights and Heavies vs Nori h 
Side Panthers, 7:80 PM.

Sunday, Dec. 30th. Lights 
and Heavies vs Feathers A. C., 
2:30 PM.—Julius Dapkus.

CLASSIFIED ADS

Kai protokolas tapo 
tas, N. Nezelskis davė paklau
si mą delei to, kad jisai matęs 
parašyta “Naujienose”, jogei 
jis esąs suspenduotas už ką tai, 
bet jisai, Nezelskis, nieko apie 
tai nežinąs. Daugelis narių 
reikalavo, kad butų skaityk 
protokolas, kur buvo tarta apie 
tą sprendimą. L 
čiaus atsikreipė į J. Nezelskį ii p - 
pasakė: žinai, Juozai, gi už ateinantiems 
tą komisiją’’. J. Nezelskis, ne
patenkintus to+iiu atsakymu, 
apleido susirinkimą. dyboje,

Toliaus ėjo apkalbėjimas per-j sėt i 
eitų balsavimų, kuriuose buvo1 tas adv. A. L. Thomas, kuris 
renkamas Suvienytų Valstijų! pereitais rinkimais dirbo už 
prezidentas ir kiti šalies valdi-' demokratų partijos 
ninkai. J. J. Janušauskas pa-' prezidento vietai— 
stebėjo, kad nekurie musų po- • Pagonas išrinktas 
litikieriai

Į duotus klausimus kliubo 
pirmininkas, Misiūnas, nieko 
aiškiai nepasakė. Jisai išsireiš
kė, kad gal senieji kliubo ko- 

I mitetai buvę ne visai tinkami 
Pirmininkas te-Hiems pavestam darbui atlikti.

Po to sekė rinkimai valdybos 
... ............... 1 metams. Misiū
nas, senasai pirmininkas, atsi
sakė bile kuria vieta užimti val- i -........................ ‘nese jisai norįs pasil- 

Nauju pirmininku išrink-

dirbo 
kandidatą

Smithą. J. 
pirmininko 

(suprask —kliubie- padėjėju, W. Krištopaitis —nu- 
ėiai) nieko neveikę, o save p r- tarimų raštininku, J. Gedminas 
statę dideliasiais politikieriais; —finansų raštininku, S. Bruz- 
tikrenybėje jie dirbę tik savo gulis ir J. Gavėnas—kasos glo- 
naudai. Janušauskui pabaigus bėjais, J. Kerpauskis — iždinin- 
kalbėti, kliubo narys sako: ko-^u; pildomasai (ekzekutyvis) 

nepaaiškina, j komitetas susidės iš J. Kuli
narių esąs kausko (energingo darbuotojo),.

P. Razmaus ir Misiūno. Nors 
visa eilė Misiūnas sakėsi pavargęs ir no- 

pasilsėti, bet vėl apsiėmė 
kaip nuo-į pasidarbuoti partijos labui.

—Pilietis.

dėl Janušauskas 
kad vienas tokiu 
Nutautas.

Toliaus pasipylė 
klausimu pirmininkui Misiūnui. 
Antanas Matikonis, 
širdus republikonų darbuotojas, 
kuris dirba dėl idėjos, o ne dėl 
pinigų, klausė pirmininko, kieki 
teisybės yra tose kalbose, žmo- Į Skelbimai Naujienose 

.epul>-! duoda naudą dėlto, 
gautas kad pačios Naujienos 

yra naudingos.
nes, girdi, kalba, kad iš re 
likonu partijos buvęs t 
čekis $400 kliubui už pasidar-

INFLUENZA
Sumaikina tavo jėgas ir gyvumą.

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgą laiką.
Apsisaugok nuo influenzos, iŠsigydydamaa <nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vaixbaženkli» jreg. J. V. Pat. Biure.

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
nedaleidžiant įsisenėti ir įsigalėti peršalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

2

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY A SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

Išplaukimai
Laivų iš 

New Yorko:

LITUANIA
Sausio 26

ESTONIA
Vasario 9

LITUANIA 
Kovo

Tai

Del

315 So. Dearborn St.

BALTIKO 
AMERIKOS 

LINIJA

Kelias

Lietuvių

Kreipkitės j Vietos Agentus ar j 
BALTIC AMERICAN LINE

Chicago, III.

susirinkime
Joniškio mies- 
kur sakomu, 
Chicagoj gy- 

pinigai —

Joniškiečių kliubas turi, tik
slą rūpintis labdarybės ir kul
tūros darbu, taip pat ir palai
kymu artimų ryšių su gyvenai^- šioj aplieinkėje barberia, S. A. 
čiais Lietuvoje joniškiečiais.

Pavyzdžiui, pereitame prieš- 
metininme susirinkime buvo 

(paaukota iš kliubo iždo .$20 
pinigų sušelpti Joniškio mieste
lio suvargusius senelius. Tie pi
nigai lapo pdauoti važiuojan
čiai Lietuvon p-lei Andivjunai- 
tei. Taigi šiame 
skaitytas laiškas 
tolio valdybos, 
kad Joniškiečių
vuojančio kliubo 
$20 — pin ič ir atiduoti, kam 
kliubas buvo juos skyręs.

Įdomu, kad tarp Joniškio vai- ^aktarui 
sėdaus valdybos narių parašų 
vienas yra gyvenusio Chicagoje 
joniškiečio Prano Brijuno, ku
ris dabar eina Joniškio vals
čiaus viršaičio pareigas.

Kaip matote, Joniškiečių kliu
bas neužmiršta gyvenančių 
Lietuvoje žmonių. Bet tuo pa
čiu laiku kliubas rūpinasi ir pa
čioj Chicagoj joniškiečiais, ku
riuos gyvenimo aplinkybės už
gavo.

šiai vienas darbštus ir geras 
joniškietis, Vincas Briedis (gy
venąs Northsidėje). Jr?i bus 
apie treji metai, kaip jo žmona 
serga ir vis dar nepajėgia iš li
gos kelti. O mes esame gerai 
patyrę ir gerai žinome, kad 
kuomet sveikas žmogus, sveika 
jo šeimyna, tai, kaip darbo žmo
gus, gyvena jisai šiaip taip, kar
tais ir gerai. Ale kai ištinka li
gos, tai nors ir pasiturintį 
žmogų jos suvargina.

Taigi, kaip praeityje kitiems 
Joniškiečių kliubo nariams 
kliubas sulyg išgalia teikė pa
ramos, taip dabar jisai yra pri
sirengęs paremti ir V. Briedį, 
fam tikslui rengiamas vakaras, 
kuris įvyksta sausio 12 dieną, 
1929 metų P. Krenčiaus salė
je, 1600 So. Wood st. (To\vn 
of Lake aipielinkeje).

Girdėjau, kad komitetas stro
piai rengiasi vakarui ir žada 
atsilankiusiems i bnsinlį vaka
rą suteikti daug smagumo. Sa
ko busiąs margas programas, 
su naujais dar' negirdėtais nu
meriais. O inlizika šokiams tai 
busianti kuo gyviausia. Bylo
jau? diena po vakarui pasitai- 
<o šventadienis, į darbą nerei
kės nė vienam eiti. Reiškia, ga
lėsime linksmi utis iki pat ry
to. —Joniškietis.

Sustabdomas vargi 
nantis kurtus 

kosulys
nuoKosulys tankiai paeina 

suerzinimo gerklėj, kurį nuola
tinis varginimas tik dar labiau 
pablogina. Kad sustabdyti jį 
uojaus, palaikykit valandėlę 

dožą Foley’s Honcy and Tar 
Compound žemai gerklėj, tarsi 
gargaliuojant, pirm nurijant. 
Tuo gydančios, raminančios y- 
patybės Foley’s Honey and Tar 
Compound tiesioginiai paliečia 
suerzintas vietas ir pagelba bū
na ūmi. Kiekvienas junginys 
Foley’s Honey and Tar Com
pound yra veiksmingas ir 
rus. Neturi opiatų.

Parduoda:

stip-

L. P. Hannema, 
10721 Wentworth Avė.

G. A. Malinsky, 
1801 S. Racine Avė. kerte

Wm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St. •

Grant Works Drug Store.
4847 VV. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F. Worm,
3859 S. Halsted St., kertė 34 gt.

18 art.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

16 prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Padėka 
Dr. Montvidui

»i.i ....■■■ m m..|

CLASSIFIED ADS.
I -------

Kai jau įveikiau ligą ir pilnai 
pasveikau, dabar norėčiau tarti 

i A. Montvidui. 
Tik dėka jo rūpesniui ir pastan
goms išlikau nenugabentns i 
Tautiškas kapines. Meldžiu da
ktarą priimti padėką už išgel
bėjimą mano gyvasties.

—A. Lechavičia.

Educational
Mokyklos___

MOKINKIS BARBERYSTR8 AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informacijų iauh 
arba ra*yk INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. <J7;j VV. Mndiaon St.

Financial
Finanąai-P.'yikolos 

Paskolos suteikiama 
j vien*5 dieną

2- RI MORGIČIAI .
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Radios
KALAKUTAS DOVANAI

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

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

Automobile^
Lincoln Sport Phaeton....
Buick sedan 5 pas....... ..
Oakland sedan naujas....
Ponliac sedan naujas.......
Chandler hike naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

SPORTAS
The Golden Star 

Cagers
the Gold- 
an cxtra 
the fast

L f i ve by

On Friday evening 
en Star lights won 
session game from 
Indiana Harbor K of
the score of 35 to 31. Sestoks 
and Norbot played very good 
during the game. In the se- 
cond half, the Harbors launch- 
ed a vicious attack and over- 
came the Stars lead until Do
mikaitis tied the score in the 
finai minutes of play with a 
free throw. Zinkus and Pet
rauskas entered the extra 
period and helped the lights 
considerably, Zinkus and Ses
toks each sank a basket while 
Norbot ended the game with a 
free throw. Radusiu made the 
finai basket for the Harborers 
and he also pro ved to be the 
star for his team. The finai 
score was 35 to 31 
favor.

ip

Miscellaneous 
įvairus

Gintarai
Gintarai

Iš Pat— 
falangos

Kalėdos jau čia pat — pirkttes 
Kąlėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių {vairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
tik ką aplaikėm iš PA ĮRANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

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

Kreipkitės j —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Business Service
Bi znioPatarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnif.ai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
1’el. Victory 9634.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMEHS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios pušies, 
bile kada ir bile kur/ Dykai apskait- 
liavimas. Mes ntli^knine geriausj 
darbų mieste. Kcdzie 5111.

1926
1927
1928
1928

, 1927
! 1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

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

Essex, Fordą, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted SL

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2342 So. Leavitt St.
Flior.e Canal 1678

Miscellaneous for Sale
ĮvairaB Pai^avlmai 

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

For Reni
.v . . . . RENDAI roominghouse 16 kamba-Morgiciai pirmi ir antri . riurių. Apačioj restauirantas. Noriu 

6 nuošimčiais padaromi i 24 ! išrenduoti restaurantą arba viską sy-
valandas ! kiu. Kam reikalingas biznis ateikite

Musų išlygos bus iums naudingos apžiūrėti. 2113 So. alsted St.
Kreipkite pas

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

Furnished Rooms
j RENDAI mimas vienam vaikinui

i " su parankumais pas švarią šeimi-
Be Komiso ir Išlaidų nink^ 3002 Emerald Avė. 2 floor

Mes paskoliname jums $100, T2J(i 
arba <$300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite 4 12 valandų, 
tndustrial Loan Service 

1726 W. Chicatfo Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Morgage Co.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ELEKTRIKINĘ čeverykų taisymo 
šapą parduosiu už $250. Savininkas 
apleidžia miestą. Taipgi vyrišk’’ d—*- \ 
panų prosininio mašiną.

554 W. 31st Ht

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
labai geroj vietoj, daroma gera biz
nis. Parduosiu labai pigiai. Priežas
tis — turiu kelius biznius ir visų ne
galiu apžiūrėti. Pirmas geras pasiū
lymas nebus atmestas. Chas Radvill, 

6108 So. State St.

PARSIDUODA garažo biznis. Ga
liu priimti pusininką arba mainysiu

Indiana Harbor 
Hendricks 
Goodman 
Baduski 
Kuchinski 
Genisauski 
Poškųs 
Gudlaski 
Rogers

Golden Stars 
J. Dapkus. 
Puckorus į 
Domikaitifį 
Satkus 
Norbot 
Petrauskas 
Sestoks 
Dapkus 
Pivor 
Zinkus 
Sesto n s

»•

G

the Stars

B. F. B.
0 0 0
1 2 0
7 0 0
3 2 0
0 0 0
1 0 4
0 0 0
1 1 1

13 5 5

B. F. P.
0 0 3
0 0 0
0 1 1
3; 3 0
2 1 0
0 0 0
4 0 0
0 0 0
1 0 3
5 0 0
4 0 0

15 5 7

the Hea-

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
KFAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GLRSKY BROS, 
4309 VVest 63rd Street 

vhone Republic 7869

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevų, popierų, sukins ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 72C1 

J. S. HAM.A NČIONIS, Sav.

$500 EXTRA $500
$500 duosiu komišino kas pažyčios 

$2000 ant pirmo mortgečio ant biznio 
lotų..

Telefonuokil Lafayette 6036

Financial
Finansai-Paskolos

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne- . 
paprastus naujus 6 cilinderių Chev-' fayette 4865, C. JACORS 
iolet, kurie buvo rodomi Pure Oil • 
trobesy, prie Wackcr Drivc ir Wa-1 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. į

i bile ką. 3109 W. 38th St. Tel. La- 
I favette 4865. C. JACORS.

Ypač reikdinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, 
ir angliškai

Keal tiriate For bale
Narnai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMAS bizniavus namas,
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 

ir anjcuBKiu. ’ tas 6 ka.mbariU- Karštu vandeniu
Priimti oplikantai bus trumpą lai- gildomas ir 2 karų garažAa.

ką lavinami dykai konstrukcijos šių! biznio lotas dėl pardavimo, p <. -
kan, ir geriausių būdų juo. parda- p”a‘ yReal Ertat»

KreipkitSs kas dienų nuo 10 ii ry- i 3236 W. 65th St., Tel Repubric 4170 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

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

5833 So. Carpenter St.

REIKALINGI patyrę vyrai trokus 
vežti ir presmanąi dėl tvarkymo nu
metamų popierų. ‘Turi būt pastovus 
darbininkui. Gera mokestis. Conti
nental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

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

Atsišauikit pas
C. K. VALAITI, 

919 West 35th Street

EXTRA BARGENAI
Parsiduoda- puikus namas 5 ir 4 

kambariai su garažu, namo kaina 
$6,500 arba priimsiu j mainus ne
didelę farmą, bizniavą namą, lotus, 
bučemę, restaurantą, automobilių 
kaipo pirmą {mokėjimą, namas tur 
būt išmainytas šią savaitę.

Sunday afternoon 
vieš had an easy time with the 
fast and crack colored five the 
Chicago Wolverines and won by 
the score of 47 to 27. Domi
kaitis and Capt. Bush showed 
their skili by finding the hoop 
for 8 and 6 times respectively. 
The Stars made each foul count 
as they made evėry free throw. 
During the lašt quarter Satkus 

, and Šeštokas of the Lights was 
put in and played

Wol veri nes 
Easter 
Dickson 
Robinson 
Coles 
Anderson 
Campdal 
Hughes

Golden Stars
Domikaitis

! Satkus

a good

F
C

game.
B F P

5 0 0
2 0 0
0 0 0
3 1 0
1 0 0
0 0 0
2 0 3

13 1 3
B F P
8 2 0
0 0 0

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Bo jokio komiėmo.

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

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK z BROTHERS 

1647 West 47th St.

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu mbrgičių 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.

Help Wanted—Female
________ Darbininkių Reikia

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

Tel. Canal 5821

Išsimaino 3-jų flatų muro namas 
ant loto, arba ant bizniavo namo

Išsimaino 2 flatų kampinis naujas 
muro namas Brighton Parke. Mai
nysiu ant bizniavo namo į Southus.

REIKALINGOS abelnam namų dar- 
j bui, kambarių prižiūrėtojų, virėją ir 
' tt., didelis pasirinkimas gerai apmo
kamų vietų šeimynose, koteliuose ir 
restaurantuose.

META’S EMPLOYMENT 
4057 N. Robey St.

(Dabar Damen Av.) arti Lincoln Av.

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

3230 West Augusta Street
Spaulding 5818

REIKALINGA moteris ar merggi- 
na prie namų darbo ir prižiūrėti 4 
metų vaiką. 1930 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 3146

REIKALINGA patyrusi moteris 
skirstyti skudurus skudurų šapoj.

1405 W. 21 st St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVR
Išdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ- 
veizda ji} artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri. tai kreipkitės pas mus. B. and J 
Electrical and Radio Engineerinf 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Išsimaino 2 flatų muro namas po 
4 ir 4 kambarius. Namo kaina 
$8,500. Mainysiu ant bungalow ne 
paisant vietos.

Išsimaino puikus namas prie Ar
cher Avė. ir Crawford Avė., 6 ir 4 
kambariai, karštu vandeniu šildo
mas, su garažu. Parduosiu už $9,- 
500 arba priimsiu j mainus namą 
Bridgeporto apielinkėj.

FARMA 
PARSIRENDAVO.TA 
PARSIDUODA 
IŠSIMAINO.

Mainysiu ant nedidelio namo 
to, ar parenduosiu pigiai, 
randasi Wisconsino valstijoj, 
rų žemės, mylios nuo
miesto. Su virš minėtais roikalavi- 
mnis kreipk’tės nns

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

ar lo- 
Forma 
30 ak- 
didelio

MURINĘ bungalow 6 kambariu, 
3 karų garažas, kampinis lotas, šil
tu vandeniu apšildoma. Viskas mo
demiška. Didelis bargenas.

4959 So. K o mešky Avė




