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Rado Jaboratorijoje 
slaptingai nužudytą 

chemiką

LIETUVOS ŽINIOS

draugas Švarcas prie*
‘verdavo’ gražias ari*

Lenino 
varta 
stckrates ir, išnaudojęs, mes
davo jas

gražių aristokratų 
kurioms grumoda- 
bet, “išgelbėti” ja?? 
imdavo savo “glo- 

skui versdavo jas

BERLYNAS, gruod. 28. — 
Ką lik atėję iš Maskvos laik
raščiai paduoda interesingų da
lykų apie vieną šeimynišką by- 

• lą, kuri dabar eina Maskvoj 
prieš žymų seną bolševikų, 
Švarco, v

Švarcas buvo artimas Lenino 
draugas; įvykus Rusijoj revo
liucijai, jis kartu su Leninu ir 
kitais bolševikų vadais parvy
ko iš Šveicarijos į Rusiją už
plombuotame vagone.

Dabar tam Švarcui iškelia by
la teisme dėl to, kad jis nemo
ka “alimonės” šešiasdešimt ke
turioms moterims, kurios kalti-, 
na jį kaip savo vaikų tėvą.

Švarcas visą laiką buvo svai- 
■bus valdininkas sovietų valdžio
je. Užimdamas svarbią vietą,* 
jis per čekistus sužinodavo var-* 
dus jaunų 
mergaičių, 
vo areštu, 
nuo arešto, 
bon” ir pi
tapti jo pačiomis. Su kiekvie
na jų jis betgi gyveno tik trum
pą laiką: truputį pagyvenęs, 

. vėl skirdavos, pasilaikydamas 
sau jų brangmenas ir pinigus

Tuo budu Švarcas pnsiplėšė 
milžiniškas sumas pinigą ir ki
tokio turto, savo aristokratiš
kas jaunas žmonas išmesdatnas 
gatvėn ir ten palikdamas jas 
“Dievo apveizdai.” Kai kurių jis 
vis dėl to negalėjo -taip leng
vai atsikratyti, o todėl buvo 
priverstas parūpinti joms šio
kių tokių vietų valdžios įstaigo
se ir raštinėse.

Ryloje buvo parodyta, kad 
kai kurias savo 64 pačių Švar
cas buvo vedęs ir metęs tą par
ėtą dieną. Ret sovietijoje tai 
nėra nė koks* nepaprastas daly
kas: vesti ir išsiskirti Rusuose 
dabar nereikia ne jokių cere
monijų.

Per metus grąžino jiems šim
tus milionų dolerių “permo
kėtų” taksų

\VASII1NGTONAS, gruod.
Atstovų buto finansų ko-

C.\PE TO\VN, Pietų Afrika, 
gruod. 28. — (rautu neramių ži
nių, kad Namaųualande dau
giau kaip tūkstantis famierių, 
kurie dėl sausros ir neužderėji- ^8. -
mo kenčia badą, dabar rengiasi misijos paskelbtas pranešimas 
pulti turtingiausias pasauly dei- ( parodo, kad per praeitus .iždo 

metus, pasibaigusius birželio 30 
dieną, iždo departamentas sti- 
grąž'no taksų mokėtojams ben
drai arti I 12i/2 niilicno dolerių, 
kurie buvę ių jiermoketi arba 
molysni.i rinlvSiu “neteisėtai”

mantų kasyklas Alexander Bay 
apielinkėje. Tos kasyklos yra 
Pietų Afrikos valdžios- nuosa
vybė.

Iš Cape Tcnvno lapo pasiųs
ti specialiais motoriniais veži
mais rezervai policijas, apgin
kluotos šautuvais ir kulkosvai
džiais.

Habsburgas stengias 
atgauti bilionus

Pretendentas į Vengrų sostą už
vedė Haagcj bylą dėl sekves
truotu turtu t *

Vengrija, 
gruod. 28. - Didkunigaikštis 
Albrechtas, pretendentas į Ven
grijos sostą, užvedė llaagns 
tarptautiniame teisingumo teis
me bylą dėl atgavimo turtų, 
vertės apie vieną bilioną dole
rių. 1

Jis nori atgauti buvusias sa
vo tėvo, didkunigaikščio Fricd- 
richo, turtingiausio Habsburgų 
šeimos nario, nuosavybes — 
karališkus rūmus, pilis, vilas, 
dvarus, brangius meno kuri
nius, briliantus, meblius, įvai
riausius aukso ir sidabro (laikai 
tus, priklausiusius jo tėvui Ita
lijoje, Jugoslavijoje, Čechoslo- 
va k i joje ir Rumunijoje ir tų 
valstybių sekvestruotus einant 
taikos sutartimis.

Ta arti 1 12’yj imli->• ie dole
rių — Uk-liai $142,393,567 
r’’.ma I.šivo grąžinta 168,501 
L'ksų mckCI(/ju:: atskiram as
meniui, kompanijai ar korpora- 
vijai.

Didžiausia “permokėtų” tak
sų suma1, būtent $6,213,808.01, 
buvo grąžinta R. J. Reynolds 
Tobacco kompanijai, Winston- 
Salem, N. ('..

Antra didžiausia 
270,059, grąžinta 
American Tobacco

1 Astuonios . kilosi
ir privačiai lobiu inkai gavo at
gal taksų irgi daugiau kaip po 
milioną dolerių, jų tarpe 
cagos Svvift and Co. gavo 
496,633.87.

Pranešimas parodo, kad 
1917 metų lobi n inkam s 1 
sugrąžinta federtdinių t 
Vito labo daugiau kaip 9 
miliono dolerių.

suma, $4,-

kompanijai, 
kompanijos

$b-

nuo 
buvo

Paskilbęs Meksikos ban
ditų vadas suimtas

NEW YORKAS, gruod. 28.— 
Guggcnheimo laboratorijose ra
do negyvą chemiką, Arihurų 
Gow. Netoli nuo jo stovėjo ka
vos geriamas puodukas, kulia-’ 
ne ant dugno buvo dar likęs 
lašelis kavos. Padarius anulyzę. 
pasirodė, kad kavoj butą stip
rių nuodų ir kad chemikas Govv 
buvo nunuodytas, ’

Manoma, kad žmogžudybČ 
papildyta tam tikrų interesų, 
norėjusių .pavogti iš laborato
rijų neseniai išrastų ir didelėj 
slaptybėj laikomą formalų va
riui grūdinti.

Amerikon atvyksta 
du sovietų vadai

Apskrities viršininkas 
pralaimėjo “didelę” 

bylą

Moteriškė, kuri kirviu sukapojo saliuno barą mieste 
Kansas City, Mo. Ji tą skandalų pakelė dėl to, kad tas saliunas 
jos 18 metų dukteriai pardavė paintę munšaino.

Bolivija atnaujinus 
agresingus žygius 
prieš Paraguają

'500 žmonių žuvo per 
baisias audras Filipi- 

i nų salose
griūni.

Gautas \Vashingtone

Afganų sukilėliai nu 
vyti nuo Kabulo

Apygardoj jie sudegino keletą 
kaimų ir kariuomenės ligo
ninę

Gilbert parvyksta į maskva, gruodi.
Washingtoną

Derėsis su Amerikos pramonin
kais dėl steigimo Rusijoj au
tomobilių fabrikų

AėHLYNAS, gruod. 28. - - 
Ligos, o ypačiai negavimu vi
los, geroką laiką sutrukdyti, 
du svarbus sovietų valdžios a- 
yentai pagaliau sausio 2 dieną

KAUNAS. - Telšių miesto 
taikos teisėjas šiomis <lienomis 
nagrinėjo 48 vietos gyventojų 
bylą, kurioje jie buvo kaltina
mi Telšių miesto ir apskrities 
ziršininko p. Draugelio įžeidi
mu.

Ryk.s aplinkybės šitokios. 
Miesto ir apskrities viršininkas 
□. Draugelis- paskelbė įsakymą 
lel privalomo gyventojams 
plentų taisymo.

18 piliečiui, iš kinių 46 žydų, 
šilo įsakymo neišpildė ir pada
vė skundą Respublikos Prezi
dentui. Prašymas vėliau buvo 
persiųstas j vidaus reikalų mi
nisteriją, kur p. Draugelis suži
nojo, kad prašyme yra panų 
ta įžeidžiančių jį išsireiškimų.

P. Draugelis patraukė 'visą 
’cclcktyvą teismo atsakomybėn

Taikos teisėjas visus išteisi 
1O.

Turtuolio du k t ė už
“proletariškas” Idėjas 

nubausta amžinu 
kalėjimu

bia misija.
Tie agentai yra Aaron šei 

nan, sovietų valstybės banke 
pirmininkas, ir Valery Miež- 
auk, sovietų aukščiausias eko
nominės tarybos vįcepirminin 
kas. Jie vyksta į Ameriką de 
/ė.tis su Fordo kompanija, su 
General Motors ir su kitais 
koncernais dėl ekonominio Bu 
sijos rutulojimo. Jie bandys 
taipjau susitarti dėl įsteigime 
Rusų-Amerikos automobilių fa 
?rikų sovietijoje, kurie gale! 
gaminti po 100 tukstahčių auto 
mobilių per metus.

savo sesijoj Krbtin-

KAUNAS. Kariuomenės
Teismas šių metų gruodžio mė- 
lesio
joje Malkų Chodosaitę, Kauno
miesto tarybos nario Chodoso 
dukroj, nuteisė iki gyvos gal- 
, kalėjimai! už priklausymų 
5rie komunistų partijos ir ko-WASHINGTONAS, 

28.
pirinas smulkmeningas praneši
mas apie siautusj Filipinų salo
se tifoną sako, kad per tas 
baisias audras žuvo 500 žmo
nių ir dvidešimt įvairios rųšies 
laivų, šeš '. provincijos esą 
sTinaikiid->s ir jų gyventojams 
gresiąs badas.

Nukent jusiems šelpti iš 
Washingkno pasiųsta Manilcs 
Raudonajam Kryžiui 20 tūk
stančių dolerių.

itolivijiečių kariuomenė vėl pa
ėmus Paraguajos fortus ir 
įsibriovus i ginčijamų terito
rijų

Netrukus bus garsioji 
lašinių byla

MEKSIKOS MIESTAI, gruo 
džio 28. — Netoli nuo Avotzin-II 
go, Pueblos valstijoje, federali
nės kariuomenės dalis sugavo 
paskubusį banditų vadą, Maxi- 
miliano Vigueras, kartu su tri
mis .jo leitenantais: Francisci 
Castro, Antonio Rojas ir Juan 
Bandera.

Visi keturi bus atiduoti karo 
teismui, kuris, be abejonės, 
pasmerks juos sušaudyti.

Maximiliano Vigueras su sa
vo banda yra papiklęs daugybę 
užpuolimų, piešimų ir galva- 
žudybių. Tas pats Vigueras su 
savo banda prieš dvejetą metų 
sugčivo amerikietį Jacobą Ro- 
senthalį, turtingą Brooklyno 
fabrikininkų, kuris buvo atvy
kęs į Meksiką atlankyti savo 
dukters. Banditai reikalavo iš 
jo $20,000 išsipirkti, o negavę 
pinigų, jį paskerdė.

Automobilių katastro
foje sužeistas M. Yčas

tebelaiką
Boųuerono
pažygiavę

KAUNAS. — Garsiosios Ūki
ninkų Sąjungos veikėjų, kalti- 
amų lašinių antspaudų skilti

mi, bylos kvota jau baigta. 
Kaltinamasis aktas busiąs pa
uostas ne anksčiau kaip po 
nėnesio. šioj byloj kaltinama 

11 asmenų, jų tarpe keli kariš
kiai. Byla susideda iš 4 didžiu
lių tomų.

KAUNAS. Gruodžio 6 die 
ną vakare Maironio ir Donelai
čio gatvių kertėj, nesilaikau 
taisyklių ir smarkiai važiuo
jant susidūrė du lengvieji aulo KAUNAS. — Iki šių metų 
mobiliai, 05 nr. Bielagurstkio ir j’apkričio mėn. 23 d. Universi- 

;308 nr. M. Yčo, kuriame va iteto raštinėje yra įregistruota 
žiavo pats M. Yčas ir Frenke- viso 60 įvairių studentų orga- 
lis, vairavo šoferis A. Dirbk, nizacijų.
Yčas ir Frenkelis sužeisti. Abr |studentų; 2—latvių; 11—žydų; 
automobiliai apdaužyti ir auga-11 rusų; 1 lenkų. Lame skai- 
dinti. Bielagurskio automobilk čiuje yra 4 studenčių organiza- 
šoferis' tuojau pasislėpė. cijos: 3 lietuvių ir 1 žydų.

Rado Amundseno raštą 
vandens išplautame 

butely

WASHlNGTONAS,i gruod. 
8. — Paraguajos vyriausybė 
ranešė savo legaci'jai Wasb- 
rgtone, kad Bolivijos kariuo- 
lenė vėl užėmus Vanguardia 

fortą, kurį ji neseniai buvo ap- 
eidus. Bolivijiečiai 
įžėmę Paraguajos 
‘ortą ir be to dar
Ivyliką mylių toliau į ginčija
mą teritoriją.

Visa tai parodą, sako Para- 
juajos vyriausybė, kad Bolivi
ja negalima išsitrkėti, nes ji. 
lavus prižadėjimą paliauti vi- 
mokius agresingus žingsnius, 
r sutikus ginčą dėl sienos ar- 
)itruoli, savo prižadėjimus čia 
>at laužanti.

-Gati- 
Kabulo, Afganistano 

pranešimai sako, kad 
kariuomenė paėmus 
ir nuvijus sukilėlius 

aštuoniolika invHu nuo sosti
nės.

sostinės, 
valdžiosReparacijų agentas n-nri pasi

tarti su vyriausybės galvomis Pagmaną

PARYŽIUS, gruod. 28. — 
S. Parker Gilbert, generalinis 
reparacijų agentas, garlaiviu

Sukilėliai sudeginę kariuome
nės ligoninę Biripaloj ir keletu

Berengaria išvyko j Jungtines > gaįmų Kabulo apygardoj.
ti kslas I 

prezidentu 
prezidentu 

sekretorium

Valstybes. Jo kelionės 
yra pasitarti su 
Ccolidgeiij busimu 
Hooverik, ir iždo
Melionu dėl Amerikos dalyvavi
mo ekspertų komisijoje Vokie
tijos reparacijų sumai nustaty
ti.

, Planuoja evakuoti Kabulą
LONDONAS, gruod. 28. — 

Daily Mail gautas iš Lahore 
pranešimas sako, kad netrukus 
Kabulas busiąs svetimšalių vi
sai evakuotas. Maisto sandė
liai mieste visai baigiasi. Dau
gelis asmenų pasirengę apleisti 
sostinę ir tik laukia aeroplanų, 
kurie juos turės išgabenti.

Stengsis dėl jve d i m o 
metrines sistemos 

Amerikoj

Žemės drebėjimas Itali
jos pussaly

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras i__ ______
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir sniego; šalčiau; vidu
tiniai! mainąsys vėjai.

Sekmadienį veikiausia nenu
sistojęs oras, su sezono tempe
ratūra.

Vakar
tarp 35’

Šiandie
džiusi 4:26. Mėnuo teka 7:32 
vakare.

i

šiai dienai

temperatūra įvairavo 
ir 42 F.
saule teka 7; 18, Įei

Rumanija atperka visus 
privačius geležinkelius

NEW YORKAS, gruod. 28.
Metiniame Metric Association 
susirinkime Cdlumbijos Univer
sitete vakar buvo ' pranešta, 
kad kongrasmanas Fred A. 
Britten (rep., 11L) ateinantį 
mėnesį įnešiąs kongrese Ibilių 
įvesti Jungtinėse Valstybėse 
metrinę sistemą.

ROMA, Italija, gruod. 28.
Kalabrijoje, Italijos pietuose, šį 
■ylą įvyko žemės drebėjimas, 
stipriausiai jaustas Paoloj ir 
Portale. Žalos regis nepadary
ta.

TROMSOE, Norvegija, gruo
džio 23. Praneša, kad Fin- 
markeno pajūry radę vandens 
išplautą butelį su įdėtu jame 
kap. Roaldo Amundseno- rašte
liu. Raštely kap. Amundsenas 
pranešąs apie katastrofą fran- 
cūzų hidroplano, kuriuo jis 
pats, kap. Rene Guilbaud ir| 
keturi 
gelbėti 
trofos 
žuvo.

Vietos yriausybė bando da
lyką ištirti ir nustatyti, ar ras
tas dokumentas yra tikrai kapi
tono Amundseno.

kiti jų draugai skrido 
d'.ii/ablio Italia katals- 

u ir kelionėje patys

jų: 44 lietuvių

F aktai Kalba už Save

Vieni meldžiasi, 
uodegas kerta

kiti

mėn.

Du broliukai ir jų šuo 
žuvo po ledu

BUCHARESTAS, Rumunija, 
gruod. 28. — RumanĖjos val
džia pabaigė derybas su priva
čiomis kompanijomis ir atperka 
visas geležinkelių linijas, ku
rios ligšiol buvo jų ralnkos’e.

Svarbiausios geležinkelių Mini
jos Rumunijoje ir dabųr buvo 
valdžios nuosavybė, tik kai ku
rios, ypačiai Transilvanijoje, li
nijos buvo privačių kompanijų 
operuojamos.

Šeimynos tragedija
Rado guzu nutrukusius vyrų, 

, žmonų ir dukterį
MINNEAPOLIS, Minn., gruo

džio 28. — Ryto metu rado čia 
jų bute negyvus Iliklingą Aor- 
gą, jo žmoną ir jų dvejų me
tų duktei’j Joyce. Visi buvo 
nu troškę gazu, ėjusiu iš neuž
suktos virtuvės krosnies.

Iš viso matyt, kad gazas ty
čia buvo atsuktais. Giminės sa
ko, kad Borgai rengęsis išsi
skirti.

SALAKAS. I .apkričio 
kai kurių Salako valsčiaus ūki
ninkų, ganiusiųjų lauke arklius, 
buvo nukarpytos arklių uode
gos.

Piktadariai, matyt, pamėgo 
tą mokšišką 'užsiėmimą, kad 
sekmadien į tapk r. 25, kai žmo
nės, palikę pririštus prie Sala
ko bažnyčios šventoriaus ark
lius nuėjo pasimelsti, uodegų 
specialistai padarė niekšišką sa
vo darbą. Po pamaldų, keletas 
Ūkininkų reido savo arklius be 
uodegų.

Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinanti patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.

ir 
vie-

NEW YORKAS, gruod. 28.— 
Vandens rezervuare netoli nuo 
Freeporto, L. L, prigėrė du 
broliukai, bandydami išgelbėti 
savo šunį, collie. Arturas 
Wilsonas Grigorevičiukali,
nas 9, antras 13 metų, numetė 
pagalį ant dar plono ledo, šuo 
bego pagalio paimti. Ledas į- 
hižo, ir šuo atsidūrė va’ndeny, 
nieku budu nebegalėdamas iš
siristi. Jaunesnysis brolis, Wil- 
sonas, bėgo šuns gelbėti, ir 
pats įlūžo. Arturas šbko 
bėti broliuką, ir taip pat 
smego po ledu.

20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

gel- 
pra-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, gruod. 29, 1928

PIETĮ AMERIKOS RESPUBLIKOS &TONDĖiiŪŠ
įTotinvol Ima rli/lnmA iv futn n»>» O fina(Tęsinys)

Uruguaja su 1,700,000 gy
ventojų turi ypatingai sveiką 
klimatą ir jos žemė ypatingai 
derlinga, net 2,(HM),000 akrų ap
dirbama kviečiams, kernams, 
avižoms ir t.t. Suvirs 41,000,000 
akrų vartojama ganykloms.

Svarbiausias uostas 
yra Montcvideo, kuri 
000 gyventojų.

Bolivija, Uruguaja 
guaja visos turi konstitucijona- 
liškas valdžias. Uruguaja yra 
progresyviškiausia iš šių vals
tijų.

ir sostinė 
turi 430,-

ir

PERU

koa didumo ir turi apią 2,000,- 
OVO gyventojVisur randasi 
girios. Amazon upės apielinkėj 
auga guma. Respublika pro- 
duktuoja apie penktą dalį viso 
pasaulio kakao, ir apart kakao 
dar eksportuoja kavą, riešutus 
ir aliejų. Sostinė yra Quito, I Drau«iškas K,iubas nesenai lai- 
miestas iš 81,000 gyventojų. kc‘ savo Prješmetinį susirinki- 
Svarbiausias uostai yra Guaya- Susirinkimas buvo šauk- 
quil, kur per algiausį laiką plė- ^as atvirutėmis, bet narių atsi- 
tojosi geltonasis drugys. l)a- ^ank® biski daugiau kaip pusė, 
bartiniu laiku ta baisi liga tapo ’ Minėtas kliubas yra laisvas, nie- 
išnaikinta ir Guavaųuil jau turi k() bendra netilti su bažnyčia, 
net apie 100,0000 gyventojų. 'bet priskk.usyti gali ka.« t’.k 

nori— nit '.am neuždraudžiama.
Colombia, kurios didumas yra §iame susirinkime buvo nutarta 

lygus musų Californijos, Ore- keletas gana svarbių dalykų dėl 
gon, VVashingtou ir Montana kliubo labo, bet aš visus nemi- 

visų nutarimų ir ne-

Indiana Harbor, Ind
LPD. Kliubo susirinkimas

Lietuvių Pasilinksminimo

Ant Pacifiko pakrančio, į sudėjus į daiktą, turi labai daug nėšiu, nes * 
šiaurius nuo Chile ir du syk'girių jr garsias smaragdo ka- atsimenu; tik svarbiuosius 1»- 
Teksas valstijos didumo, Peru syklas. 
turi aukščiausius Andų kalnusr --_’ ____ , ______ __
kaikurie jų kyla net 19,000 pė-'nos> vario,'geležies ir aliejaus, 
du. Kuomet trisdešimts mylių Svarbiausi žemdirbiški produk-1 
žemės nuo Pacifiko yra dykos, Į taį yra kava, vata, bananus, 
rytinės Andų dalys yra derlin- kakao, tabakas ir kviečiai. Gu- 
gos giruotos su laukine guma.' ina įr brangus metalai, Panama 
Kalnuose yra svarbiųjų minera- kepurės ir kailiai yra svarbiau- 
lų. Galvijų auginimas yra svar-1 Sj eksportai, 
bi industrija. Peru f....* 
10,000,000 avių, 500,000 lamų' 
ir milionus kitų gyvulių. Vatai 
iguana ir aliejus, alpaca ir mi
neralai yra tarpe svarbiųjų eks
portų.

Chile ir du syk girių ir garsias
. čionais yra ir kitų mi- minėsiu, 

neralų—aukso, sidabro, plati- Nutarta
' metus paskelbti

pradedant naujus 
kontestą dėl 

gavimo jaunuolių nuo 18 m. iki 
25 m. Lietuviai jaunuoliai mi
nėtame amžiuje bus priimami į 
kliubą be jokio įstojimo. Tas

ifi wi |i^|p|i ih.mri—  ....................  1 —
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kontestas tęsis per šešis mėne
sius. Matysime kiek prisirašys 
prie kliubo per tą laiką, jaunuo
lių.

Kitas nutarimas, tai surengti 
balių palydėti senus metus ir 
pasitikti naujuosius, šis nutari
mas ne naujas. Kliubas yra 
papratęs rengti pramogas paly
dėti senuosius ir pasitikti nau
juosius metus. Reiškia, mes 
Ind. harboriečiai ir apielinkės 
lietviai turėsime smagų vakarą 
gruodžio 31 d., pirmadienio va
kare, Turners Hali, vadinamoj 
Kosčiuškos. Jeigu bus gražus 
oras, tikimės, turėti daug sve
čių. Tuurėsime progų links
mai praleisti vakarą su- svečiais. 
Tame baliuje bus duodamos do
vanos garbės ženklai —< tiems 
nariams, kuriė yra išbuvę 12 
metų ir neėmę ligos pašelpos. 
Baliaus gaspadoriai yra gana 
malonus biznieriai, pp. Povylas 
Raškevicz ir St. Simonas.

Baigiant susirinkimą buvo iš
rinkta nauja valdyba sekamiem 
metams. Bet geriaus pasakius, 
beveik visa sena valdyba pasili-

ko pirm. Stasys Barzdys, vice 
pirm. Pr. Rudis, nut. rašt. Adol
fas Matuleviče, kasięrius Jonas 
Karvelis, fin. rašt. Pr. Barzdys, 
kasos globėjai—At. Endreikus 
ir Benis Rakavvskis, maršalkos 
—Ad. Valis ir Silvestras Lauri- 
nas, trustisai — St. Bartkus ir 
Jonas Sidauga, knygų rokuoto- 
jai- P. S. Rindokas ir Jonas 
Kolas. Valdyba susideda iš la
bai darbščių kliubiečių ir gerų 
veikėjų. Bet viena valdyba nie
ko negali padaryti, jeigu patys 
nariai nieko negelbės. Reiškia, 
jei kliubas rengia pramogų va
karą, tai visų priedermė yra 
lankytis ir praleisti kartu sma
giai laiką. Valdyba visada dir
ba ir vėlina gerovės dėl kliubo. 
Dar kartą primenu, kad busi

mas balius įvyks gruodžio 31 d., 
pirmadienio vakare, Turner 
Hali, 3810 Main St. Bukime visi.

—Senas Klftibietis.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St.
Tel. Roosr.'tlt S500

♦

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

Reumatizmas ;H

Sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, aiba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c.. 
per paštą 55c ar dvi už >1.06.

Dukart tvirtesni 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais g y dy ties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS i
3259 South Halsted Street

CHICAGO, ILL. I .xxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxr

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Colombia turi
Sostinė
170,000

turi net apįe 7t000 gyventojų. 
Bogota yra miestas iš 
gyventojų.

Venezuela, Teksas ir 
nijos valstijų didumo, 
virš 3,000,000 gyventojų. Jos 

Be daugybės visokių laukinių sostinė yra Caracas su 93,000 
žmonių, P ru turi 5,000,000 gy- gyventojų, žemdirbystė ir gal- 
ventojų, iš kurių net 50 nuošim-! vijų auginimas yra svarbiausios 
tis yra pilno kraujo indijonai; industrijos, šalis turtinga me- 
40 nuošimtis “mestizos” (vai-, talais, kurie dar neišdirbti. Kli
kai maišytų tėvų—ispanų ir in- matas yra tropiškas, karštas ir 
dijonų) ir kito maišyto krau- Į nesveikas prie pakrančių ir upių 

' apielinkčse. Kaip ir su kitomis 
Lotynų Amerikos šalimis, taip

40 nuošimtis “mestizos” 
kai maišytų tėvų—ispanų

jo.

Califor- 
turi su

APSIDRAUSK!

$10,000 A=, POLICY

I erų milijonai 5 la ainiai stip- jr ^jose reSpublikose, yra labai* 
rios tautos, kui i įsteigė didelę ma^aj ^jžkelių, nors vieškelių 

(ir labai daug randasi. • 
Guiana randasi į šiaurius 

. tarpe Venezuelos ir Brazilijos. 
; Čia gyvena beveik vienintelės 
europiškos kolonijos Pietų Ame
rikoj—Britų, Olandų ir Prancū
zų Guiana. Vistv Guiana yru 
truputį didesne, negu pusė mu- 
sų Teksas valstijos. Aukso ka
simas yra svarbiausia industri- 1 

! ja. Visos trys kolonijos turi
mažiaus kaip 500,000 gyvento
jų. Francijos dalyje randasi

pagarsėjusi 
(FLIS).

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

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

Klasiškas

KONCERTAS
7 rečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Streetviešpatystę net 300 metų prieš 

Ispanijos užkariavimą. Net šian-. 
dien archeologai randa liekanas 
milžiniškų triobų.

Peru turi centralizuotų val
džią iš prezidento, Senato ir 
Atstovu Buto. Visį renkam) 
penkiems metams. PasYahgos 
dedama sumodernizuoti šalį, iš
naikinti geltonąjį drugį ir į- 
vesti sanitaciją.

Lima, miestas su 200,000 gy
ventojų, yra Peru sostinė.
ECUADOR, COLOMBIA, VE- visame pasaulyj

NUEZUELA, GUIANA “Devil’s Island”.
(Pabaiga)

GUIANA

los šalys randasi Piety Ame- _ 
rikos šiaurinėj dalyj. Ecuador Skelbimai Naujienose 
abiejose pusėse ir kitos trys j duoda naudą dėlto, 
šiaurius nuo ekvatoriaus. Į kad pačios Naujienos

Ecuador yra Naujos Mekai-1 yra naudingos.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin-
ku būti per metus laiko.

' ' ' • •Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

V ardas ............................................
Adresas (gatvė) ..............................
Miestas ir Valst...............................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Pradžia 8 vai. vakare

Amžius

' -----------------................................................................ ........... .. ............................

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

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

Bed. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

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

Telephone Victory 1260

[ NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .......... . ......... . .............. >2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... >1.50
Mokykloms ir fteimininkirns vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... I3.0B
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Suraiyta visi Lietuvos kaimai, ‘ 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geletinkelio stotis ir arčiausias 
paltas. •

BLAUNO ALBUMAS ...................................... •’......................... -.... .... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KR®\'fl9 RASTAI. Septyniuose tomuos ...... ............. .. $7J0fl
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................................................... .......... 50c

Raftybos vadovBlia su rakyboa todynBliu. liMstas 102G 
metais.

• NAMŲ RUOŠOS VADCVftLIS .................................................. ... 15c
Namų darbai, namini sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai ialmyn# užlaikyti.

VIEN YBfi
193 Grand Street Broeklyn, N. Y»

W .i . i r ~ ------ -- --------- ................ ... i, »■ . ii. m i,

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos 

Lietuvių Gyvenimo

Paraše S. E. Vitaitis.

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą. Čia pamatysi skirtumą tarp 

•meilės ir viliugingos meilės; 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.

ARTISTAS LE0NA11D BRUNVVALD
Turime garbės perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusį pasau
linį dainininką. Jis yra daug daihavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos. Čia 
baigė mokyklą. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran
ci joj. Šį žymti dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti.

Mes kvočiame jus atsilankyti j ši klasišką ir puiku koncertą. 
NAUJIENOS.
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Įdomi žirklių atsira 
(limo istorija

Pi. Gegugaitis.

MALŪNININKAS
žirkles vartojo prieš Kristaus 

gimimą. — Pirma tik avis 
kirpo, o vėliau visa kita. — 
žmonijos gyvenimas be žirk
lių nebei manomas.

[“B.”] Žirklių atsiradimo is
torija yra gana įdomi ir legen- 
diška. Apie jų atsiradimą Re- 
cenbergeris išvadžiojimuose ši
taip nupasakoja. Kuomet atsi
rado žirklės, tikrų žinių bei įro
dymų nesą. Tik sprendžiama, 
kad jos yra atsiradusios maž
daug 1300—600 metų prieš 
Kristaus gimimą.

Pirmiausios žinios apie žirk
les esą užtinkamos Babilonijo
je, nes tenai buvę laikoma la
bai daug avių. O kadangi babi
loniečiai tais laikais jau buvę 
supratę avių vilnų naudingumą, 
tai jiems ir kilusi mintis pasi
gaminti kokį nors Įrankį, ku- 
riuomi butų galima buvę tas 
vilnas nuo avių nukirpti. Kokiu 
budu jie pasigamino sau tą įran
kį, tikrų žinių taipgi nesą. Tik 
buvo žinoma, kad jį vadindavo 
“sirpu, sirapu”. Iš kokios kal
bos yra kilęs tas žodis žinių ne- 
są. Anas įrankis buvo jreležinis. 
Tai ir yra sprendžiama, kad tas 
geležinis įrankis ir bus buvęs 
nekas kitas, kaip tik tų 
avių kirpimo žirklės.

Pirmas, kuris įvertino 
les, tai buvo Lišas, bet
jo nuomonės, žirklės /paeinan
čios ne iš Babilonijos, o iš Ro
mos. Pasak Lišo, žirklės buvu
sios naujos Romos išradimas, 
ir tuo metu, vaidinusios labai 
svarbią rolę prekyboje.

Be to, buvę sprendžiama, kad 
jos atsiradusios Romos karalių 
valdymo laikais. Tų laikų žirk
lės jau turėjusios šių dienų žirk
lių išvaizdą. Akmens amžiuje 
žirklių dar nebuvę, nes niekur 
jų neužtinkama.

šiam Lišo žirklių atsiradimo i 
tyrinėjimui, pirmučiausias ir Į 
pagrindines žinias davė llort-i 
manas Daržan, kuris sakosi už-1 
tikęs Šventose indų knygose žo
dį, kuris reiškęs žirkles. Bet ar

anksčiau 
laikais,

laikų

sulig

liudymu,

tos žirklės atsirado 
kaip karalių valdymo 
autorius nenurodo.

Pasak Macivero
Egipte irgi buvusios rastos žirk
lės iš branzos laikotarpio, bet 
jų kilimo nustatyti taipgi nepa
sisekė. Nors ir šiandien yra ga
lima pamatyti žirkles Italijoje, 
National muzeume ir Petrapily 
po keletas pavyzdžių, bet ku
riam amžiui ir kultūros epochoj 
jos pateko iš Italijos Europon, 
taipgi tikslių žinių nėra.

Tik buvo žinoma, kad pirmo
sios žirklės buvusios padarytos 
iš dviejų geležėlių ir perdurtos 
su vinimi, kad galima butų

Vėliau žirklių stovis vis to- 
bulėjęs ir tobulėjęs sykiu su 
žmonijos kultūra. O jau daug 
vėliau žirklės atsirado iš vienos 
sulenktos geležies ir su paaušt- 
rintais galais, kur drutgalis bu
vęs spaudžiamas rankomis ii 
taip buvę kerpama tas ir kitas 
daiktas.

Pirmosios žirklės buvo išgal
votos tiktai avių kirpimui, o tik 
daug vėliau sumanė, kad jos yra 
tinkamos ir kitiems kirpimo 
darbams atlikti. Bet šiandien, 
kuomet žmonijos kultūra pasie
kė aukšto laipsnio, tai ir žirklių 
atsirado įvairausių rūšių bei 
formų, šiandien žirkles jau 
vartoja ne tik avių kirpimui, 
bet 
bąms atlikti, šiandien žirklės 
labai svarbią rolę vaidina viso
se srityse. Tikriau pasakius, 
šiandien be jų žmonijos gyve
nimas butų nebeįmanomas.

—P-kas.

Įvairiems kitiems dar- 
šiandien

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

Aš turiu vandens malūną. 
Žmonės mane vadina malūni
ninku. Tikrąją pavardę, jau se
nai užmiršo: užmirščiau ir aš, 
jei, mokant mokesnius, ant 
kvito nebutų užrašyta: “Malū
nininkas Gintautas.” Rudenį ir 
pavasarį aš visada malu. Ratas 
vandens nesigaili nei dieną, nei 
naktį; trukšta man tada ir mie
go. Vasarą, kai vandens maža, 
einu žvejoti, vėžiauti. Žiemą, 
kai įšąlą, čaižiu ledu.

Mano malimas didelis,
muro: kai mirė mano tėvai, iš
tekėjo sesuo, aš vienų vienas 
šeimininkauju. Valgyti man iš
verda iš kaimynų atėjusi mote
ris, arklį ir karves aš pats pa
šeriu. Jie riebus, millų-dul- 
kių užtenka, nors vogte niekada 
nevagiu. Visuomet esu dulkinas 
—baltas. Baltas
plaukai, ir tamsus blakstienai 
pribarstyti baltų dulkių, tik mė
lynų akių niekada nenubaltina. 
Jei turėčiau keturias kojas- vie
toj dviejų, tai drąsiai galėtų va
dinti baltuoju lokiu.

žmonės mane myli, kai turiu 
vandens, visada atvažiuoja mal
ti. Jie mane ir su pasauliu jun- 
R-ia.: papasakoja, knif> pasmily je 
žmonės gyvena, kurioj šalyj 
karas, badas, sumišimai, kas 
iš kaimynų apsivedė, kas mirė 
ir Į mano malūną daugiau ne- 
Leatvažiuos, kokio laukai, ke
liai, kaip eina darbymetis. Pas 
mane jie ir ant valdžios pamur
ma, žino, kad aš ne šnipas: 

’ man brangus malimas, duona 
ir lankytojai ir aš ne tik kad 
neskųsiu, bet ir klausiamas ne
sakysiu. Pinigų aš visada turiu. 
Paskolinu kaimynams — jų 
lieka, perku naujas girnas, tai
sau ratą - liko, vandens pyli- '• 
mą ir naują griovį supyliau, 
tiltą atremontavau, pinigų irgi 

, liko. Rūbams, maistui ir šiaip 
1 reikalams kai imu, jokios žy
mės nepalieka.

šiaip ko nors man nieko ne
trūksta, o jei trūksta, tai nieko 
kilo, kaip moters mano malū
nui, man žmonos. Tiesą pasa
kius, nežinau, kodėl moters ne
mėgsta mano malimo, niekad 

neužvažiuoja, nors 
meiliau priimčiau,

rožės ir gėlės žydi darželyj, ge
gutė pamiškėj kukuoja, o pas 
tave tik malūnas tarška, van
duo burbuliuoja.

Man kitaip rodosi: man upės 
čiurlenimas, malimo tarškėji
mas — prigimtas, jei jo negir
dėčiau, man butų tuščia viduj, 
aš tuomet bučiau tuščias, me
dinis, be jausmo, ir moters man 
tada nereikėtų. Žalus, malūną 
apsupą, medžiai ir jų šešėliai, 
rausvai saulei besileidžiant, bu
tų tik girios ūksmė ir tamsa, 
kuri plėšrius žvėris slepia. Ta
da ir lakštingalos giesmė man 
jutų svetima, mėnesiena ir krū
mai primintų tik gegutės ku-

blyškusj, nerimastingų studen
tą. Iš miego mane prikelia tik 
atvykę inalunan ar išnikusios 
karvės savo baubimu. Tada aš 
vėl tvarkau malūną, siunčiu j 
kaimą vėžius ir vėl gyvenu į- 
prastu gyvenimu.

Skaitymo kursai 
ūkininkams

uki- 
yra 

pro-

I I «

visas kavinių prie nežinomo, apžėlu- 
sio, beržyne palaidoto kapo. Be 
jos darželio, kaimo ir dainos 
failu aš, galėtų ir ji apsieiti. 
Meilė gili, karšta išvaduotų vis
ką, o ko moterims daugiau rei
kia, jei ne meilės. Užmiršta ki
tos moterys, užmiršta ir ji.

Paprastai aš bunu pas ją visą 
balti dieną ir klausausi jos širdies—

neužeina, 
jas daug 
kaip kitus nuolatinius svečius. 
Dar žiemą, rudeni ir pavasarį, 
kai turiu darbo, netaip jaučiu, 
lik kai ateina vasara, einu i 
kaimą jų ieškoti.

Patinka man viena, netoli so
džiuje gyvenanti, moteris... Ko
dėl patinka, tikrai nežinau. Gal 
kad mėlynos akys, gelsvi plau
kai, raudoni skruostai ir lupos 
šypsosi. Patinku ir aš jai, tik 
nepatinka mano malimas ir 
dulkėti-balti rūbai. Sako:

Pas mane kaimas, daina,

Sol EIlis & Sons
PLUMBING * HEATING

Geriausias materiolas, 
kainos. Greitas patarnavimas. 
Uitas visiems.2118—20—22 S. State St.

Tel. Victory 2454 
4606—08 W. 22nd St.
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DR. SHINGLMAN

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

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame Uratus, j stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixterius ir 
•viską elektriška.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

aOKI

naluno panašų į mano malūno 
takšėjimą ir nesuprantu, kodėl 
‘.iek bendri dalykai begali ras
ti sugyvenimo. Vakare ji eina 
i kaimo vakaruškas, aš einu vė
žiauti. Susigaunu varlių, nelu
pti odas, uždegu šiaudų ir gau
dau vėžius. Pamalę liepsnų 
ateina, atostogoms parvažiavę 
studentai, mokiniai, ir mes visi

da jungia, cementuoja noras 
kuo daugiau suvožianti ir su
kimšti, nuryti į vidų, į širdį. 
Svetimi mums armonikos už
kimę garsai, svetimos besisu
kančių dulkės, mes gaudome 
tik tilstančius dainos garsus 
ir traukiame į save kaimą, pa
kvipusias durnais ir pridengtas 
rūkais šiaudines- pastoges...

Tuomet visą laiką iš anksto 
žiuri mėnuo, o kai jis nyksta, 
mes einame kiekvienas sau 
miegoti. Malūne aš ilgai miegu 
ir sapnuoju besišypsančią mer
gą, rėpliojant j rudų vėžį ii

moderniškų reikalavimų.
Beskaitydamas šias knygas 

ūkininkas ne tik pasimokins 
apie ukininkyatę, bet praleis 
daug linksmų valandų. Tos 
knygos ne tik apima informa
cijas apie žemes, naujus uki- 
ninkystės budus, užvaisintojus, 
ūkio javus, informacijas apie 
gyvulius, bet apie žemdirbys
tės ekonomiją ir ūkio vedimą.

šitas kursas kaip ir daug ki
tų kursų Su v. Valstijų Apšvie- 
tos Biuro pagamintų, siunčia
ma ant pareikalavimo. Prašy
mus reikia adresuoti U. S. Bu- 
reau of Educatlon Department 
of Interior, Washington, D. C.

(FLIS.)

COHEN BROS
FURNITURE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0800—0301

prak t iš

suprato 
papras- 
nuo sa-

■ ■■, , - - -- ..................... ............. ...... ■

EGZAMINACIJA $5

Sp*'! InliPtaR gydyme chroni-kij ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsiimi-

Supažindinti kiekvieną 
ninką su viskuo, kas tik 
geriausio ir naujausio jo 
fesijoj, Federalės ir valstijų
kolegijos, tyrinėjimo stotys ir 
universitetų pratęsimo Divizi
jos siutinėja visokias žemdir
bystei reikalingas informaci
jas visiems ūkiams per visą 
šalį. Ir todėl Suv. Valstijų Ap- 
švietos Biuras pagamino skai
tymo kursą ūkininkams, išdės
tant ūkių problemas. Tas kur
sas bando ūkininkui parodyti 
viso pasaulio patyrimus žem
dirbystės dirvoj, kaip 
kų knygų išdėstyta.

Amerikos ūkininkai 
tą tiesą, kad “kuomet 
tas žmogus pasimokina
vo patyrimų, bet protingas 
žmogus pasimokina nuo kitų 
patyrimų.“

Kuomet suvirs atgal, Adam 
Smlth parašė knygą “Tautų 
Turtas,“ tai buvo manyta, kad kykit pni mane. Mano pilna* Trgimninavi <7 f ninn ntidongu juaii tikr.-> liicri ir hm apm-nereikalinga ūkininkui žinoti 

apie ekonomiją. Bet šiandien galutino4"! t 
padėjimas yra visai kitokis. 
Taip pat, kaip daugely vietų, 
traktorius pašalino arklius nuo 
ūkių, taip pat moderniški ban- 
kavimo budai užima vietą pri
kimštų pančiakų, indų ir kitų 
vietų, kur žmonės slėpdavo pi
nigus. Moderniškoj žemdirby
stėj ūkininkas turi vesti savo 
ūkį prisilaikydamas prie biu
džeto, jis turi išvokuoti išlai
das išanksto, jis turi žinoti, ko
kius darbininkus samdyti, ko
kius javus sėti, kaip jis gali 
iaupinti laiką ir šimtus kitų

šluoti
4 juniM skauda, bet pats paakys r»<"> 
jhcgzaininnvitiio—knH jums yra,

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Bivd„ netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016.

Imk elevatorių.
CHICAGO, ILLINOIS 
TIKTAI $5 PILNA

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, 
nuo iki 7:30 vakaro. NodfHoj nuo 10 ryto 

iki 1 po pietų.

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga ir užtikima ištaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti. z

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo1 daugelio metų. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų.

Mes turime ant rankų viską. kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

211

pintų.

JOSEP1I VIIJMAS
N a m u Sint y m o 

, KONTRAKTOR1US
558 S. Wa*htenav» Avė. Chicago, III

RUSEKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj ik. vi- 
'uraakduL Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

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

h

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

Atgal Į Bizni
,1

pigiausio, 
K re

Nathan Kanter

MALT TONIC’O

Chicago, III

gaukit
0801
0802

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNichofas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

TOM COMVM.***-*14'*

Jūsų gera® draugas ir rėmėjas 
vėl stojo į olselio biznį ir pra
šo jūsų nuoširdaus kooperavi- 
mo. Kviečiu visus draugus ap
žiūrėti mano krautuvę ir pasi
svečiuoti.

Parduodame Krautuvėms 
Olselio Kainomis
.Tabaką
Cigarus
Cigaretus
Kendes
Pirštines
Kozyras ir
Pinigų, jei kam reikia.
Dambrauskas, musųStasys

Sales Manąger, gerai žinomas 
biznierius ant Bridgeporto ap
lankys jus biznio reikalais. — 
Paremkite jį!
Kada ko reikia

Yards

Mutual Tobacco Co.
4707-09 So. Halsted Street 

Chicago, 111.
Užsakymus greitai pristatom

Greitas ir Užtikrintas 
Patarnavimas”

» Kai jus užsisakote sau Anglis iš Con- 
sumers Kompanijos, jus galite būti tikri, 
kad gausite netik pilną svarumą ir geriau
sią kokybę, bet taipjau greitą ir užtikimą 
patarnavimą.

Pabandykite mus su savo sekamu už
sakymu.

COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATERIAL

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

RirKCtHINO 
OOOD fOR THl HOM«

Del žindamų. moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

arba

Ertra Pale Alaus

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

T.1, Kedzte 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St Loui* Avė. 

CHICAGO, ILL.

Vilniaus Albumas
Tai yra

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

Tai yra knyga

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

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

■ - - - - - ........ J ........



4 ' NAUJIENOS, Chicago, III. A ' šeštadienis, gruod. 29, 1928

MAUJIfMO'
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs t 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 

3c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 7th, 1914, ai the Post Office
of Chicago. III., under the act of 
March Srd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je— paštu:

Metams __ _________________  $8X)C
Pusei metų ............  4.0(
Trims mėnesiams ________ 2.5(
Dviem mėnesiam _______   1.5(
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —__ ________ 8c
Savaitei __________________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoje, 
paštui

Metams$7.00
Pusei metų _______________ 8.50
Trims mėnesiams...... .........  1.75
Dviem mėnesiams ____  1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintaj:

Metams -- ------   $8.00
Pusei metų  4.00 
Trims mėnesiams  2.60
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

VYRIAUSIAS TEISMAS IR VALDŽIA

Amerikoje vyriausias federalis teismas yra aukš
tesnė įstaiga už vyriausybę ir už kongresą. Kiekvieną 
kongreso priimtą ir prezidento pasirašytą įstatymą vy
riausias teismas gali pripažinti “nekonstituciniu”, ir 
Įstatymas tampa tuo panaikintas. Kadangi vyriausias 
teismas interpretuoja krašto konstituciją, tai jo autori
tetas faktinai yra ir už konstituciją aukštesnis.

Tai, žinoma, yra labai nedemokratiška tvarka, bet 
ji yra patogi konservatyviškiems ir atžagareiviškiems 
elementams, kuriems rupi kiek galint labiau sutrukdyti 
naudingų žmonėms įstatymų leidimą. Kada tiems ele
mentams nepasiseka palenkti savo pusėn daugumą at
stovų bute, tai jie stengiasi perkalbėti senatą, kad jisai 
atmestų įstatymą. Kada ir senatas nepasiduoda jų įta
kai, tai jie reikalauja, kad įstatymui uždėtų savo “veto” 
prezidentas. Pagaliau, jeigu visos jų pastangos nueina 
niekais, tai nepageidaujamą atžagareiviams įstatymą 
gali dar sunaikinti vyriausias teismas.

Ir vyriausiojo teismo teisėjams yra lengva bet ku
rį įstatymą, kad ir žmonės dar taip jo norėtų, paversti 
niekais, kadangi jie nėra niekam atsakomingi: žmonės 
jų nerenka ir savo vietas jie turi ligi gyvos galvos.

Jungtinė Valstijų konstitucija nėra suteikusi vy
riausiam teismui tos didelės galios. Jisai pats ją pasisa
vino, pasidėkojant daugiausia teisėjui Marshall’ui, kuris1 
sėdėjo vyriausiam teisme Jeffersono laikais.

Amerikos žmonėms šiandie yra įdomu sekti, kaip 
bus išspręstas klausimas santykių tarpe valdžios ir teis
mo Vokietijoje. Tenai šiomis dienomis valdžios vardu 
išnešė sprendimą dėl ginčo tarpe metalo pramonės kom
panijų ir darbininkų, vidaus reikalų ministeris Severing. 
Kompanijos tečiaus atsisakė tą sprendimą priimti ir pa
davė skundą vyriausiam teismui. Teismui dabar teks; 
tarti savo žodį, ar jisai jaučiasi turįs galios pripažinti 
“nekonstituciniu” valdžios nusistatymą, kad arbitrato- 
riaus sprendimas yra privalomas fabrikantams, ar jisai
tokios galios nesisavina.

Mes manome, kad Vokietijos valdžia netoleruotų I 
vyriausiojo teismo pretenzijų diktuoti valdžiai, jeigu ji-i 
sai ir bandytų taip daryti. Vokietijos valdžioje turi daug 
įtakos socialistai, kurie laikosi to įsitikinimo, kad aukš
čiausia galia valstybėje priklauso tautai ir teisėtai iš
rinktiems josios atstovams, o ne teismų biurokratijos 
viršūnei.

KAIP DAROMA “PASAULIO REVOLIUCIJA”

Suareštuotas Paryžiuje vice-komisaro Litvinovo 
brolis, teisindamasis dėl miliono dolerių suktybių, ku
rias jisai darė, būdamas sovietų prekybos delegacijos 
galva, įteikė prokurorui memorandumą. Tenai tarp ko 
kita pasakojama štai kas:

“Litvinov-Valach patvirtina tai, kas jau ir pir
miau buvo žinoma, būtent, kad ‘Gostorg’ ir ‘Arkos’ 
— sovietų prekybos delegacijos Paryžiuje, Berlyne 
ir Londone — yra ne tik prekybos misijos, bet yra 
kartu ir komunistų internacionalo agentūros. Jos 
indorsuoja notas komunistų propagandai. Tos notos 
visados išrašomos privatinio asmens vardu. Specia
liai agentai, kurie dedasi esą neva ‘Gostorgo’ val
dininkai, iš tikrųjų yra maskuoti Kominterno at
stovai. Jis pats, Litvinov-Valach, kurį laiką buvęs 
tokiu Kominterno agentu. Jo viršininku buvęs Tu- 
rovas, — vyriausias galva visų tokių Kominterno 
agentų sovietų prekybos delegacijose Berlyne, Pa
ryžiuje ir Romoje; jis, Turovas, buvęs ir jų finan
sinis agentas.

“Litvinov-Valach tvirtina, kad notos, kurias jis 
išdaręs ir kurias sovietų delegacija atsisakė sumo
kėti dėl to, kad jos esą netikros, buvę jo išduotos 
pagal Turovo įsakymą, ir visi tomis notomis gauti 
pinigai — vienas milionas dolerių — buvę atiduoti 
komunistinei progagandai.”
Seniai žinoma, kad vadinamo “komunistų interna

cionalo” propaganda yra finansuojama Rusijos sovietų 
valdžios; kad ta propaganda )todel yra faktinai Rusijos 
valdžios propaganda. Bet kad. pinigai šitam tikslui yra

, I
gaunami suktybėmis, tai pirmiau dar nebuvo tiksliai 
įrodyta, Litvinovo-Valacho pareiškimai Paryžiaus pro
kurorui atskleidžia uždangalu ir leidžia pamatyti tą, 
kas iki šiol buvo rūpestingai slepiama nuo publikos 
akių.

Nepuikus “pasaulio revoliucijos’’ darymo vaizdas!

MAT, KUO GIRIASI

“Vienybė” didžiuojasi, kad p. 
Mikolainis parašė:

“Sirvydas su ‘Vienybe’ be
ne pirmieji paskelbė protestą 
prieš fašistinę naująją vi
durnaktį atsiradusią valdžią", 
žinoma, jie nebuvo pirmieji. 

Bet kad “protestavo”, tai tiesa. 
Protesto rezoliuciją prf?me 
“Vienybės” Bendrovės direkcija 
ir privertė senį Sirvydą įdėti ją 
į laikraštį. Paskui, kai Brook- 
lyne įvyko milžiniškas socialis
tų ir sandariečių protesto mi
tingas, tai p. Sirvydas dalyva
vo jame, balsavo už protesto 
rezoliuciją ir aukojo 1 dolerį. 
Bet už kelių dienų “Vienybė
je” jisai tą mitingą ir jo kal
bėtojus visaip išniekino!

O Sirvydo sūnelis dabar, ne
rausdamas, giriasi, kad buvusia 
“V.” redaktorius protestavo 
“prieš fašistinę naująją vidur
naktį atsiradusią valdžią”! Can 
you beat it?

KAIRIOJI IR DEŠINIOJI

“Laisvės” 307-am numeryje 
pirmam pusalpyj rašo savo dū
mojimus p. L. Pruseika, kuris 
yra oficialio Amalgameitų uni 
jos lietuvių organo redakto
rius; o to paties numerio ant
ram puslapyje “L.” redakcija 
šitaip kalba apie Amalgameitų 
unijos prezidentą ir vir-i 
šininkus:

r *“...Hillmanas puikiai pasi
darbavo, bet tik jau ne dir
bančiąja! visuomenei. Jis pui
kiai pasidarbavo darbda-į 
viams, už tai nuo jų dabar 
ir dovaną gavo. Hillmanas 
ir visa jo reakcinė Amalga-■ 
meitų unijos mašina paskuti
niais kaliais metais puikiai 
broliavosi su darbdaviais...”

Gerai, kad Dievas davė žmo
gui dvi rankas. Todėl Pruseika 
gali viena ranka dirbti Amal
gameitų unijai (ir gauti už tai 
atlyginimą), o antra ranka — 
dirbti tos unijos šmeižikams (ir 
taip pat gauti atlyginimą). Tik
rai komunistiška “efficiency”!

“SOCIALIZACIJOS” PROGRE
SAS AMERIKOJE

Garsusis Amerikos socialistas 
Morris Hillųuitas anądien savo 
paskaitoje nurodė, kad Jung
tinėse Valstijose, taip pat kaip 
ir kitose šalyse, gyvenimas vys
tosi linkui socializmo, šis kraš
tas, anot jo, esąs jau “daug
maž iki trečdalio socializuo- 
tas”,— kas beveik kiekvfenam 
gali pasirodyti visai netikėtina. 
Tų savo žodžių parėmimui Hill
ųuitas padavė visų eilę faktų ir 
skaitlinių. Tarp ko kita jisai 
pasakė:

“Milžiniška federales val
džios veikimo dirva, paštas, 
kariuomene, laivynas ir na- 
cionaliai vieškeliai; gatvės, 
parkai ir viešosios triobos 
musų miestuose, miesteliuo
se ir sodžiuose ir viešosios 
mokyklos visame krašte turi 
daugelio bilionų dolerių ver
tę. Ir visa tai yra bendra 
ir socializuota nuosavybė.

“Valdžios įstaigos, federu- 
lės, ateitų ir vietinių savival
dybių, samdo ne mažiau, kaip 
2,000,000 asmenų įvairiose 
savo veikimo srityse.

“Visos išlaidos visam kraš
te siekia kasmet ne mažiau, 
kaip .$15,000,000,000 (penkio
lika bilionų). Kiekviena šei
myna Amerikoje vidųtįniškai

sumoka kasmet tiesioginiais 
ir netiesioginiais mokesniais 
ne mažiau, kaip $600 per 
metus, t. y. daugiau, negu 
trečdalį visų savo pajamų. 
Už šituos mokesnius valdžiai 
pilietis gauna, bent teorijoje, 
tiek pat vertės valdžios pa
tarnavimais ir teikiamais jam 
patogumais. Tai yra saikas, 
parodas, kaip yra išsiplėtęs 
musų socialis gyvenimas, pa
lyginant su individualiu gy
venimu.”
Toliaus kalbėtojas pažymėjo 

tą visiems žinomą faktą, kad 
valdžia tolyn vis labiaus kišasi 
į tokias sritis, kurios pirma bu
vo laikomos neliečiamais priva
tinio asmens arba šeimynos rei
kalais. Kaip, pagaliau, kongre
sas ir vyriausybė daro tolyn vis 
daugiau patvarkymų, reguliuo
jančių pramonę, susisiekimą ir 
prekybą.

Prie viso to reikėtų pridėti 
dar ir prohibiciją, kurios tiks
las yra juk reguliuoti valdžios 
priemonėmis privatinį asmens 
gyvenimą ir jo palinkimus. Ši
tame dalyke valdžios užsimoji
mas kontroliuoti žmonių reika
lus yra nužengęs net perdaug 
toli.

Bet čia nurodytieji “sociali- 
zacijos” pavyzdžiai, žinoma, 
anaiptol nėra socializmas tikrą
ja to žodžio prasme. Iš jų ma
tome tiktai, kad ir Amerikoje 
visuomeniškumas tolyn vis la
biaus įsitvirtina, užkariauda
mas vieną po kitos sritis, ku
riose pirma veikė privatinis as
muo. ši visuomeniškumo evo
liucija tečiaus iki šiol eina be 
sąmoningos paramos iš visuo
menės pusės, todėl ji dažnai nu
krypsta į visai nepageidauja
mus kelius. Kuo pavirto geras 
savaime prohibicijos apaštalų 
tikslas padaryti žmones blai
vais—visi žino. O jeigu paim
sime valdžios įstaigas, ‘ kurių 
išlaikymui ^piliečiai sudeda bi- 
liorius dolerių mokesniais, tai 
tenai rasime darbo neproduktin- 
gumą arba darbininkų išnaudo
jimą (kaip, pav. pašto įstaigo
se), valdininkų suktybes ir po
litikierių graftą.

Socializacija turi būt sąmo
ningai, nuodugniai apgalvoja
mas ir planingai vykinamas vi
sur neneš darbas: tiktai tuomet 
ji gali nešti visus savo geruo
sius vaisius ir būt laisva nuo 
tų ydų ir dėmių, kurios šiandie 
daugeliui žmonių daro nemalo
nia ir pačią mintį apie valdžios 
arba visuomenės kišimąsi į gy
venimą.

IPuciftc uiul Atluutic Photo]

: Gurdo n S. Northėott, .degene
ratas, kuris prisipažino nužu
dęs septynis berniukus. Dabar 
jis yra teisiamas Los Angeles 
mieste. Northcott yra 21 metų 
amžiaus.

/....................... .................................. ■—■■■■■!

Skaitytojų Balsai
l ........ ;

Dar apie daktarus
Po pasirodymo “N-se” ma

no pirmo straipsnio apie dakta
ru, daktarai Montvidas ir Mar- 
geris savo straipsniuose tame 
pačiame laikraštyje ėmė priro
dinėti, kad specialistai daktarai 
negali pavaduoti generalių dak
tarų, tarytum aš bučiau tikri
nęs, kad jie galį pavaduoti. Ro
dos, tie daktarai turėjo suprast, 
kad mano tikslas yra ne sukelt 
žmonių nusistatymą bendrai 
prieš generalius daktarus, o 
nurodyt tūlų generalių daktarų 
netinkamą ėjimą savo pareigų, 
tai viena; o antra, aš noriu, 
kad žmones įgytų nors šiokį-to- 
kj supratimą apie daktarų rų- 
šis, būtent, kad jie žinotų, jog 
be gen-eralių praktikuotojų yra 
ir specialistai, kurie, mano nuo
mone, lošia da svarbesnę rolę, 
negu generaliai praktikuotojai.

Kas ypatiškai turėjo’ artimų 
santykių su žemesniuoju visuo
menės sluoksniu, tam aišku, kad 
ididelė dalis, nors ir laikraščius 
skaitančių musų žmonių, nesu
pranta ką reiškia žodis “spt^ 
cialistas” ir nežino, kad medi-’ 
eina dalinasi į specialybes. Ko
dėl ? Todėl, kad lietuviai dak
tarai arba visai nėra aiškinę 

; medicinos specialybių arba jei 
i ir yra aiškinę, tai visai mažai. 
Negana to, gal neklystu saky
damas, kad jie prisidėjo ir prie 
suklaidinimo žmonių supratimo 
apie specialybes. Kaip? Ogi va 
kaip: savo straipsniuose laik
raščiams, atakuodami dakta- 
rus-šarlatanus, trumpai pavadi
na juos specialistais ir*profeso
riais kaip tie save tituluojasi. 
Nors žodžius “specialistas” ir 
“profesorius” pažymi kabutėse, 
bet kadangi daugelis žmonių 
kabučių reikšmės nesupranta, 
tai jie ir pradėjo manyti, kad 
visi specialistai ir profesoriai 
esą šarlatanai, o tikri visų li
gų gydytajai tai esą tie, kurie 
vadinasi stačiai daktarais.

šitas keistas žmonių suprati
mas kai kada jiems labai bran
giai kainuoja. Kai žmogus ap- 

. serga kokia nors liga, kurią 
tik specialistas tegali sėkmin
gai gydyti, o jis neturėdamas 
teisingos nuomonės apie specia
listus, nueina pas kokį nors 
žibčiką genuraų daktarą, tai tas 
jį skuta iki gyvo kaulo, neduo
damas nė už centą naudos.

Gerklės ir nosų keblumai į- 
eina į specialistų gydymo sri
tį; specialistų sričiai priklauso 
daugelis visokių odos ligų, taip
gi venerinės ligos, ypač chro
niškos. Kad šitas ir daugelį ki
tų ligų specialistai dubeltai ge
riau gydo, negu gen. daktarai, 
to nedrys viešai užginčyti nė 
patys gen. daktarai, o vienok 
pastarieji tas ligaes “gydo” ir 
labai retas jų pataria ligoniui 
kreiptis prie specialisto, žibči- 
kas daktaras pasigavęs lengva
tikį pacientą su panašia liga 
kartais net keletą metų jį men
kina (žinau vieną žmogelį, ku
ris septynioliką metų gydėsi 
gonorėją pas generalius dakta
rus), o jei pacientas savo dak
tarui primena specialistą, tai 
daktaras kartais atsako, kad 
jis geriau išmanąs, negu spe
cialistas, arba tam panašiai už
gieda. štai vienas Bridgeporto 
apielinkes daktaro žodžiai: 
“Kam jums to specialisto? Ir 
aš taip-pat galiu gydyt chro
nišką gonorėją. Štai knygos... 
Aš visą mediciną nuodugniai 
pažystu”.

Daktaras taip apsukęs varg
šui galvą, ima jo “pėdos” tol, 
kol ligonis netekęs nė sveika
tos ,nė pinigų, nė vilties išgyti, 
pasitraukia nuo daktaro. Pasi
traukęs pats sau vienas dejuoja, 
o kitiems bijo ir prasižioti apie 
savo nesėkmingą gydymąsi,

gonorėja slaptu liga. Dak

taras pasidaro gražaus pinigo ir, 
vardo nepagadina dėl netikusio 
gydymo. Na, ar negerai? Ir 
kokiems paibeliams jam tokiuo-j 
se atsitikimuose siųsti ligonius 
pas specialistą. Juk gedaus juos 
plėšti ir ant tos “intencijos” 
gražias moteriškes gydyti už 
dyką, pasigiriant joms, kad 
senberniai už jas užmoka.

Tai va delko ligoniai nepri
valo lengvai atsidėt ant kiek
vieno daktaro išminties ir sąži
nės. Tai va delko jie turi ži- 
pot, kad yra ir specialistai dak
tarai, su kuriais generaliai 
praktikuotojai nė iš tolo negali 
susilygint gydime tūlų ligų.

Del šito mano straipsniuko, 
manau, nepyks doresni dakta
rai, o kai dėl tų, kurie yra to- 
kiepat kaip dauguma kitų žmo
nių: pusėtinai “griešni” ir klai
dingi, tai tie lai sau pyksta. 
Gal tas jų piktumas persikeis j 
sarmatą, kuri neleis sąžinei ga
lutinai ištirpti aukse.

—šalna.

LAIŠKAS IŠ “PRIGE-
RUSIOS” LIETUVOS

sų miestelyje bus, o šalčio ir 
sniego gerai ir pauostyti nete
ko. Pernakt sukietėja ant pur
vyno pirštu perduriama pluta, 
o dieną saulė ir vėl ją “išspirgi- 
na”. Arba sniegas, va rodos, 
sninga, krenta dideliausiais ga
balais — už valandos, kitos, nė 
“dūko” nebelieka. Pavasarį
žmonės griežčiausiai tvirtino, 
kad tos, prakeiktos- radijos visą 
betvarkę gamtoje darančios, o 
dabar nebežino ką bekaitinti. 
Radio išteisinti (laikraščiai iš
teisino). Dievą vunoti negalima, 
o velnias keikti balau.

Ach, vargas šiemet ištikrųjų 
vargas mums, Biržų apskrities 
“prigėrėliams”. Kalba, kad ir 
daugiau panašių apskričių Lie
tuvoje esama, bet asmeniškai

• nebuvęs, tvirtinti negaliu. Smu
kia pas mus, nyku, liūdesys

l širdį graužia. Vėliau, kai bent 
kiek susigraudinimas praeis,

į apie Lietuvos laikraštiją brūkš
telėsiu ką nors, jeigu tik tams
toms, Misteriai, Mrs. ir Misiu- 
kės, įdomu tas bus-.

Tai iki kito karto.
—Jurgis Vikingas.

Gal jums ir neįdomu bus, bet 
vis tik, kaipo žinią iš tėvų ša
lies, manau, perskaitysite. Be 
abejo, jau ne kartą esate skai
tę laikraščiuose apie mizerną 
šiaurinės Lietuvos derlių. Ir iš- 
tikrųjų šie metai bus įrašyti 
“kaimo istorijos skyriuose”, ku
riuos vėliau seneliai (dabar gal 
jaunuoliai arba piemenėliai) 
skaitys savo vaikams arba anū
kams apie buvusią vasarą, kada 
ūkininkai du, net trjs kartus to
je pačioje vietoje sodino bulves, 
ar vasarojų sėjo. O viduvasarį 
daugelyje vietų galima buvo ma
tyti žaliuojant eiles bulvių žy
dinčiuose linuose. Mat, kaip 
sakant, ūkininkai buvo priversti 
lupti nuo dirvos dubultavą skū
rą, bet ne vienos nenulupo: ru
denį, suvalius pasėlius, daržinė
se bei klojimuose vėjas suktinį 
“tręnkia,” o tvartuose, kame ki
tąmet trejetas — ketvertas ark
lių linksmai krizendavo, arba ke
liolika karvių išdidžiai gromu
liuodavo, šiemet ten kukliai vie
nas arkliukas pašiurpęs stypso, 
arba liūdnai nuspurusi karvutė 
mykia. Apie taip vadinamus 
“susiedus” čia negali būti ir kal
bos: jų beveik visi savo karvu
tes (paskutines) išpardavė. Už
tat “riezninkams” ir mėsinin
kams tikros Velykos: kermo- 
šiuose galvijų sausakimšai. Pirk, 
žmogau, pusdykiai karvę arba 
arklį ir vesk į “boinią”. Karvės, 
kaip karvės: joms ir seniau nuo 
pono Dievo buvo “pastanavyta” 
ilgo peilio smertis, bet šiemet ir 
arkliams, aišku menkesniems, 
užėjo “batalija”. Antai, skerdi
kai superka po keletą desėt- 
kų tų “padliokų” po 40—50 li
tų kiekvieną ir gena į krumus 
odų fabrikams medžiagos ga
minti. Tas pats esti ir su ki
tais galvijais: avimis, kiaulė
mis. žodžiu, žemdirbiai gyvu
lių ūkį naikina, o drabininkai 
bežemiai esti verčiami patys 
save pardavinėti. Bet čia jau 
blogiau: darbininkų kermo-j 
šiauš dar nėra įsteigta, todėl i 
jie patys vaikščioja pokiemiais 
siulydamiesti: griovį kasti ar 
šiaip ką nors už pusdykį, o1 
dažnai vien už pavalgimą apsi-i 
ima padaryti. Vienok retai i 
kur užtinka “laimę”, nes ūki
ninkai patys labai “susispaus
ti” turi, kad pavasarį nereikė
tų tuščiu pilvu ant pečiaus1 
kiurksoti.

Bloga šiemet pas mus smul
kesniems ūkininkams ir juoda
darbiams bežemiams. Ir vis toji 
vasara, kad ją “kodukai” kur 
nujodini ų, visą blogumą pada
rė. Pamanykite, gerbiamieji, 
jeigu dirvose visą mielą vasa
rėlę, -vanduo tiviliuoja, tai ko 
gero benorėti? Galas ir tiek! 
a'liar, va jau1' antras adventas, 
jau ir “šešgaturgis” ryloj niu-

I Del paskalų
Turbut kiekvienas gyvas su

tvėrimas norėtų, kad apie jį 
gerai kalbėtų. Bet žmonės tų 
norų nelabai žiuri: kas geras— 
pagiria, kas kaltas, pabara ar 

' papeikia. Taip ir turi būti.
Dabar musų Lietuvos laikraš- 

I tijoj, matyt, norima, kad tik 
viskas butų giriama ir į paden- 

į ges keliama. Toks visko gyri- 
1 mas atkrato žmones nuo laik
raščių. Atvirai sako: “Meluo
ja laikraščiai” ir gana.

.Kai kas iš Amerikos kartais 
tyčia važiuoja pasitikrinti, kaip 
Lietuvoje gyvenasi. Na, ir ap
silankęs pas savo gimines, pa
žįstamus, kai kurias valdžios į- 
staigas, susiriesdamas giria Lie
tuvos gyvenimą ir tvarką. Arti 
gyvenimo stovinčiam žmogui 
pikta skaityti tokias panegir- 
kas.

žinoma, atvykus į svečius ir 
dar su doleriais, kai apie ame
rikietį visi tūpčioja, ir visais 
galais nori jam įtikti, tai kur 
čia nebus gerai, kur čia negirsi. 
Bet nagi tu, poneli, pagyvenk 
Lietuvoje, pabūk be dolerių, be 
litų, tai tu kitaip pagiedosi. Ta
da tu pamatysi, kad Lietuva 
ne taip saldi, kaip kai kurios 
popierines Amerikoj laikštinga- 
los gieda.

Tiesa, yra tokių, kam itin ge
rai gyventi, bet tai tik viene
tai. šiaip gana sunkus ir skur
dus gyvenimas Lietuvoje. Pa
prastas kasdieninis pilietis toli 
tiek neuždirba, kaip prieš karą 
uždirbdavo, o pragyvenimas 
brangesnis, kaip prieš karą.

Rusų, vokiečių, lenkų val
džios kumščios nėra, bet užtat 
yra sava lietuviška kumščia. 
kuri paprastą pilietį neglosto. 
Tad tie iš laikraščių ir laiškų 
į Ameriką pro cenzūrą, patekę 
paskalai nėra nė kiek perdėti, 
turi daug pamato ir teisybės.

-Pilietis-

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

(p------------ c
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ................ $1.00
Kopija ........................... 10c

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyveninio”, vie
nų numerį prisiusime 
veltui.
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P. Katra

ĮSPŪDŽIAI IŠ ATSILANKYMO LIETUVOJE
Negalėdamas visiems liku

siems užjury draugams-ėms at
skirai laiškais papasakoti apie 
įgytus įspūdžius iš atsilankymo 
Lietuvon, pasinaudosiu laikraš
čio skiltimis ir bendrai su vi
sais įdomaujančiais Lietuyos 
būkle pasidalysiu įspūdžių 
pluoštu.

Prieš dvidešimt metų palikau 
Lietuvos pilkų sodžių, tamsius 
kaimiečius, slėgiamus nuolatinio 
skurdo ir vargų. Per tiek metų 
gyvendamas užsieny pažinau 
platųjį pasaulį, paragavau dau
giau mokslo, prapločiau pažini
mo horizontą. Tuomet tik pa
aiškėjo ir tas Lietuvos gyven
tojų skurdas ir atsilikimas nuo 
kultūringesnių kraštų. Bet tai 
buvo prieš dvidešimt metų, kai 
Lietuva dar buvo slegiama sun
kių caro vergijos pančių. Dabar 
jau išgyvenus Lietuvai dešimt 
metų nepriklausomo gyvenimo, 
tikėjaus pamatyti Lietuvą žy
miai pasikeitusią, josios gyven
tojų ekonominę būklę pakilus, 
kraštą pavyzdingai besitvarkan
tį, kulturėjantį ir artėjantį prie 
civilizuotų šalių. ' Deja, tosios 
viltys buvo labai apgaulingos. 
Sunkus darbas stovi priešakyje 
ir dar labai reikia susirūpinti 
tolimesne Lietuvos ateitimi.

♦ ♦ ♦

Pirm visko keletą žodžių pa
rašysiu apie kelionę. Plaukiau 
didžiuliu “Majestic” garlaiviu. 
Kelionė sekėsi kuo puikiausiai. 
Niekam neteko nei susirgti, nei 
perdaug nuvargti. Kelionė nuo 
New Yorko iki Cherbourgo tę
sėsi vos 5*4; dienos. Valgis bu
vo gana geras. Vakarienės lai
ke duodavo dovanai vyno pasi
vaišinti, tiek kiek tik kieno šir
dis trokšdavo. Orkestras taip 
pat linksmindavo visus. Taip 
gražiai beleidžiant laiką, neteko 
nei pamatyti, kaip pasiekėm Eu- 

’Topos kontinentą. Atlankęs ke-

pasiklausyti galingai skamban
čias Lietuvos dainas.

♦ ♦ ♦

Pasikalbėjęs su Kauno “po
nais” ir kaimiečiais žmoneliais, 
pakeliavęs po Lietuvą, galiu šį 
tą ir plačiau papasakoti. Pir
miausia apskritai apie Lietuvą. 
Didžiuma Lietuvos gyventojų 
ūkininkai. Pramone Lietuvoj 
dar menkai išsivysčiusi, todėl ir 
pramonės darbininkų dar ne- 
perdaugiausiai. Didieji dvarai 
išdalyti visiems bežemiams, to
dėl dauguma ūkininkų naujaku
riai, nesuskubę dar pavyzdingai 
sutvarkyti savo ūkių. Siautęs 
karas su visomis savo blogybė
mis — rusų rublių ir vokiečių 
markių kritimu — labai nuvar
gino visus ūkininkus ir dar ligi 
šiol ūkininkai nebaigia atsigau
ti nuo tų visų padarytų karo 
nelaimių (nuostolių).

Valstiečius dėl visų šių prie
žasčių slegia dar sunki ekono
minio vargo našta. Geriausiai 
sekasi tiems ūkininkams, kurie 
pajėgia savo šeimos nariais ap
dirbti žemę, kuriems nereikia 
samdytis svetimų darbininkų. 
Samdytiems reikia dideles al
gas mokėti, o ūkių derlius daž
niausiai būna prastas, dėl to ir 
ūkininkų išlaidos dažniausia 
prašoka pajamas. Ypatingai šie 
metai buvo labai lietingi ir der
lius visoj Lietuvoj buvo labai 
menkas. Rugit; ir kviečių dar 
vidutiniškai užaugo, bet vasaro
jus daugelyj vietų visai prigė
rė ir nereikia imti nuo lauko, 
šaltas ir lietingas šių metų lai
kas visai sunaikino ūkininkų 
derlių. Suvalkijoj dar ir vasa
rojus buvo vidutiniškas.

Jei prieš karą geriaus sekėsi 
didžiažemiams ūkininkams, tai 
dabar to negalima pasakyti.

Stambieji ūkininkai nepajėgia 
patys apdirbti savo lėšomis že
mės, bet turi samdyti svetimus 
darbininkus, ir jiems aukštas 
algas sumokėti. EXel to ir šie 
ūkiai taip pat, kaip ir smulkie
ji, vargiai suveda galus su ga
lais.

Panevėžio ap. ir apielinkės 
keliai rudenio ir pavasario me
tu būna tiesiog neišvažiuojami. 
Pablogėjus keliams yra važiuo
jama šalyje kelių, išmindžioja- 
mos ir darkomos pievos ir da
roma patiems ūkininkams nuo
stoliai. Blogi keliai taip pat ap
sunkina ūkininkų reikalus. At
liekami produktai dėl blogų ke
lių ir tolimų prekyviečių daž
niausiai sugenda ir lieka visai 
neparduoti. Neturėdamas iš kur 
imti pajamų, o čia spaudžiamas 
dar nemažų žemės ir kitokių 
valstybinių mokesčių, ūkininkas 
negali išbristi iš tos skurdo ir 
vargų klampynės ir pagerinti 
savo ekonominę būklę.

Ūkininkai tebėra dar tamsus, 
neapsišvietę, ūkininkauja seno
viškais metodais, nesistengia 
įsigyti naujų iš žemės ūkio sri
ties žinių. Gyvena prastose ba
kūžėse. Teko net užeiti, atlan
kant amerikiečių gimines, tokių 
vietų, kur kaimiečiai gyvena 
dūminėse, be kaminų, trobose ir 
taip vargsta diena ir dienos.

Ne geresnė padėtis ir pramo
nės darbininkų. Lietuva neturi 
savo žemėj paslėptų turtų, tai
gi Lietuvos fabrikams tenka 
dažniausiai apdirbti tik žemės 
ūkio gaminiai. Trukumas kapi
talų neleidžia plačiai išsiplėsti 
fabrikų gamybai. Kurie fabrikai 
ir yra išsisteigę, tai ir tie ne
kaip gyvuoja.

Fabrikų darbininkai vargais 
negalais užsidirba tik duonos 
kąsnį sau ir savo šeimai užlai
kyti. Pastaruoju laiku yra už
darytos visos darbininkų profe
sinės sąjungos ir jie negali sėk
mingai su darbdaviais kovoti.

Visi gyventojai skundžiasi pi
nigų stoka. Jei gauna iš savo 
giminių iš Amerikos kiek dova
nų, tai greit viską sunaudoja 
ūkio reikalams ir taip yra pri
versti toliau skursti.

Sunkus darbas, menkas atly
ginimas verčia pačius geruosius 
darbininkus palikti savo kraštą 
ir plaukti užjurin sau laimės 
ieškoti. Ištisos šeimos parduoda 
savo ukius ir emigruoja į Ka
nadą, Argentiną, Braziliją ir 
kitus kraštus. Ypatingai emig
racijos banga padidėjo nuo 
1927 metų.

Gyventojai mažai tesirūpina 
patys savo ir visuomenės reika
lais. Dažnai taip pat trūksta 
sumanumo, pasiryžimo pagerin
ti savo gyvenimą, pašalinti vi
sas blogybes. Tai iš dalies yra 
dar užsilikusi nuo rusų viešpa
tavimo laikų vergingumo lieka
na. Liepk, įsakyk — tuomet 
žmonės padarys, bet patys sa
vo geru noru nesistengia page
rinti savo būvį.

♦ ♦ ♦

Lietuvoje yra daug gražių 
gamtos vietų — upių, ežerų, 
prūdų, kalnų, kur, kiek juos 
sutvarkius, butų gražu ir pa
tiems nuo darbo pailsėti ir kiti 
galėtų tomis gamtos dovanomis 
pasigrožėti. Trukumas lėšų, bet 
dar daugiau pačiu gyventojų 
nenoras ir apsileidimas trukdo 
tam darbui.

M ♦ ♦

Lietuvos vaizdas šiek tiek 
yra pakitėjęs. Anksčiau kaimie
čiai gyveno daugiausia ištisais 
kaimais ir sodžiais. Dabar jau 
sodžiai baigia nykti. Jų vietą 
pakeičia išmėtyti po plačiuosius 
Lietuvos laukus atskiri vienkie
miai. Vietoje seniau buvusių 
sodžių ir kaimų, dabar beriogso 
vos išsikišę kaminai ir pamato 
liekanos. Skirstymasis vienkie
miais dar nėra baigtas ir dabar 
tebeina.

Tas yra įdomu, kad visose

valdžios įstaigose galima susi
kalbėti lietuvių kalba. Nors tarp 
savęs valdininkai šnekasi len
kiškai, rusiškai ir kitaip. Nebe
reikia, norint prieiti ir pasikal
bėti su “ponais”, mokytis rusų 
ar kitokios kalbos, bet visur 
reikalus galima atlikti savąja 
kalba. Visos krautuvių iškabos, 
skelbimai taip pat lietuviška.

Miestuose ir miesteliuose dau
giausia susispietę žydai, lenkai 
ir rusai, čia dažnai girdima pa
starųjų kCMbos.

Lietuvos miestų vaizdas ne
palyginti su Amerikos miestais. 
Imkime, pavyzdžiui, Lietuvos 
sostinę Kauną. Kaune skaitoma 
iki šimto tūkstančių gyvento
jų. Namai daugiausia mediniai, 
žemučiai. Retai kur pastebėsi 
4—5 aukštų namą, dažniausiai 
2—3 aukštų. Gatvės labai pras
tos - - išklotos akmenimis, vie
tomis ir to nėra, šalygatviai 
prie švaresnių gatvių jau yra 
cementuoti, bet nuošaliai mies
to, tai, žiūrėk, kad įkišęs kojas 
tarp lentgalių neišsisuktum.

(Bus daugiau)

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

Majestic Elektrikinis Radio
DYKAI

Taipjau Sekami Naudingi Dalykai
Elektrikinė siuvama mašina 
Coxwell kėdė ir otomanas 
Riešutinis Cedar Chest 
Staliukas
Sidabriniai daiktai
Rukimo stalelis
Narvelis

Grindų lempos
Gražus indai
Elektrikinis Waffle Iron
Stalo lempa
Elektrikinis toasteris
Veidrodis
Elektrikinis prosas

ŠTAI KAIP
Atidarykit Taupymo Sąskaitą

Prisidėkit prie musų 1929 Kalėdinio Taupymo Kliubo, arba 
pasirendUokite saugiąją pasidėjimo dėžutę—DABAR!

Del Platesnių žinių Kreipkitės

SOUTH WEST TRUST & 
SAVINGS BANK

35th St., ARCHER ir H0YNE AVĖS.
Turtas virš $6,000,000.00

Valstijinis Bankas po Clearing House Priežiūra

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

lioms dienoms dar Paryžių ir 
Berlynu, atvykau į Lietuvos so
stinę Kauną. įdomiausia buvo 
matyti Kaune senovės liekana 
— arklių tramvajus, vietinių 
gyventojų vadinamą “konkę”. 
Vienas ar du pakinkyti arkliai 
traukia “konkę”, o ji sau ra
miai šliaužia Kauno gatvėmis ir 
vežioja žmones. Kartą teko va
žiuoti, tai ir atsižadėjau dau- 
giaus. Žmogus gali greičiau nu
eiti, negu važiuotas nuvažiuoti.

s;« * *

Amerikiečiams priimti buvo 
susiorganizavęs tam tikras ko
mitetas, kurio pirmininku buvo 
generolas Nagevičius. Jo pastan
gomis susipažinom su Kauno ir 
apylinkės žymesnėmis vietomis 
ir įgijom pirmuosius Lietuvos 
įspūdžius. Visų pirmiausia 
amerikiečių lietuvių ekskursija, 
kuri turėjo apie 500 asmenų ir 
latvių konservatorijos stu
dentų iš Latvijos apie 150 
asmenų (kurie buvo atvykę į 
Kauną pasiklausyti dainų šven
tės) iš Seimo rūmų demonstra
vome į Karininkų Ramovę, ku
ri mus pavaišino su skaniais 
valgiais ir tvirtais gėrimais. 
Botam atlankom surengtą II-ją 
dainų šventę ir žemės ūkio ir 
pramonės parodą, karo muzie
jų, pasivažinėjome Nemunu ir 
apžiūrėjome kitas įdomesnes 
vietas. Lietuvos valstybės pre
zidentas, A. Smetona, buvo pa
sikvietęs Amerikos ir Latvijos 
ekskursijos vadovus pas save 
pietauti. Kadangi aš buvau 
ekskursijos vadovas, tai ir man 
teko kartu su ponu prezidentu 
ir prezidentiene už vieno stalo 
sėdėti ir “sumuštinėmis“ ska
naus šampano išsigerti ir susi
pažinti su aukštesniaisiais Lie
tuvos valdininkais bei inteligen
tais. Paskum apdalino visus 
ekskursantus Lietuvos nepri
klausomybės 10 metų medaliais.

Dainų šventėj dainavo iš viso 
virš 6.000 dainininkų. Gražu 
buvo pasižiūrėti tautiškais rū
bais apsirengusias lietuvaites,

Senai Laukiamas
KONCERTAS

JUOZO BABRAVIČIAUS

Eighth Street Teatre
8th St. ir Wabash Avė.

Nedalioj, Sausio-January 6, 1929
Pradžia lygiai 8:15 valandą vakare

Apart J. Babravičiaus dalyvauja dar Mrs. Rita 
Rothermel — pianistė iš Fine Arts Building* ir Leon 
Benditzky. Gražus teatras, patogios rezervuotos sėdy
nės, populiarės kainos.

Del užtikrinimo sau geresnes vietos įsigykit tikie- 
tus iškalno.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Musų spulka

Per porą paskutinių mėnesių 
spulkos valdybes nariai buvo 
kaip ir sukripę. Pora dirbo na
ktimis, kiti buvo šiaip užimti. 
Vienok ketvirtadieniais darbas 
būdavo atliekamas kaip ir vi
sada. Bet visų blogiausia bedu 
pasitaikė, kad buvo susirgęs 
pats spulkos raštininkas, Leo 
Švėgžda, ir vienas direktorių— 
S. Genis. Ale metų pabaigai vi
si pasveiko ir susitvarkė. Mat, 
stengiasi pasirodyti gerais, nes 
artinasi rinkimai.

Suprantama, prieš rinkimus 
visi stengiasi pasirodyti gė

las papro- 
Bet apmoka- 
nėra, veikė- 

pas i.šventimo,

rais, prielankiais, 
tys iš seno yra. 
mų vietų spulkoj 
jai turi dirbti iš 
nes atlyginimas už darbą uba-

i< k to — tatai pri- 
pačių dalininkų ir

kostumeriams. Musų spulkoje 
yra senų patyrusių žmonių. 
Prie to, turime parinkę spulkal 
vielą l.eo Švėgždos ofise, taip 
kad ir dienos laiku reikalai 
atliekami ir visiems paranku.

— Korespondentas.
P. S. Kaip korespondentas, 

linkiu Inimin- 
v įsiems

iš savo pusės 
naujų melųginusių

spulkos dalininkams ir reikalų 
vedėjams, o taipgi adv. K. (in
giui, kurio darbu visi patenkin
ti. — Korespondentas.

Iškilmingos lai 
dotuvės

Gerai žinomas buvęs \Veslsi- 
dės biznierius, Juozas Slavins
kas, nesenai lapo auka aulo ne
laimėje. Jo kūnas buvo gražiai 
pašarvotas pas graborių S. D. 
Lachavičių ir papuoštas gyvų 
gėlių vainikais.

Susirinko giminės ir jo nu
mylėta žmona, sunūs, broliai ir 
pažįstami. Visi gailėjo Juozo, 
kaip gero ir rimto žmogaus. 
Alk. S. A. Geniotis pasakė 
gražų pamokslą ir prakilniai iš
lydėjo į Tautiškas kapines, kur 
ir vėl buvo pasakytas pamok-

arui Piloto]

Asą Keyes, Los Angeles mies
to prokuroras, kuris tapo ap
kaltintas kyšių ėmimu.

■ . . ••• ‘ " '■■ ■ ■. ■'•.V-. T •. _ '■ ■
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šeštadienis, gruod, 29, 1928
atnešt naudą nelik pavieniams 
asmenims, bei ir visai lietuvių 
tautai, ir lodei visi užinleresuo- 
lieįi turėtų stoti prie darbo, 
nes dabar yra laikas, kuomet 
artinasi Pasalulinė Paroda, ku
rioje mes turime gražiai pasi
rodyti.

1929 melais Iurėtų įvykti 
bendras išradėjų-mekanikų su
važiavimas Chicagpje ar kitur,

Sekau lis išradę jų-mekanikų 
susirinkimas bus sausio 6 d., 
1929, 2-rą vai. po pietų, “San
daros” švelni nėję, 3331 So. Hal
sted st., Chicago, 111. Taigi, ku
rio arčiau gyvenate, meldžiu 
priimti į susirinkimą.

——S. A. Zolp, Sek re t.

SPORTAS
The New Year

l)r. I. E. Makar

events are kept clcan. No 
sport is vvorthy of sponsorship 
without the code of fair play. 
Another aim is to see that more 
peoplo ‘‘got into the gama” 
thereby inereasing* competition. 
To get more peoplo interested 
in athlettcs, to stimulate the 
active participants in sportą 
should be another aim for the 
coming year.

In 1928 The Golden Star won 
the Southend Baseball Champ- 
ionshlp recėiving the beautiful 
trophy donated by our Public 
spirited Citizen and 9th Ward 
Committeeman Mr. Gotthard A. 
Dahlberg. The finai game of 
this. series was vvitnessed by 
more than 6,000 persona, mak- 
ing over 35,000 persona watch- 
ing with great interest the 
vvhole Chapionship series. This 
shows that the Southend 
munlty was interested in 
sports and came out to 
for the participants.

In the wrestling game, K. 
light heavy

championship from

been a great one, the coming 
year will be f ar greater in 
achievements if a continued and 
inereased interest is manifested 
by all toward all worthy

athletic events. Lot all Lith- 
uanians play their part in the 
1929 athletic program of all 
Lithuanian organizations and 
Chibs.

Naujų Meili Susilaukimui 
Bankietas

Su šokiais ir muzikaliu programų rengia

“Sandaros” 100 kp., Gruodžio-Dec. 31 d.
Lietuvių Auditorium,

3133 South Halsted Street
Įžanga $1.25

Com- 
clean 
cneer

In reviewing the sport

Pradžia 8:Š0 vai. vakare,
Vakarienė bus tikrai šauni — skanus valgiai ir įvairus 
muzikalis programas dalyvaujant Chicagos artistams. 
Grieš P. Sarpaliaus orkestrą, šis vakaras rengiamas dar 
pirmas Sandaros 100 kp. Nuoširdžiai kviečiam skaitlin
gai atsilankyti visus. Kviečia KOMITETAS.

Bilietus vakarienei iškalno galite gauti ‘‘Sandaroje”, 
3331 So. Halsted St.

the better

I and all of us are deeply parties, dances and 
interested in the promotion of'ments which were

Although the year 1928 has^

ir

Valdyba:

Kalėdų nakti

ii

0

j

(t. y. šiandien), 
, įvyksta metinis

stotin pranešdamas apie įvyku
sią nelaimę. Atvažiavo ambulan-

.L P. Varkala, 
.1. šmotelis, 
B. Mastauskas, 
K. Gugis, 
P. Baltutis.

J. .1. ILUilS,

S. B. Komaiko,

turėjo 
paleis- 
nekal-

Ttgti būva jam lengva šios 
šalies žemelė.

—Vienas jo draugų.

the Referees descision from

Malonu ir linksma, kad lietu
viai išradėjai ir mekanikai pra
deda interesuotis, ir kiekvieną 
dieną gauname daugiau atsi
šaukimų bei pritarimo svar
biam ir naujai užbriežtam mu
sų darbui. Surašius visus atsi- Js to really reap the benefits 
liepimus ir atsišaukimus, butų of athletic competition.
galima išleisti visą laikraštį. j The first and most important 

Gerbiami išradėjai ir meka- aim of every participant should 
nikai musų organizacija turėtų be to see that all athletic

of what the year 1929 will give 
to the Golden Star ęiub in the 

TV «-• i •» way of athletic success and de- Isnidejų-niekanikų veiopment. • 
balsas

Fotografuokites
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m u 

pa v e i k s 1
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto- ’ 
grafuoti namus, pagrabus, po- 
kilius ir tani panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

$95
$77

v

Tiktai $10 tereikia įmokėti.

J t

r c i.

4

0
ATWATER KENT, gražus walnut ka
binetas, 7 AC tūbos, Dy- & 1 
namie Speakeris, už...........

klauso nuo 
valdininkų.

šeštadienį 
gruodžio 29
spulkos susirinpimas. Tai buki
te šiandien susirinkime kaip 8 
vai. vakare Lietuvių Liuosybės 
svet. Dalininkai visi gavo pa
kvietimus, tad turėtų ir visi 
būti susirinkime, prisižiūrėti 
kokia buvo ir yra spulkos dar
buotė, o taipgi prisirengti atei
ties veikimui. Spulkos pasiseki
mas priklauso nuo pačių dali
ninkų nusistatymo.

O visų svarbiausia lai turėti 
atsakančius viršininkus, kurie 
turi patyrimo ir prielankus vi
siems, mandagiai patarnauja

Liet. Vaizbos Butas 
prisirengė darbui

ninen, lietuvį ir paskiausia at
važiavusius į policijos stotį, (ii 
vaikėzai, dėl kurių kilo visas 
nesusipratimas, sumišimo laiku 
nuvažiavo savais keliais.

Ant rytojaus lietuvis 
stoti teisman. Jis buvo 
tas, kadangi pripažintas 
tu. —Reporteris.

Metinis

! DRESIŲ DEZAININIMAS 
Į

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

į informacijų knygos.
MASTER (’OLLEGE

190 N. State St. cor. Lake St.
10 augštas

ĮJOS. F. KASNICKA, principalas1

Ketvirtadienio vakare Lietu
vių Auditorijos svet. įvyko me
tinis susirinkimas Lietuvių Vai
zbos Buto narių, o po to susi
rinkimo naujai išrinktųjų 
direktorių susirinkimas.

Prie šio Vaizbos Buto arba 
Chambcr of Commerce jau pri
klauso daug musų veikliųjų 
biznierių iš įvairiu biznio sri-* i »

čių. Per pereitus ir šiuos me
tus Butas ypatingai paaugo, ir 
dabar įdėjus truputį daugiau 
veiklumo, manoma, bus galima 
organizuoti visus lietuvius biz
nierius.

Ateinantiems melams Lietu
vių Vaizbos Buto direktoriai 
valdyba bus:

Direktoriai

M.

F. Bradchulis,
J. BeržJnski, 
.1. Kareiva, 
Pivoriunas, 
Fabionas, 
Rozenskis,

and I 
athletic activities in the Golden Pozello won the 
Star Club for the year of 1928, vveight 
one finds many outstanding Johnny Meyers early lašt fall
events worthy of praise. Trulyjat the Hippodrome, Chicago, 
it was a year of accomplish- UI., and just recently received 
ments i n many respeets.

We do not, however, succeed Toots Mondt which gives Pozel-
by gloating or glowing over our lo the right to tackle the big 
past achievements būt only suc- fellovvs. Uis aim is to defeat 
ceed when we keep striving big Ed Lewis. Williams Bart, 
toward higher achievements. Pozellos understudy, shovved up 
This leads us to the realization beautifully when he reached the 

finais in the Amateur Athletic 
Union, būt lošt to 
man.

Golden Stars also gavę many 
entertain- 
witnessed 

clean athletics in our com-1 and attonded by many people, 
munity, so it would be possibly j which shows they are interested 
wise to enumerate a few princ- and give their loyal support to 
iplės and aims that everyone a club that is sponsoring clean 
should strivė for in the com- athletics and clean competi- 
ing year if the great Southend tion.

Naujų Metų Sulaukimo Šokis ir Balius
Rengia Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubas

Pirmadienio vakare, Gruod. 31, 1928
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7:30 vai. vak. ir tęsis iki 1929 m. įžanga 50c
Visi kviečiami atsilankyt į šį puiki, vakarą ir sulaukti Naujus 
Metus linksmai Lietuvių Auditorijoj. Kviečia KOMITETAS.

BALIUS
— Rengia —

Lietuvių Laisvės Kliubas 
Nedėlioį Gruodžio-Dec. 30, 1928 m. 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
’ 3133 So. Halsted St.

Pradžia 6:30 v. vak. Įžanga 50c ypatai 
Gera muzika.

Išpardavimas Po Kalėdų
Deimantai, laikrodėliai, žiedai, gintarai, retežėliai, viskas 14 ka
rato aukso. Sidabriniai peiliai už !/e (pusę) kainos. Pianai, Ra- 
dios, Victor, Brunswick Victrolos.

Phone Boulevard 0179
NEMESKITE LAUK SAVO

SENOS SKRYBĖLĖS
Duokite ją išvalyti ir sutvar

kyti ir narna tyki t skirtumą. Mu
sų išvalytos moterų šlebės, kau
tai, skrybėlė .šriš jūsų valymo 
problemą. Mes tai garantuoja
mo!

Vyrų overkotai, siutai, ap
siaustai išvalomi.

LITTLE STAR HATTERS

★
 Valytojąi ir Dažytojai

3328 S. Halsted St.
Mes atvažiuojame ir pristatome

<5
*

S. B. Komaiko,
B. Mastauskas,
J. Zolp ir
K. Gugis — vice-prez.;
J. P. Varkala — sekr.

ir biznio vedėjas,
Adv. F. Rradchulis — ižd.

So VVestern avenue, prie 68-os 
gatvės, Kalėdų naktį, apie 1 vai. 
trys jauni vaikėzai lenkė lietu
vio, Antano Stuglio, autą (gy
vena jis Town of Lake apielin- 
kėje) ir užkabino jį. Padarė lie
tuvio autui šiek tiek žalos. Kilo 
ginčas. Tuo laiku įsimaišė poli
cininkas, kuris ruošėsi padaryti 
savo “teismą”.

Kada taip rimtai argumen
tuota gatvėje, iš šiaurės pietų 
link atvažiavo trečias autas, ir 
kirto dar kartą lietuvio autui. 
Tas autas į šoną, ir pumpt po
licininkui. Policininkas nuriedė
jo kokią dvidešimt pėdų tolyn. 
Išsitiesė ir guli gatvėje.

P-as Bagūčanskis, vietos gy- 
0 ventojas, pamatęs per langą neJ 
* laimę, patelefonavo policijos

*
¥ n

Teatras ir Koncertas
Rengia Dr. Vinco Kudirkos Draugija

Naujų Metų vakare, 1 d. Sausio, 1929

Meldažio svetainėj
2242 W. 23 Place

Dr. Vinco Kudirkos Draugija visuomet rengdavo ge
rus Naują Metu vakarus; bet dabartinis bus vienas iš ge
riausių, nes bus suvaidinta labai juokinga trumpa kome
dija “Kurčias Žentas”; taipgi trumpas koncertas. Po pro- 
gramui bus smagus šokiai prie gero Pilipavičiaus orkestro 
iki vėlumos.

Taisri, gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites, visi bukite 
Naujų Metų vakare Meldažio svetainėj. Pradžia 7:80 vai. 

vakare. Visus nuoširdžiai kviečia Dr. V. K. D. Komitetas,

RENDON SALES R00M DEL 
AUTOMOBILIU

Atsakančiam žmogui yra didelė proga 
Savininkas yra priverstas išrenduoti vieną gražiausių 

Sales Room Bridgeporte.

3207-09 So. Halsted St.
Vieta labai puiki, renda pigi. Kreipkitės tuoj prie savininko

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St

RADIOLA 18

ATWATER KENT

įm
MAJESTIC Radio 71, SO
Kaina.................. .......

Grojiklis Pianas, naujas K
vertes $600 už ...............

Iii

Jos. F. Budrik, i™.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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žai. Kai kuriuos stiklai apibė metinis šokių vakaras.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

r6, kiti tnąx> sukrėsti. Bet visi 
gerokai išsigando. — Rep.

Vietii visiems žinoma. Dide
le, jauki South Side Masonic

Roseland
Temple sale. Orkestras p. Jo
no Bijansko. Rengimo komi
tetas žada daug širdingo svetin-

Babravičius ruošiasi 
koncertui

Vakar susitikau J. Babravi
čių ant Halsted St. Skubina jis, 
bėga pundų gaidų po pažastim 
pasikišęs. Užklausiau, kur taip 
skubini. Sako: “Brolyti, ren
giuosi koncertui. Mat, koncertas 
už savaitės laiko, o man dar 
reikia prirengti keletu naujų 
dainelių. O kad jas atsakančiai 
sudainuoti, tai reikia nors 100 
kartų pakartoti. Juk žinai, kad 
aš niekuomet nesu suvilęs pub
likos, tad ir šį kartą turiu pri
sirengti tinkamai, šiame kon
certe manau sudainuoti keletą 
naujų dainelių’’.

Man rodos, jeigu jis dainuotų 
vieną dainą visą vakarą ir tai 
užganėdytų publiką. Nes Chica- 
gos lietuviai pamėgo Babravi
čiaus dainavimą, ir p. Babravi
čius gali būti tikras, kad 6 d. 
sausio Kight Street teatras bus 
pilnutėlis.

—Dainų Mylėtojas.

Pereitą savaitę Roselande bu
vo keturi asmenys kaltinami 
pardavinėjimu svaiginančių gė
rimų ir teisiami dėl to. Rose- 
lando policija daro daugybę 
kratų vietose, kurias nužiūri, 
kad jose galima rasti degtinė
lės. Policijos kapitonas G rady 
pareiškė, kad ir ateityje bu
siantis tas vajus varomas.

Sekami asmenys buvo patrau
kti teisman nuo trečiadienio: 
August Bezrauskas, 125 Kast 
107 st.; J. Stakėnas, 33 East 
103-rd st.; P. Umbraziunas, 
10701 State st.; Frank Depą, 
12031 Michigan avė.

Pirmieji trys yra lietuviai.

gurno. Joms tatai vyksta. Šį 
kartą ypač jos rengiasi savo 
svečius palinksminti. Komite
tai! įeina naujų narių. Gal jos 
sugalvos kokį siurpraizą savo 
svečiams.

Pagaliau, kas gi gdli joms at
sakyti ne? šios kuopos šokių 
vakaras būva tik vienas į me
tus, tad, žinoma, kad busim su 
visais kuopos simpatizatoriais, 
šoksim, linksminsimus, sausio 9 
d. 1929 m. South Side Masonic 
Temple, prie 64th and Green St.

—B. O. B.

“Bunco Parly” šv, Antano pa
rapijom avėtai nSjc, p r k* 16-tos 
gatvės ir 49-fh court. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Pelnas iš va
karo eis fondan, kuris, renka
mas, idant varyti bylą Circuit 
teisme, kad butų nuimti geležin
kelio tavorlnių traukinių bė
giai nuo 16-tos gatvės. Visus 
kviečia asociacijos prezidentas, 
p. William Sellis, dalyvauti 
šiame parengime.

Dr-stės Saldžiausios š. V. Jėzaus 
metinis susirinkimas jvyks Utaminke, 
Sausio 1 d., 1029 m., 6:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkit susirinkti 
laiku. I'o mitingo visi nariai eisim į 
Auditorijos korpordeijos balių pasi
šokt. Valdyba.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
rengia sulaukimui Naujų Metų šo
kius ir balių, Pirmadienio vakare, 
Gruodžio 31 d., Lietuvių Auditorijoj,

Lietuves Akušeres

PRANEŠIMAI
A. Vidikas-Lulevich

AKUŠERKA

Cicero

3183 So. Halsted St. Pradžia 7:80 v. 
vakare. Nariai bus priimami j Kliubą 
be jstojinio mokesčio kas išpildys ap
likacijų šiame vakare. Kviečia visus 

Komitetas.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenvvood 5107
Valandos :

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

apart tvantadianln ir katvirtsdienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris.
' Gydo staigas ir chroniškas liga* 
vyry, moterų ir vaiky pagal naujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th 8t„ netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 68ta)

Naujų Metų sutikimui vakariene 
su šokiais ir muzikaliu programų, 
rengia Sandaros 100 kp., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted Street, 
Gruodžio 31 d. Pradžia 8:80 v. vak. 
Tikietas $1.25.

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115

Marųuette Park
Autas skaudžiai užgavo moterį 

prie 69-tos ir Western avė.

Cicero Cit ižena Protective 
Associallion trečiadienio vakarą, 
sausio 16 diena, rengia metinę

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

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

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, fnd.

18-tos gat. apielinkė
Vakar 6:30 vai. vakare 18 

gatvės karus užkliudė (roką, 
kuriuo vežiojama anglys. Nu
ardytas visas gatvekario “fron
tas”. Žmonių kare buvo ne ma-

Sveikatos Dalykai
Daktarai pataria

KŪNO IŠVALYMĄ
* Nesirūpinkit jei tiek daug skaito
te ar girdite apie influenzą.

Nėra verta rūpintis kiekviena kar
tu kai atsikvepiate.

Prastos mintys ir baimė padarė 
daugeli žmonių pusiau ligoniais, 
besirūpinant apie tuos baisius daly
kus, kurie niekad neatsitinka. Pa
prasti šaldai gali būti lengvai iš
plauti iš sistemos su keliomis do
zėmis Nature’s Lawlax, tikru toni
kų, veikiančiu kaipo lavativas. Tūk
stančiai žmonių vadina Nature’s

Ketvirtadienyje, apie 1:30 v. 
po pietų, moteris ėjo per VVest- 
ern avenue ties 69-taį gatve. Iš 
šiaurės pietų link važiavo du 
autai vienas arti kito. Pirmojo 
auto šoferis, pamatęs moteriš
kę spėjo pasukti į šalį savo au-J 
tą, o antrasis permušė moterį. 
Ši susmuko gatvėje ir nei iš 
vietos. Užgavęs moterį aulas 
sustojo, važiavusieji juo žmo
nės įkėlė moterį autan ir nuga
beno ligoninėn. —Reporteris.

Gražus SLA. 208 kp. 
šokių vakaras

Kas iš musų nenori kartas 
nuo karto atlankyti gražų pasi
linksminimo vakarą. Visiems, 
be išimties, tas malonu. O tas 
viliojantis, malonus vakaras jau 
čia pat, visai netoli. Tik savai
tė po Naujų Metų, trys dienos 
po iškilmingo p. Babravičiaus 
koncerto. Trečiadienio vakarą, 
sausio 9, 1929 m., SLA. 208 kp.

Af A
KAROLINA

KAZINAUSKIENfi
l’o tėvais Jasinskaitė

Pesiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 28 d., 6 vai. vakare, 
1928 m., sulaukus 30 m. am
žiaus, gimus Vabalninku par., 
Bakšėnų kaime, Biržų apskr.

Paliko dideliame nuliudime- 
vyrą Petrą, dukteris Irena ir 
Branislavą ir sūnų Stanislo
vą, broli Joną Jaslnską ir se
serį Pauliną. Lietuvoj motiną, 
seserį Valeriją ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioj, 710 West 
18th SI.,.

Laidotuvės įvyks Sered., Saus. 
2 d., 8:80 v. ryto iš Butkaus 
koplyčios į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iŠ ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Karolinos Kazi- 
nauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius čo.,’ Phone
Canal 3161.

Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Grabo riai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Mi)waukea Avanae, Room 209 
Kampa* North Avė. ir Robey St.

Vai.? 1 iki 3 po pietų. 6 iki 9 vak.
Tel. Brunavvic* 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvvaukee Avenue
Valandos: 12 ’kl 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
NedClioj pagal sutarti

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

8464 South Balsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Ras. 1201 South Wallaco Streol

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
NedSilo* nuo 2:30 iki 4:30 v. po piel 

TELEFONAS CANAL 0464

Musų patarnavimas 
■aidotuvSse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne- 
urime išlaidų užlai

kymui skyrių.

Akių Gydytojai

Roa. 6660 South Arteslan Avenuo 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Te). Canal 0*257
DR. P. Z. ŽALA TORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Straot 

chicago, I1L

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis erahorius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
1103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel victory 1115

S. D. LACHAV1CZ

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

i se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialč atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nerišlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phbne Boulevard 7589

ffice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Anhland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos : 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nu^ 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, IIL 

Tel. Hemlock 8151

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

Lawlax savo sveikatos a pd rauda, 
prie pirmo ženklo kūno pa į rimo jie 
tuojaus ima Nature’s Lawlax, kad 
išvalyti ir sureguliuoti jų skilvį, ink
stus, kepenis ir vidurius, tuo susta- 
bdant ligą pirm jai įsigalint. Leng
va, ar ne ?

šalčiai, galvos skaudėjimas, vidu
riu paįrimai, strėnų skaudėjimas 
veik visados paeina nuo susirinku
siu jūsų kūne nuodu.

1 radėkit šiandie budavoti savo ap
sigynimą prieš ligą sp šiąis gerais 
vaistais.

ši tikra senovinė angliška gyduo
lė, Nature’s Law|ax, parsiduoda ap- 
tiekose tik mėlinose dėžutėse po 25c 
ir 50 centu, su pinigų gražinimo ga
rantija.

Jeigu jus gyvenate kaime ir ne
galite gauti Nature’s Lawlax, šei
minio daktaro $1.00 dydžio dėžu
tė bv's greitai pasiųsta uždarytu lai
šku tiesiai jums iš John H. Wilcox 
(’c.. 1718 North St. Louis Avė., 
Chicago.

URŠULĖ BRUVVER

Lietuvis Graborius ir 
Bal-Bumuotojas

2314 W. 23rd Pi. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevell 2515-251H

ŽMOGAUS
AKIS

VYRAI
Yru gerui žinomas faktas, kad ne 

visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties,
sergantys žmonės, kurie nori ge
riausio, patarnavi- 
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą įf 
laiką ir studij u o j a | 
tas ligas. Jie žino, | 
kad specialistas su- 
pranta kaip tas ligas Į 
gydyti sėkmingiau, t -

Dr, Ross speciali- \ 
zavosi per tris dc- 
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiu- 
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su- Or. B. M. Ross 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra

JUOZAPAS, PETROW1CZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 26 dieną, 8:30 vai. 
ryte, 1928 m., sulaukės 64 me
tu amžiaus, gimęs Kretingos , 
parap. Amerikoj išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
du brolius Pranciškų ir Joną, 
brolienę, draugus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
147 N. 15th Avę., Melrose 
Park, 111.

Laidotuvės įvyks Subaloj, 
Gruodžio 29 d., 10 vai. ryte iš 
namų j Mt. Carmel parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulines pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
M t. Carmel kapines.

Visi A. A. Juozapo Petro- 
wicziaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę' liekame,
Broliai, Brolienė, Draugai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Antanas Prabish, Tel. 
Melrose Park. 797. « 1

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

Kūnas pašarvotas randasi 
2013 Canalport Avė.

Laidotuvės jvyks Gruodžio 31 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Dievo Apveizdos parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš len bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Uršulės Bruvveric- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikin|mą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Hunai ir Duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 797

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
reikimą. Didelė daugybė akių auga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
i kiniais. Bukite daug atsargesni, ka 

<la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak 
Ūkuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

Phona Boulevard 1401Dk. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

NedbUoj nuo 10 iki 12 A. M

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
• Telefoną* Boulevard 7820 

Rea^ 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Boom 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Nainy Tel. Hyde Park 3395

žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 
UŽSISENEJUSIAS, NERVŲ IR

KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJA, PULIAVIMĄ. STRIKTUR4, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR SLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

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

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

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

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
l»o piet; nedaliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomia 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

Antanas Janulis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 28 d., 5 vai. ryte, 1928 

m., sulaukęs apie 40 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kauno rėd., 
Panevėžio apskr., šilių parap., Laukagalėlių kaime. Amerikoj išgy
veno apie 22 metus. Paliko dideliame nuliudime moterį Konstanci
ją po tėvais Kučinskaitė, sūnų Antaną 10 melų, dukterį Sylvią 3 
metų, tris pusbrolius Branislovą, Andriejų ir Juozapą Janulius, du 
švogeriu Vincentą Kučinskj ir Franciškų Stanislovaitį ir švoger- 
kąs. Taipąt paliko gimines Simoną Spurgj Amerikoj. Lietuvoj pa
liko seną tėveli, seserę Marijoną ir švogerį Povilą Miknių ir dvi 
brolienes. Kūnas pašarvotas randasi 3137 So. Union Avė.. Priklau
sė prie draugijų Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško Kliubo ir Lais
vės Mylėtojų.

Laidotuvės įvyks Utarninkc. Sausio l d., 7:30 vai. rylų iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines. -

Visi A. A. Antano Janulio giminės, draugui ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvąsis ir suteikti jum pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamu,
Moteris, Simus. Dukt’-' Giminūs.

Laidotuvt e patarnauja Graborius A. Masalski; , Tel. Boule- ■ 
vard 1139.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokią akių 

John Smetana, 0. D

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytoja* ir Chirurgą* 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: l-~*8 ir 7—8; Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL. .

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel, Pullman 5950

Namą Tel. Pullman 6377

OPTOMETRISTAS

Ekspertą* tyrimo akių ir pritaiklmo 
akinių

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

Pastebekit manu iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va
karo. Nerišliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
* <n« Canal 0523

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, IIL

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

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

.4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Tel. Brunswick 6624

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

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30
Sekmadieniai* pagal auaitarima

Albin Aj Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6466 S. WhippleSt. 
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 Pčtnyčioj nuo 9 iki 6 

NedClioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MKS. A. JAKUSH-KAUSHILLAS 
Physical Thęraphy and Midvvifo 
3252 South Halsted Street

Ru9.: 6109 So. Albany^Ave. 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
inaasage, electric 
treatment ir mag- 
netie blankets ir 
tt, Moterim ir 
merginom patari
mui dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
po pietų iki 8 v. 
vukąie.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii 
nuo n iki 9 valandai vakare.

Phone Boulevard 8483 
Dr. Margeris 

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 Iki 12.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir Fullerton St. 

Teleplionc Berkshire 4820
Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v.1 
Nedaliomis tiktai iki 12 vai. dienos

vairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

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

Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moterišku, vyriškų 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piety. 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
•Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Tai man A v.

Tel. Prospect 3525.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loorois Street 
Kampas I8th St.

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

Residimcp Tel. Fairfaz 6352
..........................   I ..... ................................ ■

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Felėpheųie Plaž« #209

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietj 
Gyvenimo vieta 

3823 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

DE'I ROIT, MIC H.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofisu 
2333 Bari u m Tower

Kampas Batcs and Cadillac Suuaro
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakare.

Pąpedeliaiy ir Pėtnyčiomį; 
iki 7 AO vai \ akai e
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CHICAGOS 
ŽINIOS Illinois Bell Telephone 

panija pranešė Chicagos 
tarybai, kad delei naujų

su
- - — ■- - -- -M- - ■ - . - _ . _ A __

Surukę už $37,500,000 
cigaretų

NAKHEKOS, III

Kiek areštų, o kiek 
nubaustų

Chicagos policija — visi jos 
skyriai — nuo 1 dienos sausio 
1928 m. iki 15 dienos gruodžio 
tų pačių metų viso buvo pada
riusi areštų 275,282. Iš to skai
čiaus areštų ji teįstengė pasiųs
ti į Jolietą, Statevillę ir Pon- 
tiecą 899 žmones.

Pasak detektyvų biuro viršy-i 
los, John Stege, vien detektyvų 1 
biuras į kalbamą laiką padarė 
87,000 areštų. Iš to skaičiaus 
areštuotųjų 31,000 buvo nu
bausti pinigiškomis bausmėmis. 
Kiti areštuotieji tapę paliuosuo- 
ti, tokiu ar kitokiu budu išimti, 
kai kuriais atvejais nepasiro
dė prieš areštuotuosius liudinin
kai, vėl kiti prarado bondsus., 
Ir galų gale tik 4,315 areštuo
tųjų atsidūrė kriminaliame teis
me. 1,635 areštuotųjų ir teistų-

korti
ni i esto 
konce- 

sijų ji, kompanija, mano kreip
tis į Illinois valstijos pirklybos 
komisiją, o ne į Chicagos alder- 
rnanus.

eiga- 
tuos

žino-

Turi keblią užduoti
Miesto tarybos finansų komi

sija jau kelintą posėdį laiko, 
kad aptarus; kokias miesto iš
laidas apkarpyti, idant sumaži
nus miesto biudžetą $5,000,000 
palyginus su 1928 m. biudžetu.

Suskaitoma, kad chicagiečiai 
1928 m. suruko 5 bilionus 
retų. Sumokėjo pinigų už 
cigaretus $37,500,000.

Pasak Eilioto Ąhermo,
vo tabako biznio, 1928 metais 
Amerikoj surūkyta mažiau ci
garų, negu 1907 metais. Ame
rikiečiai vis daugiau cigarėtų 
ruko. Viso Amerikoj cigaretų 
surūkyta 1928 m. daugiau, kaip 
100,000,000,000. Tabako kram
tymas žymiai mažėja.

4,450,000 gyventojų
Chicagos distrikte

Chicagos Prekybos Asociacija 
apskaito, kad* šiemet visas Chi
cagos distriktas — “didžioji 
Chicago” paaugo 75,000 gyven
tojų ir dabar tas distriktas tu
ri jau 4,450,000 gyventojų. 
“Didžioji Chicago” - Chicagos 
distriktas, be paties Chicagos 
miesto įima dar visą Chicagos

IIlVs UI VO VII v l U 44 #

jų gavo trumpesnes ar ilgesnes apielinkę ir priemiesčius 30 my-
bausmes kalėti. Ir kai kurie šių 
išmeldė susimylėjimus.

Banditams nepavyko
Keturi banditai Įėjo Joseph 

Adlerio aptiekon, 6459 Rhodes 
avė. Savininkas, praradęs koją 
didžiajam kare, buvo jau 
iš aptiekos į savo butą, 
randasi viršuj aptiekbs.

Banditai užtiko tik samdinį ii 
balsiai paliepė jam gulti ant 
grindų ant pilvo. Aptiekos sa
vininkas viršuj būdamas išgir
do paliepimą, pasiėmė revolve
rį, nulipo žemyn, ir tuo laiku, 
kai banditai ieškojo pinigų ėmė 
šaudyti į juos. Vienas banditas 
tapo nušautas. Kiti trys pabėgo 
išsinešdami $35.00. Nušautas 
banditas buvo Harry Castel, 26 
metų, seniau gyvenęs 6636 Cot- 
tage G rovė avė.

išėjęs
kuris

lių radiuse iš vidurmiesčio. Kaip 
apskaitoma, pats Chicagos mies-' 

! tas dabar turi 3,215,000 gyven
tojų.

Didžiausi Chicagos priemies
čiai yra Cicero, turys 70,000 

j gyv., Oak Park su 68,000 gyv. 
ir Evanston, su 66,000 gyv. Ki
ti priemiesčiai, o jų yra apie 
160, yra daug mažesni. Mažiau
sias priemiestis yra Riverview

i su 400 gyventojų.

Bandė išsprogdinti Ci 
cero mayoro namą

Užpereitą. naktį nežinomi 
žmonės padėjo 12 lazdučių di
namito ant priekinių porčių

Gengės smegenys

36,000,000 tonų anglies 
Chicagai

Chicaga ir jos apielinkė kas 
metai sunaudoja daugiau kaip 
36,000,000 tonų anglies kas me
tai.

Nelaimių nuostoliai
Pasak W. H. Camerono, di

rektoriaus Nacionalės Saugumo 
Tarybos, kas metai Suv. Valsti
jose sužeidžiama apie 10,000,- 
000 žmonių. Nuostoliai dėl tų 
nelaimių siekia kas metai apie 
$3,200,000,000.

CLASSIFIED ADS
Educational

_________  Mokyklos___________
KEIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU' 

AUTOMOBILIŲ AMATO
UraktiškoH instrukcijos, darbu, 

kol mokinsitės ir dar geresnis kai| 
išmoksite Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankyk.it arba reiks 
laukit aplikacijoM.
FEDEPAT AUTO ENGINEERING 

8CHOOL 
VA40-42 Waahington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslą į vienus me- 

Amerikos Lietuvių Mokyklojetu s.
Cirpro nmvoro Insonh k’lonhn ,au tūkstančiai lietuvių įgijo moks- i.iceio mayoro josepn Kienna ua Atcilt|te Įsirašyti Šiandien ir
namo 1837 S. Austin Blvd. ir 
uždegė ilgą knatą. Tečiaus kna
tas užgeso nepasiekęs dinami-1 šakose apsišvietę, 
to. Kaip manoma, jei dinami-' 
tas butų sprogęs, tai jis butų | 
„sugriovęs ne tik Klenha, bet ir -- -- -------
, . 3106 So. Halsted St,kitus artimesnius namus. Dabar 
ieškoma dinamito padėjėjų

ums padėsime įsigyti abelną moks- 
ą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
cai busite abelnai ir visose mokslo

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
_  Chicago, III.
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Uoodlawn policijos stotys pa- Vpač vienos moteries, kuri buk
darė kaltinimą, kad real estate 
brokeris, negras, VVilliam Cripp, 
turįs ofisą 5000 So. State st. 
esąs “smegenys” banditų gen- 
gčs, kuri tarpe kitų apiplėšusi 
žinomo lietuviams p. Varšaus- 
kio žmoną

parūpinusi tą dinamitą.

Neištikima našlė 
gaus pensijos

ne

Miscellaneous
Jvairųs

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

Ih-anasauja sausus 
Naujus Metus

Blaivybės vykintojai padarė 
pastaruoju laiku eilę kratų ieš
kodami svaiginančių gėrimų. Jie 
ketina daryti dar daugiau kra
tų, kad Nauji Metai butų “sau
si”. Bet ar jie bus? O kur na
minė?

Reikalauja reformų ko 
vai su kriminalistais

Frank Loesch, pirmas valsty
bės gynėjo padėjėjas, kalbėda
mas Illinois valstybės asociaci
jai, išreiškė mintį, kad sėkmin
gai kovai su kriminaliais nusi
žengimais reikalinga tokių re
formų teismo procedūroj: 1. 
bausmes paskyrimą atimti iš 
džiurčs, 2. didesnes bausmės už 
mėginimą kalbėti į džiurę, pa
pirkimą džiurės ir panašius nu
sikaltimus, 3. uždraudimas 
skelbti vardus ir adresus džiu
rės, 4. leidimas teismui ekzami- 
nuoti džiurę, 5. sumažinti skai
čių advokatų protestų, 6. ekza- 
minavimas džiurės kiekvieno 
atskirai, kitiems negirdint, 7. 
Priimti trylikos prisaikintųjų 
(džiurės) sistemą, 8 leisti džiu- 
rei išnešti nuosprendį trijų ket
virtadalių didžiuma, išskyrus 
tuos atsitikimus, kada rastam 
kaltu grūmoja mirties bausmė. 
Loesch davė ir kitokių sumany
mu.

Vakar federalinis, teisėjas
Wilkerson nusprendė, kad neiš
tikima našlė negali gauti savo mus p 
korn žuvusio vvrn -indrondną gintarinių karolių įvairiausių rųšių,Kai e žuvusio vyro apetraudos. taipgi SpilklJ> 8aguči^> piunksnako-
Apdrauda liko pervesta užmuš- čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
l • _ įvairybių. Pirma gintarų siuntinį
tojo tėvams. tik ką apiaikėm iš PALANGOS —

Tokį nuosprendį teisėjas iš- greitu laiku gausime dar daugiau, 
v, r, . T1 ii Nuoširdžiai kviečiam visus lietuviusnešė Mrs. Connne Hanna bylo- — vyrus ir moteris atsilankyti pas 

j e. Jos vyras maj. Mark Hanna pasipirkimui gintarinių reik- 
liko užmuštas vedant kareivius
mušin karo paliaubos dienoje. Odinių laiškų, atviručių,
Neužilgo po to ji susidėjo su 
tulu gangsteriu, kuris dabar sė
di kalėjime už banko apiplėši- Į 
mą. Apie tai sužinojo veteranų 1 
biuras ir vieton našlei, pradėjo! 
užmuštojo apdraudą mokėti joj 
tėvams, 
teismą, 
draudos. 
sprendė, 
apdraudos gauti negali.

Kalėdos jau čia pat — pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas j 
“ —1 galite gauti gražių-gražiausių i 1-J ..i - - Y}..
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako-

laikėm iš PALANGOS —

menų.
Pas mus taipgi galima gauti ka- 

sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės j —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St.,
Tel. Victory 1266

Tada našlė kreipėsi į 
reikalaudama sau ap- 
TeČiaus ir teisėjas nu- 

kad neištikima našlė

Baimė yra blogiau 
negu Flu

Nesusikrimsk! Flu epedemija yra la
bai rimtas pavojus, bet baimė pa
gelbsti epidemijai ir prarija daugiau 
gyvasčių, negu flu. Pašalinkit tą be
prasmę baimę, kuri naikina jūsų at
sparumą. Imkit

Trinerio Kartųjį Vyną
kuris palaikys jūsų vidurius Huosus. 
Visi ekspertai sutinka, kad pašalini
mas nereikalingų medžiagų viduriuo
se ir sumažinimas užsigrudimo su
stiprina atsparumą ir padidina abel- 
ną kūno gaivumą. Trinerio Kartusis 
Vynas išvalo sistemą ir subudavoja 
kūno atsparumą. Jis apsaugo jūsų 
sveikatą, palengvina virškinimą. Vi
sose aptiekose. Vertingas kuponas 
kiekviename pakelyje. Dvkai semnelis 
(tik vienas šeimynai) iš Jos Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
III. Gaukit dykai iš savo antiekininko 
žavėjantį Trinerio Sieninį Kalendorių, 
arba prisiųskit 10c Jos. Triner Co. 
Laimingų Naujų Metų!

Pilna Fizinė ir Analiti
nė Egzaminacija 

Atid-enua paslėptas priežastis 
ligų ir skausmų.

Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl Jus visuomet esat pavargę?
Itas priverčia jus visuomet jaus

tis atbukusiu ?
Kodėl jus visuomet jaučiatės pa’-' 

vargę?
Kodėl jus esate nei-vuoti? I
Dr. Singley suras jūsų negalia- 

vimus. Jus negalite būti laimingi 
be sveikatos. Negi jus negalite ap
leisti savo sveikatą.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavo.d šiame darbe per 40 
metų.
Dr. C. C. Singley, M. D.

20 W. Jackson Boulevard
Suit 1615

Phone Harrison 0150
nuo 10 ryto iki 1 po pietų

ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėlioj 
nuo 10 v. ryto iki 1 vai. po. pietų

Vai.:

šeštadienis, gruod, 29, 1928
=CE=

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Al titiiiįiniii. i— niTil'ii

Business Service
Biznio Patarnavimas ___

10% PIGIAU Už VISĄ. DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios njšics, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskuit- 
liavimas. Mes atliekame geriaus) 
darbą mieste. Ktdzle 5111.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
RFAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv Iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris prie ko
telio biznio, yra karčiama, soft drink 
ir restaurantas, 33 kambariai, visi iš- 
renduoti. Vienam yra persunku. Pri
imsiu vyrą arba moterį su mažai 
nigų.

9400 Commercial Avė.
So. Chicago 0545

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Pi-

Furniture & Fixtures
Rakandą i-Įt&iaai

PARSIDUODA ščpa dėl vyriškų 
skrybėlių. Gera dėl Gents furni- 
shing Storo. Parduosiu pigiai už 
pirmą pariulymą. 8 pėdų aukštumo, 
18 pūdų ilgumo.

780 W. 18th St. 1 
Tel. Roosevelt 7532

Real Estate For Sale
Namąi-Žemė Pardavimui

PARDAVIMAS bizniavus namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fia
las 6 kambariu Karštu vandeniu 
aildumus ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu į namą 
didelį ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užtai 
kom malevų, popierų, .stiklus ir tt 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 72^1 

J. S RAMANČIONIS. Sav
7

$500 EXTRA $500
$500 duosiu komišino kas pažyčios 

$2000 ant pirmo mortgečio ant biznio 
lotų..

Telefonuokit Lafayette 6036

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 24 nuošimčio ir lengvais išmo 
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai 
Be Jokio komišmo.

S. OSGOOD. 
2281 West Divislon St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių iSmokėjimų.
PETRZI LĖK BROTH ERS 

1647 West 47th St.

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

HELBERG BROS.
Roorp 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama 
j vier° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

t

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6788-6716

IviORGlClAl
Skolinu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICZ
2342 So. Leavitt St.
l'Lone Canal 1678

Morgičiai pinai ir antri 
6 nuošimčiais padaromi I 24 

valandas
Musų Išlygos bus lums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J KIRAS,

S835 So. Halsted St.

Be Komisą ir Išlaidu 
Mes paskoliname Jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicaao Avė. 
Kampa* Hermitage Avė.

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

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai <* furnirai, grotos —- 
vandenio jtaisos. American Stove . su 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9684.

Personai
Asmenų lešk-

MES galim parduot jūsų patentą. 
Mes turim tiesioginius susinešimus 

išdirbėiais. Ateikit orba rašykit 
BIRK & GREEN, 

105 Monroe St., Chicago.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa* 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
iolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikdinga vyrų teritorijose 
VVorth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGI patyrė vyrai trokus 
vežti ir presmanai dėl tvarkymo nu
metamų popierų. Turi būt pastovui 
darbininkai. Gera mokestis. Conti
nental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

REIKALINGAS janitoriaus pagel
bininkas, unijistas arba ne urijistas, 
Turi būt patyręs savo darbą.

1134 Indcpendent Blvd. Basement

Reikalingas pagalbininkas kuris su
tiktų tūlą laiką padirbti už pragyve
nimą kaipo dženitorius. Darbui padi
dėjus, bus galima algą mokėt. Kreip
kitės laišku NAUJIENOS, 1739 So. 
Halsted St., Box 1049.

Help Wanted—Female
•Darbininkių Reikia
REIKALINGOS nbelnam namų dar

bui, kambarių prižiūrėtojų, virėjų ii 
tt., didelis pasirinkimas gerai apmo
kamų vietų šeimynose, Moteliuose ir 
restaurantuose. i /<

META’S EMPLOYMENT 
4057 N. Robey St.

(Dabar Damon Av.) arti Lincoln Av.

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 šapo j.

1405 W. 21st St.

REIKALINGA sena moteris prie 
prižiūrėjimo 4 metų vaiko. Kitas’ 
darbas nereikalingas apart prižiūrė
jimo vaiko. 3432 S. Union Av. 1 lub.

Musical Instruments 
Muzikosi Instrumentai

LIETUVIŲ HADIO DihBTUVC
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

PARSIDUODA grojiklis Kimball 
pianas už pusdykiai. Priežastį pa- 
tyrsit ant vietos.

4120 So. Francisco Avė.

____ Ramios
KALAKUTAS DOVANAI

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

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

Automobiles

Lincoln Sport Phaeton. 
Buick sedan 5 pas.........
Oakland sedan naujas. 
Pontiac sedan naujas....
Chandler luke naujas....

$950
$675
$795
$696
$650

1926
1927
1928
1928
1927 _______ ___ _________
1928 Essex sedan, kaip naujas $650
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi-

McDiERMOTT MOTOR SALES
7136 So. Halsted St

ELCAR — Straight 8 vėliausio 
1928 modelio sedanas. Mano va
žiuotas tik 6,200 mylių. 4 ratų hy- 
drolic brūkiai. Originalis Duco už- 

. Geri baloon 
.. ___ dviejų spalvų rno-

Motoras eina kaip laikrodis, 
savo karą kuogeriausia pri

reikia j| pamatvti. knd 
Jis kainavo man $2200.

baigimas kaip naujas, 
tairai. Išmuštas dviej 
hair. 
AŠ 
žiurėjau ir 
įvertinti.
Man reikia pinigų ir priimsiu $350. 
Namie visą dieną nedėlioj.

2231 N. Kedzie Avė 1 apt. -

PARSIDUODA grosernės fifcče- 
rini, pirmos klesos. Kainavo $1100 
parduosiu labai pigiai, nes turiu 
greitai eit i kitą biznj. Atsišaukit 
Knygynas LIETUVA, 3210 S. Hals
ted St., Box 7.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau 
gioji šėpa tinkama dėl byle koki< 
biznio, kur reikia aukrauti daup 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi 
gial.

Matyki t
“NAUJIENOSE.”

For Kent
PASIRENDUO.IA 4 ruimų flatas, 

nauja.; namas, švięsųs, elektra, ga- 
sas, maudynė ir porėiai. Renda ge
riems žmonėms tiktai $26. 827 W 
34th PI. 1 lubos užpakalyj.

RENDON Storas bile kokiam biz
niui. Kambariai nagvvenimui, 2 ka
rų garažas. Atsišaukit

3428 Auburn Avė. •,

RENDAI roominghouse 16 kamba
rių. Apačioj restaurantas. Noriu iš- 
renduoti restaurantą arba viską sy
kiu. Kam reikalingas biznis ateikite 
apžiūrėti. 2113 So. Halsted St.

Furnished Rooms
RENDAI ruimas vienam vaikinui 

su parankamais pas švarią šeimi 
ninkę. 3002 Emerald Avė. 2 floor

KAMBARYS modemiškas, apšildo
mas rendon, vienom, dviem vaikinam 
arba vedusiai porai. Su ar be valgio.

6334 So. Sacramento Avė.

RENDAI kambarys vedusiai porai 
našliui arba našlei, kad ir su vaikais 
mes vaikus pridabosim. 1921 Canal- 
port Avė. Ant pirmų lubų ir fronto.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

6108 So. State St.

PARSIDUODA garažo biznis. Ga
liu priimti pusininką arba mainysiu 
| bile ką. 3109 W. 38th St. Tel. La 
fayette 4865, C. JACOBS.

I ARSI DUODA saliunas labai pi
giai. Kaina tiktai $150. Priežasti 
patirsit ant vietos.

4658 Archer Avė.

ESU priverstas parduoti gre:t’ 
’aiku savo soft drink parlor. Geras 
biznis. Visokių i tautų apgyventa. 
Arti dirbtuvių. 944 W. 35th PI.

PARDAVIMUI grosemė ir smulk
menų krautuvė. Gre’tai parduosiu ne 
brangiai, nes apleidžiu Chicagą.

4550 So. Wood St.

BARBERNĖ dviejų kėdžių, geras, 
pelningas biznis, išdirbtas per 20 me
tų. Parduosiu nebrangiai.

2409 So. Hoyne Avė.

DEL shoemakerio labai gera viet" 
V’soj aneilinkėj nėra šauČių šapos 
Vieta 7115 Archer Avė. Renduosiui pi
giai arba narduosiu nebrangiai su 
mažu jmokeiimu A ts‘šaukit Pau 
Daubaras, 74000 Stewart Avė.

Tel. Radcliff 4981

Exch ange—Mainai
MAINYSIU savo biznj, nameli, 2 

arba 3 fialų, ant faunos, lotų, biz 
nio arba kitu nejudinamų turtų. 
2031 W. 35th St. Lafayette 0909.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA namas 2 pagvve- 
ninnj arti Humboldt Parko. 1643 N. 
Whipplb St. 2 lub. Te). Belmont 3925

BARGENAS 4 po 4 ruimus flatai, 
pečiais šildomi, 2 karų garažas. La
bai gražioj vietoj ant South Park Av 
arti prie 95th St. Parduosiu su $1000 
cash, arba mainysiu ant bungalow, 2 
flatų namo ar loto. Kam reikalingas 
šitoks namas, meldžiu pašaukt 

Fairfax 2475

NAMELIS 4 kambariu, elektra 
gasas, 2 lotai; šiltu vandeniu apšil
domas. Labai pigiai parduosiu.

5143 So. Kolmar Avė.

PARSIDUODA naujas bizniavus na
mas 5 kainb. pagyvenimas. 4426 So 
Western Av. 3818 S. Sacramento Ay.

MURO namas 2 po 6 kamb. moder
niškas, grosernė su staku ir įrengi
mas. Pietinėj miesto daly. Parduosiu 
viską už $3000. Tel. Yards 5139.

EXTRA BARGENAI
Parsiduoda puikus namas 5 ir 4 

kambariai su garažu, namo kaina 
$6,500 arba priimsiu j mainus ne
didelę forma, bizniavo namą, lotus, 
bučernę, restaurantą, automobilių 
kaipo pirmą {mokėjimą, namas tur 
būt Išmainytas šią savaite.

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 j Southus.

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 Cravvford Avė., 6 ir 4 
kambariai, karštu vandeniu šildo
mas, su garažu. Parduosiu už $9,- 
500 arba priimsiu j mainus namą 
Bridgeporto apielinkėj.

FARM A 
PARSIRENDAVOJA 
PARSIDUODA 
IŠSIMAINO.

’fainysiu ant nedidelio namo 
to. ar parenduosiu pigiai, 
randasi \Visconsino valstijoj, 
ų žemės, ’/» mylios nuo
niesto. Su virš minėtais reikalavi
nkis kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

ar lo- 
Farma 
30 ak- 
didelio

MURINĘ bungalow 6 kambarių, 
3 karų garažas, kampinis lotas, šil
tu vandeniu apšildoma. Viskas mo- 
’emiška. Didelis bargenas.

4959 So. Komesky Avė

PASEKMINGI PIRKI
NIAI PELNO AUGI
MUI NEAPRUBE- 
ŽIUOTA PROGA BIZ
NIERIAMS

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

Mainysiu ant 6 ar 7 kamba
rių rezidencijos Marquette Ma- 
Tor ar Chicago Lawn. Atsišau
kit greitai.

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

TIKRAS bargenas. Greitam 
pardavimui puikus kampas, 
150X152 p. dydžio, aukšta vie
ta su dideliu mišku, ant 87-to 
bulvaro, pilno sekšino linijos, 
pietvakariuose. Atvažiuokit pa
matyti, o persitikrinsit.

MUSŲ trotas, jūsų pelnas ant 
šitos muro krautuvės, su pilnu 
cementuotu beismentu, furnasu 
apšildoma, 2 karų muro gara
žas, ant 63-čios, arti Kedzia avė. 
Kaina tik $17,500, su $5000 
įmokėjimo.

S. P. KAZWELL & CO., 
2839 W. 63rd St.

Republic 8899

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

Kreipkitės
7731 So. Lincoln St.

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

J. ZACKER, 
6635 So. Troy St.

Atsilankyk.it



