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Maskva siūlo Lenkijai pri
imti amžinos taikos paktą
Sovietui prikiša pakto iniciatorių valsty

bėms, kad jos pačios ligšiol dar bėra 
‘ karų atsižadėjimo sutarties ratifikavu

sios.
MASKVA, sausio 1. — Mas- riais sovietų Rusija priėmė am- 

kvos spauda paskelbė tekstą no- žinos taikos paktą, sovietų vai
tos .kurią sovietų užsienio rei-Į džia*savo notoj sako: 
kalų komisaro pareigas einąs 
Maksimas Litvinovas ite'ke Lie-- yra padaryta sąlyga, jogei 
tuvos ir Lenkijos pasiuntiniams yžii 
Maskvoje. | tada

Savo nota sovietų valdžia siū
lo, kad, ligi Paryžiaus (Kellog- 
go-Briando) amžinos taikės: 
paktas bus visų suinteresuotų • 
valstybių ratifikuotas, jos su
tiktu pasirašyti tam tikrą pro
tokolą, kuriuo tasai paktas bu
tų urnai taip jų Įgaliodintas.

Nurodžius, kad Lenkija ir so
vietų Rusija pasirašiusies Kel- 
Icgo-Byiando paktą; kad paktą 
pasirašydama 
padarius tam tikrą rezervacijų; 
taipjau padavus motyvus, ku-

‘Nelaimė, kad Straipsniu III 
>a-

sovietų valdžia

| tada, kai jis bus keturiolikos 
v pinaHai pusi lašinsiu valsty- 

‘ bių ratifikuotas. Per keturias 
mėnesius, kurie jau praslinko 
nuo dienos, kai paktas buvo pa
sirašytas, nė viena tų ketulioli- 
kos valstybių dač nėra jo ratifi
kavus. šitokia aplinkybė kelia 
baimės, kad paktas dar per ilgą 
laiką gali pasilikti dokumentu, 
kuris formaliai niekam nebus 
privalomas. Aišku, todėl, kad 
greičiau padaryti paktą galio
jantį tarp atskirų valstybių ga
lima tik pasirašius tarp savęs 
tam tikras papildomas sutartis.’
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Ką padarė žemės drebėjimas Čilėj. — Talkos miesto kapinių griuvėsiai su išblaškytais daugiau kaip 200 karstų, kuriuose buvo 
sudėti užmuštųjų per žemes drebėjimą žmonių kūnai. Talkos miestas nukentėjo daugiau, nei kiti tos Pietų Amerikos respub
likos miestai. Del žemės drebėjimo daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių liko be pastoges.

LIETUVOS ŽINIOS
♦ _

Kunigų algos kažko* 
kieins tikslams

“Liet. Aidas“KAUNAS.
17 nr. rašę:
“Mums yra žinomi kaikuii 

■ecezijų kunigų nusiskundimą., 
ad jie iš valstybės iždo moka- 
lų algų visai nematą, tik pas:-
šą jas gavę. Kai kur kun.- 

[anis stačiai esą pareiškiama, 
;ad iš jų algų dabar esanti da- 
oma priverstina paskola K.V.C. 
Katalikų Veikimo Centro 
rikščionių vadovaujamo*] lian
ai, kur galėsianti būti jiems 
rąžinta, kai krikščionys de o 

eratai busią valdižoje.“

Nenormalus gyv e n i- 
mas Lietuvoje

Sovietu kalėjimai per 
pilnai prikimšti 

politinių

sSŠzlS^s Paraguaja, Bolivija

Fašistai ims nagan Anglija jau paskyrė 
italų aristokrates ekspertus reparacijų 
kam vaiku negimdo komisijon
(deponuoja 

dyku; ias” 
biau myli 
vaikus

bausti katorga “i.š- 
pinias,- kurios la- 
rubus, nekad savo

LONDONAS, ausio L 
tų finansų ministiris vakar pra
nešė, kad ekspertą komisijon 
Vokietijos reparacijų sumai nu
statyti britų nariais tapę pa
skiri i Sir Josiah Stamp ir lordas

Bri-

ROMA,
.Mario Čarli, ultra fašistų laik- Revelstoke.
resčio Imper<> redaktorius, pa-1 Sir Josiah yra Londono, Mid- 
reiškia, kad premjeras MussikĮ lando ir Škotų Geleži akelio 
lini busiąs

NEW YORKAS, sauiso 1. — 
Rusų Socialdemokratų Partijos 
užsienio atstovybės išleistas 
Berlyne biuletjnas skelbia, kad 
sovietų, Rusijos kalėjimai vis dar 
tebėra per pilnai prigrūsti po
litinių, nepritariančių dabarti
niam bolševikų režimui.

Vien tik Solovęcko salose, 
Baltojoj juroj, i) ’joncentracijos 
punktuose Kerne j, toje |Mit šal
tų atšiaurių srity, yra dabar a- 
pie 45 tūkstančiai politinių ka
linių.

MABSEILLES, Francija, sau
sio 1. - Dokuose čia gaisras 
sunaikino vieną puikiausių Pran
cūzų Messageries Marilimes li
nijos garlaivį Paul-Lueat, plau
kiojusi tarp Marscilles ir rytų 
kraštų. Septynios dešimtys į- 
gulcs žmonių suskubo iš degan
čio laivo pabėgti.

Ekvadoras išgena 
laukan karmelitų 

zokoninkus

ankščiau ar vėliau 
imti ,nagan Italijos 
ir iš viso turtingų- 
kurios nenori turėti

škotų
kompanijos pirmininkas ir An
glijos. Banko direktorius. Lor
das Revelstoke taip pat yra An
glijos Banko direktorius ir Ba- 
ring Brothers banko dalinin
kas.

aristokratų 
jų moteris, 
daugiau kaip vieną vaiką.

“Tos tuštybės pilnos kraatu- 
ros, — sako fašistų lyderis, 
tos saldžios egoistės, tos gra- 
žinin.o salonų lankytojos, kurios TrOCklS 031’231)611138 
savo rublis myli labiau nei savo j e * &
vaikus; k orios^daugiau tiki į] j pĮeį|l Rugija 
Heleną Rubensteinaitę nei Į Die- c r J t,

vą; kurios tyčia vengia turėti i . . . , „ .
.. i - - \ . Protestai prieš bolševiku vadovaikų ir visokiais vaistais sten- _ . .

giasi tik savo figūras išlaikyti, 
turėtų būt baudžiamos ištrėmi
mu į taudžiamasias salas...

“Turtingųjų klasių moterims Į 
reikia galų gale pasakyti, kad 
jes turi didesnes nekad netur
tingųjų sluogsnių moterys prie
dermės auginti daugiau- vaikų 
nes jos geriau gali juos auk-* 
lėti. Kiekviena musų moteris 
turi mažiausiai kas dveji metai 
duoti kraštui po vieną sūnų, j 
Kitaip, visi bandymai išspręsti 
gausesnio gimdymo problemą 
bus tušti,“ sako fašistų laikraš
čio redaktorius.

Astuoni dviejų šeinių 
nariai traukinio už

mušti

marinimą Turkestane paveikę 
Staliną

KINGSTON, Ontario, sausio 
L — Kingston-Toronto vieške
ly, netoli nuo čia', greitajam Ka- 

Inados traukiniu užgavus auto
mobili buvo užmušti aštuoni as
menys, dviejų šeimų nariai.

Lokomotyvą, trenkus auto 
mobiliai į šoną, nunešė jį per 
mylią, visai sulaužytą, o sumai- 
ginti nelaimingųjų kūnai buvo 
pakeliui išmėtyti.

QUITO, Ekvadoras, sausio t.
Vyriausybė Įspėjo karmeli

tų zokoninkus, ki t ir prieš kele
tą mėnesių atvyko Į Ekvadorą 
tikslu Įsteigti tame krašte savo 
misijas, kad jeigu jie urnai sa
va vai’a ncf.pleisią Ekvt doro, 
jie busią prievarta depo.Junti.

Ragina Bulgarų valdžią 
kovoti su žmonių žu

dymus!

BRIUSELIS, Belgija, sausio 
1. Termonde apygardos že- 
m urnose kilo sTiprųs potvyniai.

BERLYNAS, sausio 1.—Ber
lyniškis Volkswille, kairiųjų ko
munistų organas, praneša, ka<l 
Leonas Trockis tapęs iš savo 
trėmimo vietos Turkestane per
keltas į vieną kurortą pietų Ru- 

j sijoje.
VolksAville sako, kad aštrus 

protestai prieš kankinimą ser
gančio Trockio nesveikame ir 
žiauriame klimate Alta-Atoj pa
galiau privertę diktatorių Stali
ną pasirašyti Įsakymą, kad bu
vęs bolševikų vadas ir revoliu- 
cininkas butų perkeltas į svei
kesnę vietą.

Streikininkų vadas trau
kia tieson kompani- 4 

jos galvą

SOFIJA, Bulgarija, Sausio 1.
Bulgarų bažnyčios sinodas 

Įteikė valdžiai memorandumą, 
prarydamas imtis aštrių prie
monių savižudybėms sulaikyti, 
kurių pastaruoju laikti 
dažnai ėmė atsitikti.

labai

Butlegerių kovoj du as
mens nušauti, 5 sužeisti

ORRS£
Ctncagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu ir šalta; vidu
tiniai žiemių ir ž'.Vmių vakarų 
vėjai.

Vakar temperati 
tarp 32° ir 17° F.

šiandie saulė teka
džiasi 4:30. Mėnuo 
ryto.

buvo

17:18, lei- 
teka 12:17

CAMDEN, N. J., sausio L— 
Vietos ir Philadc Įpili jos polici
ja ieško trijų galvažudžių, ku
rie, apsiginklavę kulkosvaidžiu 
ir šautuvais vakar čia du žmo
nes nukovė, o enkis kitus, jų 
tarpe dvi jaunas moteris, povo? 
jingai pašovė. Visi nušautieji 
ir sužeistieji yra italai, kai^) 
spėjama, butlegerių gengės na
riai, 
jant
pasiviję juos irgi automobiliu, 
ėmė šaudyti.

Jie buvo užpulti važiuo- 
automobiliu. Puolikai,

sutiko savo ginčą 
arbitruoti

Sacco-V anzetti budelis 
mirė Bostone

BOSTON, Mass„ sausio 1.
Po ilgos ligos vakar pasimirė
WiKam Hendry, valstijos kalė-

KENOSHA, Wis., sausio L— 
Louis F. Budenz, streikuojančių 
mezgėjų vadas ir darbininkų 
lal’kraŠčio redaktorius, iškėlė 
bylą prie Rogerą Kimballą, Al- 
len A kompanijos prezidentą, 
reikalaudamas iš jo $100,000 
už šmeižtus ir garbės plėšimą.

Govėda sudegino ant 
laužo negrą, įtartą 
dėl žmogžudybės

Meksikos banditai suė
mė franeuzų pirklį

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
1. Ig Aguas Calienles prane
šti, kad banditai paėmę nelais
vėn Leoną Signoret’ą, turtingą 
franeuzų pirklį. Banditams gau
dyti pasiųstas kareivių būrys.

ROME, Miss., sausio 1. — Ke
lių šimtų baltųjų minia vakar 
sugavo netoli nuo čia negrą, 
Cbarley Sheperdą, baisiai jį su
žalojo ir po to, paguldę ant su
krauto laužo, gyvą sudegino.

Negras buvo Įtartas dėl nu
kovimo vieno valstijos kalėjimo 
farmos darbininko, J. Duvallo, 
ir pavogimo jo dukters, 18 me
tų amžiaus mergaitės.

89 estai žuvo ežere
Nuneštų ant ledo lyties 

žvejų, 77 išgelbėti
160

Amerikos ir Japonijos 
laivų susidūrimas

TOKIO, Jaiponija. sauso 1. — 
Per stiprią audrą jūrėse susidū
rė Amerikos garlaivis Hanover 
su .lapinių prekių garlaiviu Ki- 
migayo/lMaru. Abudu buvo su
žaloti/ bet nepavojingąi. Žmo
nių nieka's nenukentėjo.

160RYGA, sausio L — Iš 
estų žvejų Peipuso ežere, kurie, 
smarkiam vėjui užėjus buvo ant 
ledo lyties nunešti Rusijos kran
tų linkui, tik septyniasdešimt 
septyni buvo kol kas išgelbėti. 
Visų kitų dar pasigendama. Be 
to, pasigendama dar šešių gel
bėtojų. Vyriausybe pasiuntė 
aeroplanus jų ieškoti.

WĄ!SI11NGTONAS, sausio 1.
Specialios Pan-Amirikos 

konferencijos komisijos susirin
kime vakar vakarą buvo pra
nešta, kad ir Paraguaja ir Bo
liviją pričmusios protokolo są
lygas jųdviejų ginčui dėl sienos 
išlyginti.

Kas bus 1929 metais
“žvaigždžių skaitytojas” prana

šauja didelių nelaimių — bet 
jus nenusigąskit

teologas prof. Kelty, kuris sako, 
kad pernykščių jo pranašavimų 
1928 metams devyni dešimtada
liai išsipildę, dabar pranašauja, 
kas turėsią įvykti 1929 metais.

Jo pranašavimai blogi, Taip, 
Amerikoje busią baisių katas
trofų tvankų pratrukimų, 
tvanų, uraganų, kurių sukeltos 
milžiniškos vandenyno vilnys 
užliesiančios dideliausius sausu
mos plotus ir viską nušluosian- 
čios.

jimo Cbarlesto\vne prievaizdas. ( 
kuriam teko Įvykdinti mirties 
nuosprendžius daugeliui nusi
kaltėlių, jų tarpe ir mirties bau- ; 
ainei pasmerktiems radikalams,1

Oro katastrofos

ŠIAULIAI. — Pastaruoju lai
ku nėra tos dienos, kad Šiaulių 
mieste nebūtų padaryta kokio 
nors kriminalio nusikaltimo: tai 
plėšimas, tai vagystė, tai užmu
šimas. Lapkričio 28 p. policija 
Kražių gatvėj vienam namely 
rado užmuštus žmones — šeimi
ninkę ir tarnaitę, žmonės kalba, 
kad užmušimas buvęs su plėši
mu.

Panašių atsitikimų ir provin
cijoj daug yra.

šitokie reiškiniai reiškia ne- 
■ normalų gyvenimą.' ______
\ Šiauliuose neleidžiami 

divertismentai
v , . ŠIAULIAI. — Pastaruoju me-Trys asmenys žuvo aeroplanui ................ . .........

nukritus žemėn

GRABAM, Tcxas, sausio 1. 
Trys asmenys, jų tarpe viena 
moteriškė, užsimušė, jų 

j planui nukritus žemėn.
mė atsitiko apie dvi mylias Į 
pietus nuo

Žuvusieji 
tas Roddy 
žievini Joe
Betty Clyde, Aust i n 
prezidento duktė.

aerc 
šėlai-

Grabamo.
yra aeroplano pilo
Curtaiin ir

Morrison
jo paša
ir Mis;

Prancūzai minės Joanos 
d’Ark sukaktuves

Paryžiuje susikūrė draugij; 
nenkiu šimtų metų Joanos d 
Ark (Orleano Mergelės) sukak 

Europa taipjau nukentesian- tuvėms minėti. Visose vietose 
ti nuo gamtinių katastrofų ir Prn km ias Joana d Alk žygiav. 
nuo didelių gaisrų. Artimuose metais nuo vasario mene 
rytuose gresiąs karo pavojus. s*° liepos mėn., bus pasta 
Nesutikimai tarp Italijos ir L'4* akmens su tam tikiais pa 
Franci jos padidesiąs ir pasida- ra^l*s. 
rysią pavojingi. ! 

Bet jau 1930 metais busią ------------- -- ---------- :■-r.-?---, •

galima laukti laimingesnės eros 
prasidėjimo. i

viršininkas uždraudė visuose ki
no teatruose divertismentus. .

Teko patirti, kad buvo atva
žiavę kokie tai artistai iš užsic- 
lio ir, nors jau ir turėję minis
terijos leldjmą, tačiau statyti 
livertismentą jiems nebuvę leij>- 
a.

Lapkričio mėn. 26 d. Liaudies 
samų Kino teatro afišose jrasi- 
ode, kad virš programos dar 
;ra statomas divertismentas, jį 
stato vietiniai artistai p.p. Dau- 
pivietienė, Dijaklavičius ir kiti. 
Programa lietuvių ir rusų kal- 

Į komis-.
Apskr. viršininkas iš karto 

1 livertismentą buvo leidęs vė
liau leidimą atėmė.

Mirė ‘šiaulietis'

kroto liga, mirė Šiauliuose krik
ščioniškai, gaudęs paskutiniu 
metu ir tautiuinkiškus vėjus, 
savai linukas “šiaulietis.”

Gėlės mokyklų vaikams 
padžiuginti

PARYŽIUS, sauso 1. — Mies
to talryba nutarė, kad visose 
Paryžiaus mokyklų klasėse ii 
mokyklų kiemuose butų visa
dos gėlių.

Nuo grybų trys mirė, 
penki serga

RRIE, Pa., sausio 1. — West- 
field miestely vienai šeimai pa
sigaminus šventėms grybų, trys 
tos šeimos nariai, jų pavalgė, 
mirė, o penki kiti sunkiai susir
go.

DAYTON, Oliio, sausio L— 
Pasažieriniam Bulltimore and 
Ohio traukiniui užgavus neto
li nuo čia automobilį, trys as
menys buvo užmušti, du kiti 
pavojingai sužeisti.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinanti patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo- . 
kites Naujienų patarnavimu visuomet, 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

kada

1739 So. Halsted St Chicago, III
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P. Kutra

ĮSPŪDŽIAI IŠ ATSILANKYMO LIETUVOJE
(Tęsinys)

Kalbant apie visą Lietuvos 
gyvenimą, negalima nepaminei 
ir politinio Lietuvos susitvar
kymo. Pastaruoju metu Lietu, 
vos politinis dangus miglotas 
tamsus. Visas Lietuvos gyven
tojų vargas ir skurdas žymia
me laipsnyje paeina nuo nesu
gebėjimo tinkamai tvarkyti 
Lietuvos politinius reikalus. No
rėdami pasinaudoti gyventojų 
tamsumu ir neišmanymu, poli
tiški spekuliantai pradėjo steig
ti įvairias partijas, kurių tiks
las dažniausiai yra vienodas 
(pavyzdžiui Krikščionių Demo
kratų partija, Ūkininkų Sąjun
ga ir Darbo Federacija) ir ku
rios gausiais pažadais medžioja 
nesusipratusių piliečių balsus. 
Taip pateko Lietuvos politinis 
vairas į krikščionių demokratų 
rankas, kurie per šešerius me-j 
tus pasistengė pripildyti savo 
kišenes auksu ir pasisavinti 
dvarų centrus, pąmiršdami vi-

I ir kankinimai. Spaudai įvesta 
griežta cenzūra, pažangiosioms 
organizacijoms suvaržyta veiki
mo laisve. Kauno mieste į- 
vestas karo stovis— nuo 1 iki 

H vai. ryto uždrausta vaikščio
ti. Jei policija ką pastebės ei
nant uždraustu laiku, tuoj aus 
nuovadon pateksi, protokolą su
rašys ir pabaudą sumokėsi.

I Toks tai yra dabartinės nepri
klausomos Lietuvos vaizdas.

Reakcija Lietuvoje šėlsta, bet 
| kartu šėldama ir sau valandas 
skaito. Pažangioji visuomene 
išeikvos pagaliau visą savo kan- 

•°ltrybę ir nušluos nuo Lietuvos )- 
veido saujelę išnaudotojų, ku-1 
rie trukdo ramų kultūroj ir 
pažangos darbą. Bet pamažu 
liaudis vis labiau supranta tik
ruosius savo reikalų gynėjus ir 
nebesiduos įvairienjs avantiūris
tams save už nosies 

♦ ♦ «
Švietimas Lietuvoj 

plečiamas. Liaudies

vedžioti.

vis labiau 
mokyklų

• i i v’ i ‘ -i ' tinklas plačiai jau išplėstas po į nnliriins 208 dienas 
vi*q Lietuvą. Nemažai taip pat įr dabar ggdi kalejime.

’ į mokyklų ir _________________
gimnazijų. Kasmet baigia šias;----- " ~
mokyklas tūkstančiai jaunuolių, i ma ir iš visų tarnautojų.

I Universitetas | 
(tentais. šiemet priskaitoma 
iš viso penki tūkstančiai stu
dentų, ir kasmet skaičius žy-.

, miai didėja. Be šių bendro po
būdžio mokyklų, jseitagta nema
ža specialinio pobūdžio: amatų, 
žemės ūkio ir kitokių.

Šiais metais daugely vietų j- I 
vestas priverstinas mokslas. Vi-.

Joe Šaltis, paskilbęs Chicagos butlegeri&f kuris slapstėsi 
, Gruodžio 15 d. jis.' pasidavė policijai

sikeičia kuri nova politini par
tija, pakeičia ir valdininkus. 
Esant pastaruoju metu kultū
rinio veikimo varžymui laisva 
iniciatyva slopinama ir trukdo
ma.

Geriausias būdas išvaduoti 
Lietuvą iš ekonominio skurdo 
ir dabartinės politikos klampy
nės,—tai parėmimas Lietuvoj 
esančių pažangiųjų partijų, ir 
kultūrinių organizacijų. Norint 
pakelti krašto ekonominę gero
vę, svarbu prisižiūrėti į Ameri
kos sutvarkymą ir čia užsidir
bus šiek tiek dolerių parvykti į 
Lietuvą ir įsteigti įvairius fab
rikus, pramonės įmones ir ki
tokias įstaigas, šiais keliais 
geriausiai galimą patarnauti 
Lietuvai.

Tiek tai, brangieji draugai-es,

apie mano jgytus įspūdžius iš 
atsilankymo Lietuvon. Kai to- 
liaus pagyvensiu, daugiau ką 
patirsiu, susipažinsiu, — tai ga
lėsiu su jumis naujais įspū
džiais pasidalyti.

Linkiu visiems draugams-ėms 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų 1929 metų.

(Galas)

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir goriausias kompa
nijas.
2) RE A L ĖST ATE: Turiu geru 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA 
N'iuiienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr eit S500

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
-Vedame d ratus į stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixterius ir 
viską elektrižką.

4104 Archer Avė.
Lafayette 8583

lus ir vesdami Lietuva galuti- ... ., ...
npn pražūtim kunigai, pasi
naudodami žmonių tamsumu, 
pasistengė užimti valdžioje mi- 
nisterių ir kitų aukštų ponų vis
tas ir pažaboję savo “ištikimas 
aveles” vedė jas tiesiog į Ry
mo popiežiaus prieglobstį. Kle-1 
rikalizmas buvo užčiaupęs visoj 
Lietuvoj laisvą žodį, skverbėsi į 
mokyklas, nuodydamas jaunuo
lių dvasią ir visoj Lietuvoj at-; 
gaivindamas tamsius viduramžio1 
seholasticizmo laikus. Bet štai . . „ _ . . ... . • 4.... . . . . si vaikai nuo 7 metų turi baigti192b m. per rinkimus i Lietu- . x __ . .o . T. 4 >. j- z - keturių metų pradžios mokyk-vos Seimą Lietuvos liaudis tarė
savo galutina žodį. Gana jun-i *•’ , ,. , . .. .... 1;. * X • I X- , -1X I Randantis vis daugiau inteli-go! Lietuva neturi būti kriks-i ... . ,?..... . gantuos, vis daugiau reikalauja-čionių demokratų pastumdėlė!
Valdžią paėmė pažangiosios----------------------------------------
Lietuvos partijos— valstiečiai 
liaudninkai ir socialdemokratai. 
Lietuva pradėjo laisviau kvė
puoti, eiti pažangos demokratiš
kais keliais \)rie visų gyventojų 
geroves ir palaimos. Bet neil
gam. Krikščionys demokratai 
su savo talkininkais, netekę 
valstybės ragaišio nėrėsi iš kai
lio. Kunigais šaukė per bažny
čias, skleidė įvairius nebūtus 
gandus. O čia vėl pamažu aiš
kėjo visos klerikalų valdžios 
metu padarytos suktybės, fari- 
zejiški darbai. Pradėjo darbo 
trukdymas, peštynės. O kur du 
pešasi—trečias naudojasi. Tuo 
trečiuoju Lietuvoj buvo tauti
ninkų partija. 1926 m. 17 gruo
džio pasinaudodama kariuome
nės pagelba nuvertė teisėtai iš
rinktą vyriausybę ir paskelbė 
Lietuvoj Smetonos ir Voldema
ro diktatūrą. Toji diktatūra ----------------------------------------
tebeslegia Lietuvą ir ligi šių ¥7 Ą
dienų. Si-emas paleistas, gyven- v 1 2 3h. 4.
toj« reikalai pamiršti, visur su-1 Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
varžymai, jokios laisves, zvai-; privatinių ligų. Del tos priežasties, 
gybos iv policijos persekiojimai sergantys žmonės, kurie_ nori

j riausio, patarnavi- 
____  __ ____  __ Į mo, nori specialisto, 

i kuris pašvenčia visą
Sveikatos Dalykai"i

I 1 - f- o i »o i įTotuvio kad specialistas su-IMKldl dl |)dldl 1d t kaip taa ligas
KŪNO IŠVALYMĄ ■ gydyti sėkmingiau. 
Nesirūpinkit jei tiek daug skaito- Dr. Ross spcciali- 

te ar girdite apie influenzą.
Nėra verta rūpintis kiekvieną kar

tą kai atsikvepiate.
Prastos mintys ir baimė padarė 

daugelį žmonių pusiau ligoniais, 
besirūpinant apie tuos -baisius daly
kus, kurie niekad neatsitinka. Pa
prasti šalčiai gali būti lengvai iš
plauti iš sistemos su keliomis do
zėmis Naturc’s Lawlax, tikru toni
kų, veikiančiu kaipo la.sativas. Tūk
stančiai žmonių vadina Nature’s 
Lawlax savo sveikatos apdrauda, 
prie pirmo zbtddo kūno pairimo jie 
tuojaus ima Nldure’s Lawlax, kad 
išvalyti ir surcguNupti jų skilvį, ink
stus, kepenis ir vidurius, tuo susta- 
!>dant liga pirm jai įsigalint. Leng
va, ar ne?

šalčiui, galvos skaudėjimas, vidu
riu vairiniai, strėnų skaudėjimas 
veik visados paeina nuo susirinku
siu jusli kone nuodų.

Pradėki! šiandie budavoli savo ap
sigynimą prieš ligą su šiais gerais 
vaistais. ,

ši tikra senovinė angliška gyduo- 111? R 1VI l?f4QQ 
lė, Nature’s Lawlax, parsiduoda ap- iAvzkJkJ
tiekose tik mėliuose dėžutėse po 
ir 50 centų, su pinigų grąžinimo 
rantija.

Jeigu jus gyvenate kaime ir 
gulite gauti Nature’s Lawlax, 
minio daktaro $1.00 dydžio dėžu
tė bus greitai pasiųsta uždarytu lai
žau tiesiui jums iš John H. Wilcox

‘ , Se- šiaip inteligentijos tarpe pa- 
perpildytas stu- niej.i valdininkai atleidžiami iš stebimas apsnūdimas, sumenkė- 

’ j imas. Valdininkijos tarpe pa
stebimas nepastovumas — pa

vietų, o juos pakeičia naujai 
baigę mokslus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 6902

3514-16 Roosevelt U 
arti St. Louis Avė 

CHICAGO, ILL.

25c
ga-

ne 
še i

šku 
C'o.» 47 18
Chicugu.

Klasiškas

KONCERTAS
7 rečiadieny. Sausio 16,1929

L

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

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

vargę ? \
Kas priverčia jus visuomet 

jaustis atbukusiu? i
Kodėl jus visuomet jaučiatės 

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

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

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

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

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

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

-i

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteentli Bond & Mortgage Organization

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

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metu. Musų njottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj Iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

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

ge-

Dr. Ross speciali- \ 
zavosi per tris de- 
šimt metu. Savo zMi ' 
praktikoj jis peržiu- f 
ri ir gydo šimtus ly 
žmonių kasmet. Su- B. M. Ross 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tu pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJA, PULIAVIMĄ, STR1KTURĄ, 
PUSI,ĖS, PROSTATE IR SLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

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

PATARYMAl DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

35 South Dearborn Street, 
kampas Monroe, Chicago, III.

Crilly •Binlding. Imk elevatorių iki 
penkto augšt<».

Valandos: Kasdic nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki 1. Pa* 
podėliais, seredomis ir subatomis 
ofiaus al.luruK vakarais iki H vai. 
Trisdešimt metu šiame name.

"S" _ •' ' 1 r r, įįi-T.1 ■..< ..........~

į Vilniaus Albumas
Tai yra

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 

■;į gadynes rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

i "Y ...A . , •• *•
Tai yra knyga

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

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

į NAUJIENOS
t 173!) S. Halsted St. Chicago, III.

Pradžia 8 vai. vakare

Į

•IW0RiTRAJT0
CAPftPRlMAvtRA m?

ARTISTAS LEONARD BRUNWALD 
f

Turime garbės perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusį pasau
linį dainininkų, Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunvvald paeina iš’Rygos, čia 
baigė mokyklų. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran- 
cijoj. Šį žymų . dainininkų lietuviai turės progų pirmu kartu 
išgirsti.

Mes kvečiame jus atsilankyti j šį klasiškų ir puikų koncertų. 
NAUJIENOS.
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Tarp Chicagos

Leonardo Brunwal 
do koncertas

’ “Naujienose” kuris laikas 
garsinama^ kad trečiadienyje, 
sausio 16 d., Lietuvių Auditori
joj latvis dainininkas, p. L. 
Brunvaldas, duos koncertą. 
Man jau teko išgirsti jį dainuo
jant kliubo salėje, , ir dabar, ar
tinantis jo koncertui Lietuvių

Butėne

kokiu isputlžiiĮ išsinešiau iš ano 
koncerto.

Pradėsiu palyginamu. Pinu 
pustcreėių metų pasitaikė taip, 
kad keletas žmonių k’iusėmės 
rekordų “Kur bakūžė Samano
ta”, įdainuota Babravičiaus ii 
Butėno. ChicagieČiai žino, kaip 
Babravičius dainuoja tą dainą. 
Man rodosi, kad jam priklau
so didesnis kreditas už daina
vimą. negu Šimkui už kompo
ziciją. Antra vertus,
balsas kalbamoj dainoj skam
bėjo t\ ras, 
bet jo dainai ko tai stokavo. 
Duodamas palyginimą, pasaky
čiau, kad Butėno dainavimas 
buvo panašus skambininrni pia
no koja (kas dabar yra prak
tikuojama gan plačiai lietuvių 
tarpe), kuomet Babravičiaus 
dainavimą norėčiau skirti jau
traus virtuozo pianisto skambi
nimui pirštais. Atmenu, nuo 
monė buvo išreikšta, kad Butė
nas, kaip balfltonas .padarę' 
klaikią dainuodamas “Kur bakū
žė samanota”, nes jo balsui tu 
daina netinkanti.

Žinau, kad “teisti” daininin
ką pasiremiant vien jo rekardo 
dainavimu negalima. B: t Ba
bravičiaus ir Butėno rekordų 
dainavimas ‘Kur bakūžė sama
nota” 
valdo

tvirtai.

„„ ....-.w- , ............ . ....... ..........

' storiausias gaidas, kokias gali 
žmogaus balsas paimti, o ten 
jau taip lengvai, tartum be ma
žiausių pastangų, perėjo kuone 
Į tenorą. Ir tas dainavimo Įvai
rumas: kiekvieną momentą vis 
kas nors naujo išreikšta — pa
duota ne tik ką gaidos sako, bet 
Įterpta paties dainininko asme
nybė. P-nas Brunvaldas pagau
na jus, dominuoja klausytojus.

Repertuaras p. Brunvaldo y- 
ra parinktas, štai programas, 
kuris buvo užbrėžtas koncertui 
norvegų salėj' Poetic Tone 
Pictures — Grieg’o, Toccata — 
Sgambati, Greisengesang—Sbu- 
berto, Verrath—Brahmo, Lulla- 
by - Dahrsinch'io, The \Vande- 
rer — Kalninsch’io, Arija iš o- 
pcj*o» ‘Don Carlo” — Verdi, 
Valse Bigarre — Surkovo-Ry- 
derio, arijos iš operų “Evgenij 
Oniegin”, ‘Kniaz Igor”, “Otelio.”

Kai kurie tų numerių nebuvo 
išpildyti, bet dainininkas, ma
tyti, pagavęs publikos ūpą, da
vė kitus numerius. Abrlnai, iš
rodo, kad p. Brunvaldas, kaip 
tikras artistas, koncerte gyvena 
kartu s-u jo dainų klausytojais ir 
nešykštauja: jei jau jums pa
tinka mano daina, tai man ma
lonu sudainuoti ją dar ir dar 
kartą. —Reporteris.

Chicagos lietuvių so 
cialistų vakaras

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopos Chicagoje rengia vaka
ro. Jau buvo keletas vakaro 
rengėjų pasitarimų, apsvars
tyta kokis bus programas, pa
imta 
rijos salė kovo 24 

ateityje bus 
bi lėtai.

d., ir neto- 
pradėti pla-

NAUJIENOS, Chicago, III.—.................. | r -
Susirinkimas

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros kliubo priešmetinis susi
rinkimas buvo 16 d. gruodžio. 
Narių dalyvavo daug. Padary
tą gerų tarimų, o iš raportų pa
aiškėjo, kad yra paaukauta gera 
suma pinigų labdaringiems tik
slams ir Į Lietuvą pasiųsta 20 
doleirų (pinigus nuvežė p-le An
drėj unaitė) Joniškio pavargė
liams. Paaukauta našlaičiui Mi- 
siui $10;* jisai yra kurčias ir 
nebilis ir gyvena pas kitus. 
Taipjau paaukauta $10 Oak Fo- 
h’est prieglaudoj esantiems lietu
viams ir lietuvėms. Išrinkta 
komisija nuvežti tą auką ir 
tinkamai išdalinti ją. Yra ren
giamas vakaras; pelnas eis pa
remti Joniškiečių kliubo narę, 
kuri jau trejus metus serga.

Prisirašė dar trys, nauji na
riai j kliubą. Buvo rankama 
nauja valdyba. Pirmininkas pa-

siliko tas pats. Kiti valdybos 
nariai išrinkti nauji. Jie darbš
tus kliubo neria, ir neapsirik
siu pasakiusi, kad bus daug kas 
nuveikta šiais metais. — V, P.

Marųuelte Park
So. Western Lithuanian Ame

rican Political Club ir Mar- 
quette Park Lithuanian Polįti- 
cal Club komisija baigia šių 
dviejų kliubų sjungimui projek
to darbą. Bendras abiejų kliu
bų susirinkimas įvyks 10 dieną 
sausio McKay viešojoj mokyk
loj. Nariai yra prašomi turėti 
omenėje tą susirinkimą ir daly
vauti jame minėtą vakarą.

Re p.

North Side

------r.—rrn*r-?—j---- r.......
pravažiuoja kas dieną. Ir pa
čiame kampiniame, pačiame 
svarbiausiame šiuo laiku bud
ri inge, 1579 MiUvaukee Avė, 
randasi visų North SidČs lietu
vių profesionalų ofisai. Keturi 
metai atgal Dr. Montvidas pa
ėmė visų brangiausią vietą. Po 
jo atsikraustė advokatas Kaz. 
Vičas, paskui adv. Grigalius, o 
šią savaitę perkėlė savo ofisą j 
čia ir dentistas Dr. A. Gus- 
sen, North Sidėj lietuviai den- 
tisto senai reikėjo, bet bile ko
kio, neprotingo, neinteligentiško 
žmogaus northsidiečiai negeidė. 
Dr. Gussen yra išmintingas, 
pažangus, inteligentiškas ir 
džentelmeniškos žmogus, o ir 
savo profesijoj yra moderniš
kas. Ir kaip teko patirti, North 
Sidės lietuviai 
nors ir skinasi

pažvalgomis, sugyvena nepa
prastai draugiškai ir kaimyniš
kai. Visi da neseni, kupini 
energijos ir visiems gerai se
kasi, nes ne tik kuone visi 
northsidiečiai į juos kreipiasi, oi

ir iš kitų kolonijų daugelis at
važiuoja. Reikią pasakyti, kad 
nors Dr. Guflsen da nespėjo 
prasisiekti, vienok jo ofisas yra 
Įrengtas labai moderniškai.

—Prosytojas.

SĖKMINGI METODAI
KOVOTI SU FLUJR ŠALČIAIS

Laikykis šių taisyklių. — Nejuokauk su šalčiais. — 
Laikykis išbandytų saugių metodų.

Visi lietuviai profesionalai 
vienoj vietoj

prisiminė man p. Brun- 
koncertui pasibaigus.
p. Brunvaldas. baritonas-

nesudainuotų taipjaubasas,
jautriai, taip jau lankšeiai “Kur 
bakužė samanota’', kaip ir Ba
bravičius, nors jo balsas ir nėra 
tenoras? Po to, kai teko girdė
ti jį dainuojant arijas iš ‘Kniaz 
Oniegin”; po to kai jis dainavo 
“Čiornyja myšti” ir “Is tiecb 
por živu na sviete”, o taipgi 
Verdi’s ariją iš “Otelio”, esu 
linkęs manyti, kad jo dainavi
mas “Kur bakūžė samanota” 
toli pralenktų p. Butėno daina
vimą.

Nonegų kliubo salė yra že
ma. Augalotas vyras veik galė
tų pirštai lubas pasiekti, ši
tokioj salėj balsas tiesiog nega
li prasiskleisti. Ir nežiūrint to, 
p. Brpnvaldo klausytojai turėjo 
tokX> malonumo, 
pasitaiko jausti.

Balsas tvirtas, 
Čia dainininkas,

tiuli
Vakaro rengimo 

eina drg. Jurgelionienė ir I^a- 
naitienė, taipgi Lachavičius, 
Kundrotas, Baronas, Vainaus
kas, Mickevičius ir Poška.

SvaTtant klausimus, kurie lie
tė programų sudarymą, ypatin
go dėmesio kreipta Į tai, kad 
atsilankiusiai vakaran publi
kai davus ką nors Įdomesnio, 
ne kad duodama kituosi* lietu
viškuose parengimuose.

Kaip galima matyti, vakaro 
renginio komisijon Įeina asme-x 
nys, kurie ne kartą yra patar
navę lietuviškoms orgaSnizaci- 
joms. Jie todėl tikisi, kad tos 
organizacijos (k liuku ir d ra u-1 
gijos), jei ras galimybės, atsi
žvelgs į tai, kad kalbamas va
karas yra rengiamas 24 dieną 
kovo. —V. Poška.

komisijon į-

NAUJU SIAUTIMU 
FLU

kokio retai

[ištobulintas, 
rodos, paima

Galima tikėtis, kadangi oro sąly
gos yra palankios flu epidemijai. 
Kaip vienas iš keturių apokalipso rai
teliu ji gali \pasirodyti bile kurioj 
apielinkėj, b(it tie, kurie ima
TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Pilnai atitinka se 
nesniems žmonėms
Kutenantis, kvaršinantis ko

suliai, kutenimas gerklėje ir pa
vargimas, nerviniai užsikosėji 
mai yra tuojaus palengvinami 
su Foley’s Honey and Tar Com- 
pound. Laikykit dožą trumpa 
laiką žemai gerklėj prieš ją nu . 
rijant. Jo sudėtis iš grynos pu 
šų smalos, šviežio liuosuojančio 
medaus, kartu su kitomis ver 
tingomis vaistinėmis priemaišo 
mis yra pastebėtinai gydantis 
šalčio įdegtoms gerklės ir plau
čių audmenims ir lengvai paša
lina nesmagią flegmą. Neturi 
opiatų, nė chloroformo. Paban
dykit jį.

Parsiduoda: x
L. P. Hannema,

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

1801 S. Racine Avė. kerte 18 gt
Wm. Broniarczyk,

4459 So. Wood St.
Grant Works Drug Store,

4847 IW. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Cart F. WormK
3359 S. Halsted St, kertė 34 gt.

reguliariskaj, pusę valandos prieš 
kiekviena valgi, neprivalo nieko bi
jotis. Trinerio Kartusis Vynas lei
džia jums jaustis užtikrintu, kad 
veik nenugalimos pertvaros yra pa
statytos prieš užsikrėtimą. Jis pil
nai išvalo vidurius, pagelbsti virški
nimui ir atgaivina kraują. Jo su
dėtiniai (cascara, etr.) pašalina vi
sas atmatas iš jūsų kūno ir verčia 
jus jaustis smagiai. Tai pašalinu 
pavojingą baimę. Pas visus aptic- 
kininkus. Sempelio bonkos (viena 
šeimynai) iš Jos. Triner Co., 1333 S 
Ashland Avė., Chicago, III.

jTUBB Y
v'ikrsz-/- Alt

ar

Kampas Milwaukee, North 
Avė ir Robey St., knibžda pub
lika kaip ir vidurmiestyj Ma- 
dison ir State St. šimtai tūks
tančių žmonių čia praeina ir

profesionalai, 

griežtai savo

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Dabokis šalčių — net menkų Šal
čiu galvoje ar gerklėje.

Neleisk-jiems įsigauti i krutinę ir 
pinučius.

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

Influenjza, gripas, plaučių uždegimas 
ir kitos rimtos ligos tankiai paeina 
nuo šalčiu.

PAVOJUS
šalčio, “flu” ir plaučių uždegimo 

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

Yra labai svarbu išvalyti visus vi
durių takus, taip jau viršutini ir apa
tinį skilvius. laikykit inkstus ge
rai išvalytus ir atgaivintus ir sustip- 
rinkit kraują.

Patyrimas išmokė
Patyrimas laike 1918 m. epidemi

jos parodė, kad vienas iš geriausių 
ir papraščiausių gydymų yra išgerti 
puoduką karštos Bulgariškos Žolių 
Arbatos.

Kam rizikuoti, kam nebūti prisi- Marvel Products Co., 106 Marvel 
rengusiems atmušti šalčius ir “flu”? Building, Pittsburgh, Pa.

Geriausia ką galima padaryti da
bar yra nueiti aptieknn ir įsigyti 
pakeli Bulgariškos Žolių Arbatos. 
Sunaikinkit savo šalt). Išgerkit puo
duką šios karštos arbatos du sykiu 
i savaitę, 'lai sušildys sustingu.;! 
kraują, padidins jo cirkuliaciją ir pa
šalina iš vidurių ir skilvio nuodus ir 
ligų p.erus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgarišką žolių Arbatą (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na
muose šiais reikalingais laikais.

Jeigu jus turėjote flu ar dideli 
šalti, dabokitės pasikartojimo. Puo
dukas šios Arbatos du sykiu i sa
vaite yra jūsų apsauga prieš atakas.

Pasimatykit su savo aptiekininku 
tUojauH. Jūsų sveikata — galbūt net 
jūsų gyvastis — gali priklausyti nuo 
panaudojimo šių paprastų atsargu
mo priemonių. Ta pastebėtina arbata 
kainuoja lik 35c, 75c ar $1.25 už di
delės šeimynos pakeli. Jeigu jūsų ap- 
tiekininkas jos neturėtų, mes mielai 
pasiųsime jums didelės šeimynos pa
keli. Nesiųskit pinigų, vien laiška- 

’ nėšiui užsimokėkit $1.25. Adresuokit

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem 

Inkstam
Kuomet Jums Nugara Skauda 

Plaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

Niekad neleiskite šalčiui 
kosuliui tęstis

Sunaikinkit Salti pirmų dienų ir jus ta
da viikiaUHia ncKausito plaukių uždegimo 
ar inliuenzoH. Kai flu grūmoja, yra Ma
čiai nuHidėjiman leisti šalčiui, ar kosuliui 
tęstis.

’l’nrpo tuojaus sunaikins Kailį. lAtrinus 
juo krutinę, ar gerkle, jis palengvina slo
guti, paliuosuoja atsikosčjimų. Urnai jus 
pajusite pagerėjimų.

Apsisaugojimui gi nuo flu, įtraukite i 
kiekvienų nasrų kelis kartus į dienų ir 
tlu bakterijos mažai ras progos įsigyventi, 
ar susirasti veisimos vietų.

’l’nrpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs iš senovinių ternetino, eamphor ir 
mentliol gyduolių. Kiekvienas gydytojus, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, Kad tie su
dėtiniai jau nuo senai yra pripažinti kai
po veiksmingi antiseptikai, taipjau turin
tys svarbių ypatybe palengvinti šalčinpso 
ir slėgime. Turpo! kainuoja tik 3r>e bile 
aptiekoj.

Oiricfc, Sare, Sale Rellef

Su

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

nmsij populiariais laivais
TORK, ALBKRT BALI1N,

HAMBURG, DBUTSCHLAND* 
RESOLUTK, RELIANCB, 

CLKVKLAND, 
WEtTPHALIA, THURINGIA

Puikus patarnavimas visose 
klesose

new yor'U’/||_<K° IKI KAU-
LUUm) ir ATGAL

Trečia Klesa
Plūs U. S. Kevenue takani

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del per m i to ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

/ nOGGOAJKJVT >'VE X
/Ali. OVE(? 1HIS DOG SH0W AM \ 
h CAM1 FiAJD Mh DOG HANK \ 
AMYvOUEk’t. HE MUŠT 8E IN 

SOMEPLACE FoR HE 
CHASED ANOTHE.R OOG • *) HE$E 
AM HE DlDN'T C’OME OU'T ACAlN 

\ — VUOMOE'I? VJHAT ALI , /
TUOSE ČAEM ARE LOOKiMJ*

M0ST \ 
extraordimary

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, su
ka raumatizmas, valgis nesivirškina, 
viduriai rūgsta, žmogus nemiegi ir 
pripuola kitokios bėdos pūslei. •

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradėk gerti apščiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekęs ir pa
imk po arbatinį šaukštelį ru vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. 
ši garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis lithia vandeni
nis gėrimas, kurį kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gejjtl.

Žinomas aptiekoriūs pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie hori suvaldyti inks
tų bedas, kol jos dar nėra bėdoje.

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & IIEATING

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

2118—20—22 S. State St.
Te). Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Te' Cice-n 130

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio 'ttitiai 
Skyrių ofisuose tiktai!

bus atliktas pigiomis dainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste- 

tnusų apiellnlrių Dental Ofisu, 
skyriaus ofisas

1800 S'. Halsted St.
Dantų SetM at H

$12.50
$7.60

Visas darbas užsakytas gerulio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra 
ma

$25
$15
$10

•etas 
setas 
•etas

VEIDAS 
pripil- 

D0MAS— 
JIE TURI 

T TIKT1 
UerihualM auksini* darbas a* V4 Goriausios Auksiufis Crowns 
Geriausi Auksiniai Fllltnvs 
Goriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Filllngs----------------
Slctabrliiai Flllnrs ________
juia"’ uo.i.ų --------------------------------- <>W

U kainų nerauslta musų dldtianijam 
. DIDYSIS OFISAS istelgtas 23 ine-

la.so
12.50>2.50

$1 
50c 
50c

$5
$5
$5
$2
M _________
Išvalymas dantų

Šių katn
ofise. ._I_~__ ________ _ _______ ___ ____
tai atgal. ..
THE HAYES DENTAL OFFljbES

Ine. '
DR. T. T. WOOLLENS, Prea.

8!JO South State St.
Phoaa Harrlaoa 0751

A VEI2Y SARE 
SPECIME N

Senai Laukiamas
KONCERTAS

JUOZO BABRAVIČIAUS

Eighth Street Teatre
8th St. ir Wabash Avė.

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

Apart J. Babravičiaus dalyvauja dar Mrs. Rita 
Rothermel — f 
Benditzky. Gražus teatras, patogios rezervuotos sėdy
nės, populiarės kainos.

Del užtikrinimo sau geresnės vietos jsigykit tikie- 
tus iškalno.

pianistė iš Fine Arts Building’ ir Leon
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\ Z' VUELL
) f |'vE VJALKED AROUNCą 
' / TRIS GANG HALE A DOTN

Į TIMES AM' I CAN'TGET 
a PEEP AlOVJHEtiE AT 
\WHAT THES RE lOOKIN 

b AT “■ t GOTVA GE-l j
TO SEE VJHM IT IS. Z 

ŠONE H O w Z

/ SAT MISTER \ <■
H VJHICH OAiE OF \---------
( VOU DOES ALI V—n 
SI MOKJEY \ >

T MERE OA) Z 
E FLOOQ. 
LOA)G 
____ _ — -A -

v iŠ IT?

Z'VHATKID N 
IS FOOLIK) 
US-TREKE5 
AJO MOK)EY, 
\ HERF>

750958

HAMK, 
OH BGY



Trečiadieni
. ---------------■---------------------- „
11

Tarp Ghicagos

Leonardo Brunwal 
do koncertas

“Naujienose” kuris * laikąs 
garsinama,^ kad trečiadieny# 
sausio 16 d., Lietuvių Auditori
joj latvis dainininkas, p. L. 
Brunvaldas, duos koncertą. 
Man jau teko išgirsti jį dainuo
jant kliubo salėje, ir dabar, ar
tinantis jo koncertui Lietuvių 
Auditbrijoj. norėčiau pasakyti, 
kokių Įspūdžių išsinešiau iŠ ano 
koncerto.

Pradėsiu, palyginamu. Pinu 
pusterečių metų pasitaikė taip, 
kad keletas žmonių klausėmės 
rekordų “Kur bakūžė samano
ta”, Įdainuotą Babravičiaus ii 
Butėno. Chicagiečiai žino, kaip 
Babravičius dainuoja lą dainą. 
Man rodosi, kad jam priklau
so didesnis kreditas už daina
vimą, negu Šimkui už kompo
ziciją. Antra vertus, Butėne 
balsas kalbamoj dainoj skam- 
l>ėjo tyras, skambėjo tvirtai 
bet jo dainai ko tai slokavoi 
Duodamas palyginimą, pasakyt 
čiau, kad Butėno dainavimai 
buvo panašus skambinimui pia
no koja (kas dabar yra prak
tikuojama gan plačiai lietuvių 
tarpe), kuomet Babravičiaus 
dainavimą norėčiau skirti jau
traus virtuozo pianisto skambi
nimui pirštais. Atmenu, nuo 
monė buvo išreikšta, kad Butė
nas, kaip balionas .padarę'-’ 
klaidą dainuodamas. ‘‘Kur bakū
že samanota”, nes jo balsui ta 
daina netinkanti.

žinau, kad “teisti” daininin
ką pasiremiant vien jo rekardo 
dainavimu negalima. B: t Ba
bravičiaus ir Butėno rekordų 
dainavimas- ‘Kur bakūžė sama
nota” 
valdo

1 storiausias gaidas, kokias gali 
žmogaus balsas paimti, o ten 
jau taip lengvai, tartum be ma
žiausių pastangų, perėjo kuone 
i tenorą. Ir tas dainavimo Įvai
rumas: kiekvieną momentą vis 
kas nors naujo išreikšta — pa
duota ne tik ką gaidos sako, bet 
įterpta paties dainininko asme
nybė. P-nas Brunvaldas pagau
na jus, dominuoja klausytojus.

Repertuaras p. Brunvaldo y- 
ra parinktas. štai programas, 
kuris buvo užbrėžtas koncertui 
norvegų salėj f Poetic Tone 
Pictures — Grieg'o, Toccata — 
Sg a m La t i, G re i šen gesa.n g—Sb u- 
berto, Verrath—Brahmo, Lulla- 
by Dahrsinch'io, The \Vande- 
rer
peros ‘Don Carlo’ 
Valse Bigarre — 
derio, arijos iš operų “Evgenij 
Oniegin”, ‘Kniaz Igor”, “Otelio.”

Kai kurie tų numerių nebuvo 
išpildyti, bet dainininkas, ma
tyti, pagavęs publikos ūpą, da
vė kitus numerius. Abelnai, iš
rodo, kad p. Brunvaldas, kaip 
tikras artistas, koncerte gyvena 
kartu s-u jo dainų klausytojais ir 
nešykštauja: jei jau jums pa
tinka mano daina, tai man ma
lonu sudainuoti ją dar ir dar 
kartą. —Reporteris.

Kalninsch'io, Arija iš o- 
’ - - Verdi, 
Surkovo-By-

j Chicagos lietuvių so
cialistų vakaras

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopos Cliicagoje rengia vaka
rą. Jau buvo keletas vakaro 
rengėjų pasitarimų, apsvars
tyta kokis bus programas, pa
imta 
rijos 
limo j 
tinti

d., ir neto- 
pradėti pht-

komisijon į- 
? ir Hi

tą ipgi I.achavičius, 
Baronas, Vainaus-

..........................................  .J r

Susirinkimas
Joniškiečių Labdarybės ir Kul

tūros kliubo priešmelinis susi
rinkimas buvo 16 d. gruodžio. 
Narių dalyvavo daug. Padary
tą gerų tarimų, o iš raportų pa
aiškėjo, kad yra paaukauta gera 
suma pinigų labdaringiems tik
slams ir Į Lietuvą pasiųsta 20 
doleirų (pinigus nuvežė p-lė An
dre junaitė) Joniškio^ pavargė
liams. Paaukauta našlaičiui Mi
šinį $!();• jisai yra kurčias ir 
nebilis ir gyvena pas kitus. 
Taipjau paaukauta $10 Oak Fo- 
h’est prieglaudoj esantiems lietu
viams ir lietuvėms. Išrinkta 
komisija nuvežti tą auką ir 
tinkamai išdalinti ją. Yra ren
giamas vakaras; pelnas eis pa
remti Joniškiečių kliubo narę, 
kuri jau trejus metus, serga.

Prisirašė dar trys. nauji na
riai Į kliubą. Buvo renkama 
nauja valdyba. Pirmininkas pa-

WHEN FLU 
THREATENS

prisiminė man p. Brun- 
koncertui pasibaigus.
p. Brunvaldas, baritonas-

nrsudainuotų taipjaubasas, 
jautriai, taip jau lanksčiai “Kur 
bakūžė samanota”, kaip ir Ba
bravičius, nors jo balsas ir nėra 
tenoras? Po to, kai teko girdė
ti jį dainuojant arijas iš ‘Kniaz 
Oniegin”; po to kai jis. dainavo 
“Oiornyja mysli” ir “ls tiech 
jM>r živu na sviete”, o taipgi 
Verdis ariją iš “Otelio”, esu 
linkęs manyti, kad jo dainavi
mas “Kur bakūžė samanota” 
toli pralenktų p. Butėno daina
vimą.

Norvegų kliubo salė yra že
ma. Augalotas vyras veik galė
tų pirštai lubas pasiekti, ši
tokioj salėj balsas tiesiog nega
li prasiskleisti. Ir nežiūrint to, 
p. Brunvaldo klausytojai turėjo 
tokio malonumo,

didžioji Lietuvių Audito* 
salė kovo 24 
ateityje bus

bile tai.
Vakaro rengimo 

eina drg. Jurgelionienč 
’oaitiene, 
Kundrotas, 
kas, Mickevičius ir Poška.

Svartant klausimus, kurie lie
tė programų sudarymą, ypatin
go dėmesio kreipta i lai, kad 
atsilankiusiai vakaran publi
kai davus ką nors Įdomesnio, 
ne kad duodama kituose lietu
viškuose parengimuose.

Kaip galima matyti, vakaro 
rengimo komisijoj! Įeina asme
nys, kurie ne kartą yra patar
navę lietuviškoms, organizaci
joms. Jie todėl tikisi, kad tos 
organizacijos (kliubai ir drau- i 

- . . . . * * a m • • 1
gijos), jei ras galimybes, atsi
žvelgs į tai, kad kalbamas va
karas yra rengiamas 24 dieną 
kovo. —V. Poškii.

NAUJŲ SIAUTIMU 
FLU

kokio retai

- Balsius tvirtai
Čia dainininkas,

liAtobulintaa.
los, paima

Gulima tikėtis, kadangi oro sąly
gos yra palankios flu epidemijai. 
Kaip vienas iš keturių apokalipso rai
telių ji gali pasirodyti bile kurioj 
apielinkėj, bet tie, kurie ima
TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Pilnai atitinka se 
nesniems žmonėms

prieš

Kutenantis, kvaršinantis ko
suliai, kutenimas gerklėje ir pa
vargimas, nerviniai užsikosėji 
mai yra tuojaus palengvinami 
su Foley’s Honey and Tar Com- 
pound. Laikykit dožą trumpa

rcguliariškai, pusę valandos 
kiekvieną valgi, neprivalo nieko bi
jotis. Trinerio Kartusis Vynas 
džia jums jaustis užtikrintu, 
veik nenugalimos pertvaros yra pa
statytos prieš užsikrėtimą. Jis 
nai išvalo vidurius, pagelbsti yirški 
nimui ir atgaivina kraują, 
(lėtiniai (cascara, etc.) pašalina vi
sas atmatas iš jūsų kūno ir verčia 
jus jaustis smagiai. Tai pašalinu 
pavojingą baimę. Pas visus aptie- 
kininkus. Sempelio bonkos (viena 
šeimynai) iš Jos. Triner Co., 1333 S 
Ashland Avė., Chicago, III.

lel- 
kad

pi Į
Jo su-

NAUJIENOS, Chicago, TU.-  - - - . - ~ ---------T ----  - ' - ■ - A~- 
siliko tas pats. Kiti valdybos 
nariai išrinkti nauji Jie darbš
tus kliubo naria, ir neapsirik
siu pasakiusi, kad bus daug kas 
nuveikta šiais metais. — V. P.

Marųuelte Park
So. Western Lithuanian Ame

rican Political Club ir Mar- 
ųuette Park Lithuanian Polįti- 
cal Club komisija baigia šių 
dviejų kliubų sjungimui projek
to darbą. Bendras abiejų kliu
bų susirinkimas įvyks 10 dieną 
sausio McKay viešojoj mOrfS'k- 
loj. Nariai yra prašomi turėti 
omenėje tą susirinkimą ir daly
vauti jame minėtą vakarą.

Re p.

North Side
Visi lietuviai profesionalai 

vienoj vietoj

8

Niekad neleiskite šalčiui ar 
kosuliui tęstis

Sunaikinkit fcalt) pirmą diciu) ir jun ta
da vfikiiąiHhi ncganHite plauOų uiderifno 
ar influenzon. Kai flu grūmoja, yra sta- 
ėiai nusidėjimas leisti šalčiui, ar kosuliui 
tęslia.

’l’urpo tuojaun sunaikina ialtį. Ifttnniis 
juo krutinę, ar gerklę, jin palengvina (Uo
guti. paliuosuoja atsikosėjimų. Urnai jus 
pajusite pagorfijimą.

Apsisaugojimui gi nuo flu, įtraukite i 
kiekviena nasrų kelis kartus į dienų ti
riu bakterijos mažai ras progos Įsigyventi, 
ar susirasti veisimos vietų.

Tarpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs iš senovinių terpetino, eamphor ir 
mentiiol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie su
dėtiniai jau nuo genai yra pripažinti kai-" 
po veiksmingi antiseptikai, taipjau turin
tys svarbių ypatybe palengvinti šak'iuo»o 
ir slėgimo. Turpo* kainuoja tik 35c bilo 
aptiekoj.

CUiick, Sure, Salo Rotief

Kampas Milwaukee, North 
Avė ir Robey St., knibžda pub
lika kaip ir vidurmiestyj Ma- 
dison ir State St. šimtai tūks
tančių žmonių čia praeina ir

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem

Inkstam
Kuomet Jums Nugara Skauda 

Plaukite Inkstus Kaip
Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriui,xkai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, su
ka raumatizmas, valgis nesivirškina, 
viduriai rūgsta, žmogus nemiegi ir 
pripuola kitokios bėdos pūslei. -

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradėk gerti apščiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatinį šaukštelį su vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. 
ši garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis lithia vandeni
nis gėrimas, kurį kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

žinomas aptiekoriūs pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inks
tu bedas, kol jos dar nėra bėdoje.

Sol Kilis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
Te' Cice-n 130

Su

Ten ir iš 

LIETUVOS >
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais
NIW YORK, ALBERT BAttW» 

HAMBURG. DEUTSCHLAND, 
RESOLUTE, REUANCE, 

CLEVELAND,

Puikus patarnavimas visose 
klesose

NEW Y0R- 
M’/|| <KO IKI KAU- 
LUUno ir atgal

Trečia Klesa 
Plūs V. S. Revenue taksai

i.

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg- American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas tegulto mėne
syj bus atliktas gbriotnU kainomis. Tai 
yra 
ma

bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODU KAINŲ Slste- 

musų aptelinklų Dental Ofisu.
SKYKLaUS OFISAS

1800 S. Halsted St.
Dantų Setas ai Vi

setas ------ - >12.60
setas ______87.60
setas

4115 
«1O

95
95 

.91

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS-
JIE TURI 

TIKTI
UeriauHlN nukaint* darbM u* H
GorlaUHion Auknlnė» Crowni $2.60 
Geriausi Auksiniai Filllngs _ 82.50 
Geriausi Auksiniai Tilteliai _  82.50
Alloy Flllings ________________
Sldabrinai Flllnra 50c

išvalymas dantų ....................  50c
Šių kainų negausite musų dldžianijam 

ofise. DIDYSIS OFISAS tstelgtaa 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 

320 South State St. 
Phoae Harrlson OTRI

laiką žemai gerklėj prieš ją nu 
rijant. Jo sudėtis iš grynos pu 
šų smalos, šviežio 1 mosuojančio 
medaus, kartu su kitomis ver 
tingomis vaistinėmis priemaišo 
mis yra pastebėtinai gydantis 
šalčio įdegtoms gerklės ir plau
čių audmenims ir lengvai paša
lina nesmagią flegmą. Neturi 
opiatų, nė chloroformo. Paban
dykit jį.

Parsiduoda:
L. P. Hannema,

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

1801 S. Racine Avė. kertė 18 gt . •» 
Wm, Broniarczyk,

4459 So. Wood St.
Grant Works Drug Store, 

4847 FW. 14th St., Cicero, 
John MalachowBkas.

Carl F. Worm^ I
3359 S. Halsted St., kerti 34 gt.,

TUBBY

v

. ................r - ------;--------------------- 1—-----r—---- — 

pravažiuoja kas dieną. Ir pa
čiame kampiniame, pačiame 
svarbiausiame šiuo laiku buil- 
dinge, 1579 MiUvaukee Avė, 
randasi visų North Sidės lietu
vių profesionalų ofisai. Keturi 
metai atgal. Dr. Montvidas pa
ėmė visų brangiausią vietą. Po 
jo atsikraustė advokatas Kaz. 
Vičas, paskui adv. Grigalius, o 
šią savaitę perkėlė savo ofisą į 
čia ir dentistas Dr. A. Gus
sen. North Sidėj lietuviai den- 
tisto senai reikėjo, bet bile ko
kio, neprotingo, neinteligentiško 
žmogaus northsidiečiai negeidė. 
Dr. Gussen yra išmintingas, 
pažangus, inteligentiškas ir 
džentelmeniškos žmogus, o ir 
savo profesijoj yra moderniš
kas. Ir kaip teko patirti, North 
Sidės lietuviai profesionalai,
nors ir skiriasi griežtai savo

pažvalgomis, sugyvena nepa
prastai draugiškai ir lcaiinyriš
kai. Visi da neseni, kupini 
energijos ir visiems gerai se
kasi, nes ne tik kuone visi 
north sid iečiai į juos kreipiasi, oi

ir iš kitu kolonijų daugelis at- 
važiuoja. Reikia pasakyti, kad 
nors Dr. Gussen da nespėjo 
prasisiekti, vienok jo ofisas yra 
Įrengtas labai moderniškai.

—Prosytojas.

SĖKMINGI METODAI
KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS

Laikykis šių taisyklių. Nejuokauk su šalčiais.
Laikykis išbandytų saugių metodų.

REAL estate
Malonus Ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th St.

Dabokis šalčių — net menku Šal
čiu galvoje ar gerklėje.

Neleisk-jiems Įsigauti j krutinę ir 
plaučius.

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

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

PAVOJUS
šalčio, “flu” ir plaučių uždegimo 

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

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

Patyrimas išmokė
Patyrimas laike 1918 m. epidemi

jos parodė, kad vienas iš geriausių 
ir papraŠčiausių gydymų yra išgerti 
puoduką karštos Bulgariškos Žolių 
Arbatos.

Geriausia ką, galima padaryti da
bar yra nueiti aptiekon ir Įsigyti 
pakeli Bulgariškos žolių Arbatos. 
Sunaikinkit savo šaltj. Išgerkit puo
duką šios karštos arbatos du sykiu 
į savaitę, 'lai sušildys sustingusi 
kraują, padidins jo cirkuliaciją ir pa
šalins iš vidurių ir skilvio nuodus ir 
ligų p.erus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgarišką žolių Arbatą (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na
muose šiais reikalingais laikais.

Jeigu jus turėjote flu ar dideli 
šaltj, dabokitės pasikartojimo. Puo
dukas šios Arbatos du sykiu j sa
vaitę yra jūsų apsauga prieš atakas.

Pasimatykit su savo aptiekininku 
tuojauH. Jūsų sveikata — galbūt net 
jūsų gyvastis — gali priklausyti nuo 
panaudojimo šių paprastų atsargu
mo priemonių. Ta pastebėtina arbata 
kainuoja lik 35c, 75c ar $1.25 už di
deles šeimynos pakelį. Jeigu jūsų ap- 
tiekininkas jos neturėtų, mes mielai 
pasiųsime jums didelės šeimynos pa
keli. Nesiųskit pinigų, vien laiška
nešiui užsimokėkit $1.25. Adreeuokit

Products Co., 10G Marvel
Building, Pittsburgh, Pa.

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

Senai Laukiamas
KONCERTAS

JUOZO BABRAVIČIAUS

Nedelioj, 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 geresnės vietos įsigykit tikie- 
tus iškalno.

Found.
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8c 

18c 
75c
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicajro. 
Ui, — Telefonas: Rooseveit 8600.
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje—- paštu: 

Metams  J.— . 
Pusei metų ‘ ........ 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojui: 
Viena kopija ______

Savaitei ..........................
Mėnesiui _ —_____—

Suvienytose Valstijose, m Chicagoje, 
paštui

Metams ........   $7.00
Pusei metų ______ — 850
Trims mėnesiams _______ 1.75
Dviem mėnesiams — -_____ 1.25
Vienam mėnesiui _________ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
[AtpigintaJ:

Metams ...........—..... .....................$8.00
Puaei metų __ ______— 4.00
Trims mėnesiams ___ ____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ALGOS IR KAINOS

jau

tik- 
ser-

Amerika labai didžiuojasi aukštomis darbininkų al
gomis, ir jos tikrai yra daug aukštesnės, negu Europos 
darbininkų; bet ar Amerikos darbininkas yra geriau 
apsaugotas nuo vargo už kitų šalių darbininkus, tai 
klausimas. Tikrą algos vertę sudaro ne tik doleriai ir 
centai, kuriuos darbininkai gauna už savo darbą, bet 
ir perkamoji pinigų jėga. Jeigu prekių kainos pakyla, 
tai tuo pačiu doleriu darbininkas nusiperka mažiaus 
maisto arba kitokių reikmenų, ir todėl, nors suma pi- 
jrigų, kurią jisai gauna iš darbdavio, nesikeičia, bet jo 
gyvenimas darosi blogesnis, negu tuo laiku, kada pre
kės nebuvo pakilusios.

Gi Amerikoje, kaip visi žinome, kone viskas yra 
labai brangu — daug brangiau, negu kitur. Čia darbi
ninkai, kad ir (langiaus uždirba, bet daug daugiau ir 
išleidžia. Kada Europos darbininkas išgirsta, kad Ame
rikoje kai kurie amatininkai gauna po $10 ir daugiau 
per dieną, tai jam rodosi, kad Dėdės Šamo krašte dar
bininkams tikras rojus: kai kuriose Europos šalyse nė 
ministeriai negauna tiek, kiek amerikoniškas dailidė 
arba plumberis! Tečiaus, jeigu palyginsime, kiek kaš- 
tuoja Europoje ir Amerikoje valgis, rūbas ir butas, tai 
darbininkų uždarbių skirtumas toli-gražu nebus 
taip didelis, kaip atrodo ant pažiūros.

Savo alga, be to, darbininkui reikia gyventi ne 
tai tuomet, kai jisai dirba, bet ir tuomet, kai jisai
ga arba neturi darbo. Nuo ligos darbininkai Amerikoje 
nėra apdraudžiami (išimant tik kai kurias įmones); jei
gu jie nori apsidrausti, tai jie organizuojasi į susišelpi- 
mo draugijas. Bet kada darbininkui tenka apleisti vie
ną miestą ir važiuoti į kitą ieškot darbo, tai jo ryšiai 
su draugija nutrūksta, ir jisai turi stot į kitą draugiją 
ir pradėt iš naujo duokles mokėt, kaip kad jisai butų 
pirmiau jokiai draugijai nepriklausęs.

Amerikoje darbininkai nėra apdraudžiami ir nuo 
nedarbo. Europoje valdžios rūpinasi bedarbių šelpimu, 
o Amerikoje toks dalykas yra “ne madoje”. Net patys 
darbininkai čia yra įsitikinę, kad darbininkams butų 
“negarbė” imti pagelbą iš valdžios, netekus uždarbio. 
Nedarbo laiku darbininkas suvalgo tą, ką sutaupė be
dirbdamas, ir kai paskutiniai sutaupytieji centai išeina, 
tai jisai gyvena į bargą, įsiskolindamas bučeriui ir gro- 
serninkui, arba ieško pašalpos įvairiose labdaringose 
įstaigose. Jeigu, turint uždarbį, darbininkui šiek-tiek 
pinigo atlieka, tai nedarbas dažniausia praryja visą jo 
išteklių, taip kad galų gale jisai savo “ministeriška’’ 
alga kaip tik pragyvena. Ir nenuostabu, kad, sulig val
diškomis skaitlinėmis, trys ketvirtadaliai žmonių Ame
rikoje miršta, nepalikdami jokio turto. Turtingiausias 
pasaulyje kraštas!

Negalima sakyt, kad Amerikos darbininkai butų 
šitokia savo padėtim labai patenkinti. Kad jie nėra pa
tenkinti, matyt iš to, kad kiekvienas jų, kuriam tiktai 
pavyksta susitaupyt kiek “kapitalo” 
biznio įkūrimą. Jie žino,

svajoja apie savo 
darius savo krautuvėlę 

arba šiaip kokį biznelį reikės cfTrbti ilgesnes valandas, 
negu dirbtuvėje, ir gal biznis nepasiseks. Bet į biznį 
darbininkai eina dėl to, kad nėra kitokio budo apsisau
goti nuo nedarbo, kuris, kaip kokia šmėkla, juos nuola
tos baugina. Ir nedarbo pašalinimo klausimas yra opiau
sias klausimas darbininkams.

Viena pamatinių priežasčių, kurios šiandie gimdo 
Amerikoje nedarbą, yra aukščiaus paminėtasai brangu
mas. Kai prekes brangios, tai žmonės jų neįperka, ir 
pramonininkai turi siaurinti gamybą. Brangumas taip 
pat trukdo ir 'eksportą, nes brangias prekes yra sunkiau 
parduoti užsieniuose, negu pigias.

Kova su brangumu todėl turėtų būt vienas pamati
nių darbininkų uždavinių Amerikoje. Bet ši kova yra 
politiška kova. Kainos Amerikoje tol bus aukštos ir kils, 
kol Amerika bus apsitverus aukšta muitų siena nuo viso 
pasaulio. Kainos kils taip pat, kol trustai galės elgtis 
kaip tinkami; gi trustus gali suvaldyt tiktai valstybė.

Ir netiesa, kad be aukštų kainų negali būt aukštų 
algų. Pigus gyvenimas ir aukšti uždarbiai yra visai 
praktiška, įvykinama kombinacija — naudinga ir dar
bininkams ir bizniui.

Daug kartų sugauta beme
luojant ir bekraipant savo opo
nentų mintis, “Vienybė” bando 
ir mus apkaltinti; tik jai naba
gei susimaišė kalba, ir ji para
šė ve ką:

“Kam tai ‘Naujienos’ nu
slėpė ir melagingą išvadą apie 
tariamą visų Latvijos tauti
ninkų neigiamą Lietuvai nu
sistatymą ?”
Jokių melagingų išvadų mes 

neslėpėme, — nors reikia prisi
pažinti, kad visus “V.”v melus 
mes ir nesuspėjame pažymėti. 
Perdaug sparčiai ji juos gami
na.

NORS KARTĄ PASIŽIŪRĖKI
TE Į SAVE!

Bostono “DarbininkasSo. 
įsižeidė, kad mes jį pavadinome 
“klerikalčikų” organu, ir para
šė prieš mus pilną kolionių 
straipsnį, užbaigdamas jį pa
mokinimu, kad koliotis esą ne
geras daiktas. Bet jeigu nege
ras, tai kam pats šv. Juozapo 
organas nesusilaiko nuo kolio
nių?

Ir paskui vėl: kodėl “rimta
sis” So. Bostono laikraščio re
daktorius nors kartą nepasižiu- 
ri į save? Kai jisai kalba apię 
savo idėjinius priešus, tai jisai* 
juos visaip išniekina, išjuokia 
ir išpravardžiuoja. Laisvama
nius jisai, pav. vadina “besme- 
SPeniais” ir rašo apie juos, kad 
jie esą žemos rųšies, darą “gė
dą” tautai ir t. t.

Ir ne tik “bedievius” smerk-, 
damas, jisai nuolatos juos aro
gantiškai užgaulioja. Jisai iš 1 se§

kltos skirtis, tai ko tuomet 
Brooklyno komisarų gazieta no
ri? Ko ji draskosi ir šaukia 
apie “Forverts’o” “falsifikaci
ją”?

Vienintelis jos pasiteisinimas 
yra tas, kad įvairių laidų blan- 
kos turėjusios, anot jos, skirtis 
viena nuo kitos ne daugiau, 
kaip “skirsneliu arba brūkšne
liu, bet jokiu budu ne ištisu pa
matiniu komiteto obalsiu.” Bet 
tai juk yra tuščias spėjimas, o 
ne faktas! Kas gi galėjo už
drausti komitetui įdėti į naujos 
laidos blankų tekstą naują obal- 
sį? Juk yra žinoma, kad “Save 
the Union” komitetas keitė ne 
tik savo obalsius, bet visą savo 
taktiką (nutarė skaldyt Mainie: 
rių uniją, apie ką pradžioje 
buvo kalbos) ir, pagaliau, 
ir savo vardą.

Vienu obalsiu daugiau ar ma
žiau, pas komunistus nieko ne
reiškia, nes jie savo “frontą” 
keičia nuolatos, atsižvelgdami į 
tai, iš kur pučia vėjas. Principų 
jie seniai nebeturi. Taigi nėra 
jokio pamato tvirtinti, kad ko
munistiški humbugieriai negalė
jo prie tuzino įvairių savo de
magogiškų “obalsiu” pridėti da 
ir “moterų lygybės” obalsj.. Mes 
nesistebėtume, jeigu į mainię- 
rių “gelbėjimo” komiteto laiškų 
blankas jie butų įrašę ir tezius 
apie Kinijos revoliuciją arba 
Paraguajos ir Bolivijos karą!

Vadinasi, “Laisvė” pati su
mušė savo argumentus ir pripa
žino, kad šnipo laiškas, parašy
mas ant “Save the Union” komi
teto blankos gali būt autentiš
kas, nežiūrint, ką skelbia “Coal- 
digger’is”. O jeigu atsiminti 
dar, kad tame dokumente yra 
paduota vardas, adresas ir tele- 

! fono numeris to detektivų vir- 
' šininko, kuriam buvo adresuo-

ne-
net

dar nebuvo Lietuvoje nuo karo 
laikų. Pakuršėje yra ūkių, ku
rie iš vasarojaus nesurinko net 
sėklos, gi Suvalkijos ūkininkai 
gavo nuo 12 iki 20 grūdo.”
t Oro ypatybes

Vienintelė nederliaus prie
žastis — tai žiaurus oras: per 
šalta ir peršlapia vasara. Jau 
birželio mėnuo Lietuvoje buvo 
drėgnas, šaltas ir neprielankus 
jauniems javams. Pasėliai atro
dė menki, o kai kur ir visaf ne- 
išdygo. Liepos mėnesio oras 
atmainingas ir daugelyje vietų 
pataisė vasarojus ir žieminius 
rugius bei kviečius. Tik Šiau
lių, Biržų, Rokiškio apsrityse 
tie vasaros pragiedruliai buvo 
reti. Javai visur dar žaliavo 
liepos mėnesio gale. Rugpiučio 
oras bendrai buvo šaltas ir 
drėgnas, šiaurinėje Lietuvoje 
daug lietaus. Laukai dar ne
nuvalyti, o jau žiemkenčius ja
vus reikėjo sėti. Rugsėjo mė
nuo ištisai buvo šaltas ir lietin
gas. Pastebėta, kad tik viena 
diena buvusi tikra vasara ir tai 
tik Suvalkijoje. Gale rugsėjo 
prasidėjo kai kur šalnos, kurios 
nukirto dar dirvose žaliuojan
čius javus ir daržoves. Nors 
dirvose matėsi daug javų, bet 
jie buvo šlapi. Pirmoji spalio 
mėnesio pusė buvo biauri kaip ir 
visas rugsėjis; pradžioje spalio 
net sniegas vietomis pasirodė. 
Antroji spalio mėnesio pusė bu
vo šiltesnė ir visi šoko kas ja
vus džiovinti, kas bulvių kasti, 
kas žiemkenčius sieti. Bet ne 
viską buvo galima suspėti at
likti. Lapkričio mėnesio pra
džioje dar matėsi dirvose nesu
dorotų javų ir dingusių.

Derliaus išvados

Javų derliaus atžvilgiu Lietu-1 
vos plotas galima padalinti ši-

kentėjuaieji ūkininkai matomai fesinės sąjungos įstatuose paaa- 
neišgalėjo pilnus laukus įseti. kyta, kad sąjungos nariai ne- 
Nuošimtis neisėto žiemkenčių gali būti tik kulto tarnautojai, 
javų ploto yra toks: asmenys, eksploatuoją samdo

mąjį darbą, buv; žandarai ir 
t. t. Kai dėl asilų (“išakų”) 
priėmimo j sąjungą— įstatuose 
nieko nepasakyta.

“Jo šeimininkas —aiškino za
vodo pirmininkas, paprašė už- 

vo normalus ir vidutiniškas ne-' rašyti jį į profsąjungą, įnešė na- 
jsėtų plotų nuošimtis visai Lie
tuvai yra tik 6.7%. Pasėlių sto
vis visoje Lietuvoje sulig lapkr. 
mėnesio įvertinimo yra viduti
niškas.

Kituose apskrityse įsėjimai bu-

Šiaulių apskr............. .... 30%
Biržų apskr............... ..... 22%
Panevėžio apskr........ ..... 13%
Telšių apskr.............. ....... 9%
Kretingos apskr....... ......  8%

rio mokesnį ir atliko visus for
malumus. Mes neturėjome pa
grindo neįrašyti Išako į sąjun
gą ir jis išbuvo sąjungoje 6 
mėnesius. Jis —asilas su profe
siniu stažu. Mes net manėme 
statyti jo kandidatūrą į atsako- 
mingą vietą”.

Iš pasikalbėjimo su asilo šei
mininku paaiškėjo dar įdomes- 
.nės smulkmenos. Pasirodo, kad 
asilas, gavęs atatinkamą prof. 
sąjungos darbuotojo stažą, bu-

Einant prie išvadų, tenka pa
sakyti, kad bado visoje Lietu
voje nėra, bet atskiros Lietu
vos dalys yra gana sunkiai ne
derliaus užgautos ir be valdžios 
ir visuomeniškos paramos var
gu įstengtų kitais metais ant
kojų atsistoti: juk dar priseina vo priimtas j vietos komunistų 
ištisą žiemą išsimaitinti ir pa- organizaciją ir gavo partinį bi- 

“ stii- lietą. Drauge su kitais vietos 
padėtis nėra komunistais jis buvo užrašytas 

rupi ar užteks į Maskvos “rabfaką”, t. y. į

vasario sėjai prisiruošti. Lie 
vos žemdirbių 
lengva: jiems 
duonos, ar bus sėklos pavasa- darbininkų fakultetą! Nedaug 
riui atėjus ir dėlto jų prašymai tetruko, kad komunistai turėtų 
kreipiami į atskirus asmenis ir asilą lankantį aukštąją mokyk- 
organizacijas yra verti rimto lą, o paskui profesorių, kuris 
susidomėjimo; tie jų prašymai dėsto “asilų komunizmą”, 
negali būti atmesti.
valdžia, žemės Ūkio Bumų — 
rinktinio Ukininkijos organo,— 
padedama, eneregingai organi
zuoja nukentėjusiems ūkiams 
visokeriopą pagelbą, sėklomis ir 
kreditų. Kaip, visados jautri, 
Amerikos lietuvių visuomenė 
reaguos į tą nelemtą dėl neder
liaus susidariusią Lietuvoje pa
dėtį—yra atviras klausimas.

—P. žadeikis, 
Lietuvos Generalinis Konsdlas. 
1928 m. gruodžio mėn. 28 d.

tas šnipo lapoitas, ii iš jo Pu" į taip: gero derliaus plotas (Klai-1 
o______ „„................ /".ki.ek žinomu, nebuvo jokių kraStaa jr buv. Suvalki.j
viso nepajėgia laikytis padoraus' užginčijimų, tai abejojimams jaj apįma 25%; vidutiniško 

_ . gyma /I a i rv» nn 4-/\ 4 a Iz »»n m o • ••derliaus plotas (Žemaitija su 
Kėdainių, Kauno Ežerėnų aps.) 
apima apie 35%; blogo derliaus 
rajono plotas (šiaurine Lietuva 

i

tono, kuomet ima kalbėt apie dokumento tikrumą var- 
kieno nors nuomones, nesutin-1 Pa^e^a vietos.
kančias su prietarais. Taip, aną 
dieną jisai pavadino “kiauliška 
filosofija” vieno teisėjo pareiš
kimą, kad pora, kuri neuždirba 
pakankamai 
gyvenimui, 
daug vaikų.

Na, ir po 
girtis mėgstąs 
“šaltas diskusijas”!

“Ar tik ne badas ! ir dalinai Utenos ir Ukmergės |

Lietuvos

MARGUMYNAI
Franz Frank, vokiečių che

mikas, išrado naujos rųšies po
pierių, kuris nedega ugnyj.'Ma
noma, kad iš popierio bus gali
ma siūti ugnegiasiams drabu
žius.

pinigų žmoniškam 
neprivalo turėti

to jisai nesidrovi 
rimtumą” ir 

Jo meilė 
prie tų gerų dalykų, matyt, yra
labai ... platoniška. Butų gerai, 
kad nuo Naujų Metų jisai imtų 
tas dorybes ne tiktai mylėti, 
bet ir praktikuoti.

SUMUŠĖ SAVO ARGUMEN
TUS

» Po didelio riksmo “Laisvė”, 
pagaliau, prisipažino, kad jos 
smarkavimas klausime “For- 
verts’e” ] 
laiško autentiškumo buvo be
reikalingas. Ji pirma tvirtino, 
kąd tas laiškas esąs sufalsifi
kuotas, kadangi “Save the 
Union” komiteto blanka, ant 
kurio jisai buvo parašytas, ski
riasi nuo “tikrosios” blankos, 
kurios fotografiją atspausdino 
“The Coaldigger”. Mes jos tuo
met paklausėme: o ar ji tikrai 
žino, kad “The Coaldigger’io”, 
O ne “Forverts’o”, blanka yra 
nesufabrikuota? Anąsyk ji pa
sisakė visai nemačiusi “Save 
the Union” blankų, — vadinasi, 
tuo patim ji prisipažino, kad 
spręsti apie tos arba kitos blan
kos autentiškumą ji negali.

Be to, mes jai pastatėme dar 
kitą klausimą, būtent: ar nega
lėjo būti taip, kad “Save the 
Union” komitetas darė blankas 
ne vieną kartą ir kad, naujai 
spausdindamas jas, jisai kai ką 
jose pakeitė? Tokiame atsitiki
me galėtų būt tikros ir “For
verts’o” ir “Coaldigger’io” pa
skelbtosios blankų formos, štai, 
ką j tai atsako “Laisvė”:

“Galėjo, žinoma, vienos lai
dos blanka nesutikti su kitos 
laidos blanka.... ”
Jeigu galėjo būt įvairios blan

ki j laidos ir jos galėjo viena nuo

Lietuvoje?”
Laiškai Amerikon

tokiu ir panašiais klau- 
lietu- 
raštu 

norėdami pa-
Mat, dėl blo-

apskr. sudaro apie 40%. Tokiu 
budu—šiaurinė Lietuvos dalis 
turi kęsti nuostolius, o pietinė

Komunistas Asilas 
Asilo sūnūs Asilas

Prof. C. F. Knipp, Illinois 
universiteto chemikas, savo la
boratorijoj demonstravo kaip 

su pagalba dulkių galima pada
ryti dirbtinį lietų.

Profesorius mano, jog atei- 
i tyje bus galima pagaminti dirb
tinį lietų ne tik laboratorijoj,

Kaukazo asilas—profesinės są- bet ir ant platesnės. skalės.
jungos narys. Kandidatas į 
“atsakomingąją vietą”. —Asi
las stoja į komunistų partiją. 
—Asilų komunistiškumas.

[Lž] Metalistų profesinės są
jungos centro komiteto posėdy

dalis gali net pralobti; taip tat Maskvoje komunistas Maskoto- 
nelygus tas 1928 metų derlius.
Kai kur, pavyzdžiui žemaitijo- papasakoja labai įdomų įvykį 
j e, nors javai vietomis ir gerai 
užderėjo, bet lietingos dienos 
nedavė galimybes juos suimti, 
javai dygo, o šienas puvo.

Bendras rugių užderėjimas 
apskaitomas tik 10% mažesnis 
pernykščio derliaus —o kviečių

vas, anot “Rabočaja Gazieta”,Su 
simais daugelis Amerikos 
vių dabar ir žodžiu ir 
kreipiasi čionai, 
tirtai tikrenybę.
gų metų kai kuriose Lietuvos 
vietose, dėl nederliaus nukentė
ję ūkininkai, o drauge su jais 
kaimo ir miesto darbininkai ir
amatninkai kreipiasi į savo gi-, derlius skaitomas net 25% ge- 
minaičus Amerikoje, prašydami resnis už pernykštį derlių. Kvie

čių ir rugių kainos pasidarė la
bai nevienodos ir yra visu treč
daliu aukštesnes, negu Čikagoje.

Bendras bulvių derlius (Stat. 
Biul. Nr. 61) praeitą vasarą bu
vo 40% mažiau normalio der
liaus. Supuvusių bulvių šiais 
metais tris kart daugiau, negu 
pernai; kai Suvalkijoje supuvu
sių bulvių buvo tik 5%, tai 
šiaurės Lietuvoje supuvimas 
siekė net 75%. Kai Klaipėdos 
krašte iš 1 hektaro gauta po 
250 centnerių, tai Biržų ir Šiau
lių apskr. vos tik 50 centn. Nie
ko sau skirtumas! Kainos taipgi 
skirtingos: vietpmis 5 litai
centneris, vietomis 17 litų.

žinių rinkėjai yra apskaitę, 
kr.d sudėjus^ krūvon visą rugių, 
kviečių, miežių, avižų ir žirnių 
derlių visos respublikos, tai tas 
derlius net praneša pernykščių 
metų derlių. Nors tas ir taip 
butų, bet nukentėjusiems ūki
ninkams iš to mažas nusirami
nimas; nes niekas nieko dykai 
neduos. Tat ir priseina kreip
tis į valdžią ir rašyti laiškus 
Amerikon.

Tūlos nederliaus pasekmės
Nukentėjusios Lietuvos daly

je pradėjo kilti grudų ir duo
nos kaina, o dėl pašaro stokos 

atpigo gyvuliai net 25%. Ka
da atėjo laikas sėti žiemkenčius 
javus (rugius ir kviečius), nu-

tai paskolos, tai pašalpos. Nors 
Amerikos lietuvių spaudoje jau 
buvo tilpę žinių apie Lietuvos

paskelbto detektivo “kininkų var«us- ^-matomai
. _ I n n n cm 11 c n oo*ii Ii can ttiidnmd i aiu.

iš profesinio SSSR gyvenimo.
Nesenai metalistų profesinės 

sąjungos atstovai darė reviziją 
Alagiro zavode Kaukaze. Revi
zoriai ypač domėjosi zavodo me
talistų profsąjungos narių są-' 
statų. Revizoriams buvo duotos 
peržiūrėti sąjungos narių korte
lės.
les, revizijos nariai nustebo, 
perskaitę nepaprastą vieno me-' 
talistų sąjungos nario pavardę,, 
būtent: Išakas Išako sūnūs Iša-

♦ ♦ «

Dr. Ernest Friedberger, pa
garsėjęs vokiečių higienistas, 
tyrinėjo moterų ir vyrų drabu
žius. Tyrinėjimai parodė, jog 
moterų drabužiai sveikatos at
žvilgiu yra nepalyginamai ge
resni, negu vyrų.

Paprastai sako, Dr. Friedber
ger, vyras gyvena tropikų kli
mate, kadangi jo drabužiai ne
prileidžia prie kūno nei oro, nei 
ultravioletinių arba sveikatos 
spindulių. Tuo tarpu moteris 

I gyvena sausame Alpų klimate. 
, Jos kūnas yra geriau vėdinamas 
ir gauna daugiau sveikatos spin-

Ir štai, žiūrėdami korte- diilių.
♦ ♦ ♦ s

Naujasis Albanijos karaliukas 
Zogu, kurį Mussolini užtupdė 
ant sosto, gauna tikrai karališ-

daugelis negali sau sudaryti aiš
kaus vaizdo, kaip ten ištikiu jų 
yra. Tegul tad bus man leista 
per tą pačią spaudą pranešti 
keletą pastabų.

Kiekvienam ir be paaiškini
mų turėtų būti aišku, kad Lie
tuvai, kaipo žemės ūkio kraš
tui, kiekvienas mažesnis ar di
desnis javų neužderėjimas yra 
skaudus smūgis visam kraštui; 
dėlto ir nenuostabu, kad Lier 
tuvos žemdirbiai žvalgosi para
mos tai iš savo valdžios, tai iš 
savo užjūrio brolių, čia tačiau 
reikia pabrėžti, kad nederliui 
daugiausiai palietė tik šiaurinę 
dalį Lietuvos — Šiaulių, Biržų, 
Rokiškio, Panevėžio, Mažeikių 
apskričius—ir ypač tuos ukius, 
kur žemė sunkesnė (prie molio 
ar juodžemio); derlius kitose 
Lietuvos dalyse buvo daug ge
ibesnis. P. Aleksa, Lietuvos že
mės Ūkio Ministeris, spaudos 
atstovams tarp kita ko yra taip 
paaiškinęs: “bendras grudų der
lius šį metą nėra mažesnis už 
pernykštį, tik su pašarais ir bul
vėmis dalykas kitaip stovi: 
pašarų mažiaus 15%, o bulvių 
mažiau 20$, negu pernai. Tokio 
derliaus įvairumo no tik apskri
ty , bet ir gretimuose ūkiuose

kas, t. y. Asilas Asilo sūnūs Asi- algą—$96,500 mėtoms.
las. Toliau buvp nurodytas na
rio Nr., eilė, darbas. Buvo pa
žymėta, kad jis sąjungoje yra privertė paskutinę 
jau 6 mėnesiai, nario mokesnį 
moka tvarkingai ir jam jokių 
pastabų nebuvo padaryta. .

—Gal būt, čia kaž kokia klai
da?—paklausė revizoriai. Jiems 
buvo paaiškinta, kad sąjungos 
dokumentai visuomet yra tvar
koje ir klaidos negali būti. Esą 
nario pavardė, vardas ir jo te-, 
vo vardas užrašyti teisingai.

Tuomet revizoriai paprašė. 
parodyti jiems draugą Asilą.

Zavodo komiteto pirmininkas 
nuvedė revizorius į kiemą ir pa
rodė jiems tylų, keturkojį 
“draugą“ su ilgomis ausimis.

—Štai jis! —tarė zavodo ko
miteto pirmininkas.

Asilas linksmai žvilgterėjo į 
revizorius ir draugiškai sužven
gė.

Revizoriai išsižiojo. Po ilgos 
pauzos jie, nepasitikėdami savo 
akimis, pradėjo klausinėti zavo- 
do komiteto pirm.: “Nejaugišis 
gryno kraujo asilas jau šešis 
mėnesius yra profesinėje sąjun
goje?”

Zavodo komiteto pirmininkas i 
jiems ramiai atsakė, kad čia ' 
nėra nieko stebėtino. Girdi, pro-1

♦ *
Prasiplatinimas

♦
automobilių | 

arklių ap- 
draudos kompaniją išeiti iš biz
nio Pennsylvanijoj. Prieš užsi- 1 
darymą kompanija turėjo ap- ■ 
draudusi tik apie 200 arklių.

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

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalus

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams
Pusei metų .... ...........
Kopija ...........................

$L.bO
$1.00

10c

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

t
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GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

JURGIS GEČAS

PRANEŠIMAI

Burnside
Trumpos žinutės

21 d. gruodžio kilo gaisras 
adresu 9360 Cottage G rovė A v. 
Tame name apačioje randasi 
smuklė, o viršuje yra kambariai 
gyventi. Gaisras, sakoma, ki
lęs dėl to, nad kaminas buvęs 
negeras. Ugnegesiams pavyko 
gaisrų greitai užslopinti. Nuo
stolių turtui padaryta nedaug. 
Namas yra senas ir pusėtinai 
apleistas. Užeigą renduoja ii 
biznj daro lietuvis, kuris čia at
sikraustė iš kitur kaip naujas 
gyventojas. •

♦ ♦ ♦

Daugrelis vietos lietuvių ser
ga. Kai kurie miršta. J. Rub 
liausko šeimynoje/įvyko didek" 
nelaimė. Vyras apsirgo ir te 
beserga. Moteris susirgo, buvo 
pašauktas daktaras. Moteris 26 
dieną gruodžio mirė. Daktare 
paaiškinimu, moteris susirgus 
influenza. Rubliauskai — šen 
šios apielinkės gyventojai. 

# * *

IA. t A.
JUOZAPAS D1XON

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 dieną, 11:15 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukės 60 
metų amžiaus, paėjo iš Lietu
vos. Amerikoj išgyveno 35 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me draugus. Laidotuvėmis rū
pinasi Julijona Rozanskienė. 
Kunos pašarvotas, randasi 5124 
So. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
sausio 2 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švečiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Dixon gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kucleikis. Tel. Yards 
1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 31 dieną, 11:30 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Suvalkų 
rėd., Naumiesčio parap. Pa
liko dideliame nubudime duk
terį Marijoną Urbaitienę, žentą 
Pranciškų,* trys anūkai ir gimi
nės. Kūnas pašarvotas ran
dasi S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 3 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios j Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Adomo Moreikos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Duktė, Žentas, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

A A

žmonės visi laukia naujų me 
tų ir geresnių laikų. Bet pasi
rodo, kad dar prastesni laikai 
ateina. štai Illinois Centrą1 
Railrod .dirbtuvės Burnsidėje 
vėl atleidžia darbininkus iš dar
bo, neduoda nė naujų metų su 
laukti. Daugeliui bus sunkų 
Nauji Metai.—žinių rinkėjas.

Bridgeportas
Komisarų pa r ė

Pereitą pirmadienį (gruodžie 
24 d.) Lietuvių Auditorijoj į- 
vyko komisarų gazietos parė 
Prie parės rengėsi per keletą 
mėnesių. Garsino, kad ne vie 
nas nepamirštų nusipirkti ti 
kietą, žodžiu, organizavo ar
miją. Iš buržujų rinko pinigu 
ir maisto. Tėmijant jų triū
są, atrodė lyg jie rengėsi re
voliucijai.

Atėjus paskirtai dienai ir va
landai, kaip jie garsino, pasitai
kė ir man netikėtai nueiti pa
matyti parę ir vigą jų armiją 
su visais generolais.

Jau buvo aštunta valanda, ka
da pradėjo muzika griežti. Pus
tuzinis kareivių su kareivorko- 
mis ėmė miklinti kojas, o ge
nerolai su pasekėjais miklino 
liežuvius.

Pakliuvus į “šposininkų” būrį, 
keistai atrodė. Manau sau, jei 
kas nori š]x>sų, lai kreičia, man 
iš to nė šalta, nė šilta. Lauksiu 
koki bus pabaiga. Jau po 11 
vai. gaspadinės pradėjo ruošti 
stalus. Tavorščiai kalbasi: 
“Gausime užkąsti ir užsigerti”. 
Tokių kalbų besiklausant, gas
padinės prirengė stalus; kviečia 
svečius prie vakarienės. Sve
čiai, nesididžiuodami .susėdo 
prie stalų, kadangi kai kurie 
buvo išalkę ir ištroškę. Nutilo 
kalbos, tik skamba kliudai ir 
lėkštės.

Andriulis sakė spyčių. Aiš
kino, kokiu tikslu ši parė reng
ta ir kokią naudą jie turės iš 
jos. Perstatė dainuoti porą ta- 
vorščių. Dainavo jie silpnai. 
Perstatė vaikėzą angliškai kal
bėti. • Tas “tavernoje” kažin 
ką, tu r būt nė pats nesuprasda
mas, ką jis “tavernoja”. Paskui 
kalbėjo Mizara. Jis pasigyrė 
sugrįžęs iš Brazilijos. Gy
rė “darbininkų” tvarką; sakė, 
kad labai gerai gyventi darbi
ninkams, kurie prisitaiko prie 
tenykščių aplinkybių. Reiškia, 
jo supratimu, visur darbinin
kams gerai gyventi, jei jie pri
sitaiką prie aplinkybių. Jo kal
ba netiko svečiams.

Svečių galėjo būti apie pus
antro '^’mto.-H-Tm buvęs.

JUOZAPAS MATUZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 31 dieną, 7:30 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Triškių parap., Kairiš
kių kaime. Amerikoj išgyveno 
16 metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Pauliną, po tė
vais Ustavičaitę, dvi dukteris 
— Lilly, 3 metu ir Stanislava, 
1 metų, švogerį ir švogerką ir 
gimines, o Lietuvoj motinėlę, 4 
seseris ir brolį. Kūnas pašar
votas randasi 2555 W. 45th St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 3 dieną, 1929 m., 2 vai. 
po piel iš namų Į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Matuzo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, švogeris, 
ŠVogerka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

J l OZĄ P A S W R UBLAU SKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 1 dieną, 6:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 54 me- 

• tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Krakenavos parap., 
Yčiunų kaime. Amerikoj iš- 

I gyveno 27 metus. Paliko di
deliame nubudime dukterį Ko
letą, sūnų Petrą, brolį Petrą, 
švogerką Pauliną ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 830 
Kast 89th Place, Burnside.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 4 dieną, 8 vai. ryte iš 
namą i Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią. South Chicago, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Wrub- 
lauskio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnus, Duktė, Brolis, 

švogerką ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
174L
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JONAS BLODIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 30 dieną, 11:30 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 19 
m. ir keturių mėnesių amžiaus, 
gimęs Amerikoj. Paliko dide
liame nubudime moterį Kazi
mierų, motiną Uršulę ir tėvą 
Franciškų, tris brolius: Stanis
lovą, Juozapą ir Franciškų, 
tris seseris: Kazimierą po vyrų 
YanČienė, Aleksandrą po vyrų 
Karbauskienė ir Zofija ir du 
švogerius. Kūnas pašarvotas 
randasi 2025 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 3 d., 9 vai. iš ryto iš na
mu i Apveizdos Dievo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Bladiko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. *

Nubudę liekame,
Moteris, Tėvai, Broliai 
Seserys ir Švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Canal 6174.

Patiko nelaimingą smertį 
gruodžio 30 dieną, 1928 m., su
laukęs 55 metų amžiaus, gi
męs Tauragės apskr., Žvingių 
phrap., Labkasių kaime. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Agnieška po tėvais Jonikaitė, 2 
sunu: Franciškų ir Vladislovą, 
3 (lukteria: Bronislavą, Anasta
zija ir Antanina, sesers sunai: 
Franciškus ir Motiejus Overlin- 
gai, sesers duktė Sofija Dvilie- 
nė. brolio sunai: Petras ir Sta
nislovas Gečai, brjjlio duktė 
Sofija Mačiukaitienė; Lietuvoj 
du broliai Antanas ir Juo
zapas, sesuo Antanina Overlin- 
gienė ir giminės. Kūnas pašar
votas randasi S. P. Mažeikos 
RW>lyčioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 4 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Gečo gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paa- 
kutinj patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Sesers Sunai, Sesers Dūk- I 
terys. Brolio Sunai, Brolio I 
duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas I 
Yards 1138.

Del platesniu informacijų 
meldžiu šaukti Boulevard 3756, x 
3302 So. Halsted St.

Roseland. S. L. A. 139 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks 3 d. sau
sio, 1929 m., 7:30 vai. vakare, Stru
milos svetainėj. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite susirinkime, nes turėsi
me svarbių dalykų aptarti.

Sekr. J. Slancauskas.

Didelis Maskaradų Balius, rengia 
Lietuvių Tautiška parapija savo sve
tainėj (3501 S. Union Ave.)^ nedėlioj. 
sausio (Jan.) 18 d., 1929 m. Grieš 
puiki muzika. Pirmus ir antras 
praisas pinigais, kiti daiktais. Pra
džia 6:30 vai. vak. Komitetas.

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
,'iuosp Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mna 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

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

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 va!.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

t
Graboriai

Phone Boutevard 4139 
A. MASALSKIS

ANTANAS MARTINAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 29 dieną, 11:30 va
landą iš ryto, 1929, sulaukęs 
54 metu amžiaus, gimęs Lietu
voj. Paliko dideliame nubudi
me brolį Juozapą Martinaitį ir 
švogerką, Lietuvoj seserį Mar
celę, Amerikoj išgyveno 30 me
tų. Kūnas pašarvotas, randasi 
L J. Zolpo koplyčioj, 1646 W. 
46th St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
sausio 3-čią dieną. 8 vai. iš ry
to iš koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Martinai
čio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Brolis, švogerką, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius 1. J. Zolp, Tel. Boulcvąrd 
5203. • -.

Ona Jaugelienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 31 dieną, 10:30 valandą 

lyto, 1928 m., sulaukus 40 metu amžiaus, gimusi Lietuvoj, Telšių 
apskrity, Laukuvos parapijoj, Stročių kaime. Paliko dideliame nu
budime vyrą Julijoną, du sūnūs — Juozapą ir Justiną — ir mar
čią Petronėlę, vieną dukterį Stanislavą, tris seseris — Marijoną 
Benetą, Marcijoną Daukšienę, Rozaliją Daukšienę ir švogerius Ame
rikoj. Lietuvoj paliko vieną seserį — Amiliją Kuzgaitienę. Kūnas 
pašarvotas randasi 3421 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, sausio 3 dieną, 9 val._ ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš len bus nulydėta i Šv. Kazimiero 
kapines.

VisiA. A. Opus Jaugelienes giminės, draugui ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalvvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudo liekame, 1
VYRAS, SUNAI, DUKTĖ IR Vlfejl GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graboriuc A. Masalskis, Tel, Bpuląvąrd 4139.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. ]Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvio Graborius ir 

Balvanmotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. F. RADZIŲS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patyr- 
nauju gėriau ir pi
giau, negu Jkiti to
dėl, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS :

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

8238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MUS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwifo 
3252 South Halsted Street

Kės.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

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

.............. 1 "■■■■■■  — *

PROGA
Prisirengkite prie geresnio darbo. 
Išmokite kirpimą ir dezaininimip 
vyrų drabužių. Rašykit dėl smulky 
menų ir padarykite pirmą žingsnį 
j savo geresnę ateitį. Pamokos 
vakarais. Adresuokit

GARMENT DESIGNING
Post Office Box 1802, Chicago, UI.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

*par1 iventadienin ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 Mflwauke* Avenue. Romn 209
Kampas North Avė Ir, Hobey St

Vai? 1 iki 3 po pietų, 6 iki H vak.
Tel. Brum«wicb 4983

Namu telefonai Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro 
Res. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

2403 W. 63r<i St., Suite 3.
Prospect 1028

Hps 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
'Miao valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Res 6660 South Art esi a n Avenue

DR.
Phone Prospert 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
P. Z. ŽALA TORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Routb Halsted Street 

^aicaąo. III. *

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH,
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dabkatnas sudėjimas,- jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių auga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė, 
kainos, arba pedleriai siūlo akiniu/ 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pa» 

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S't.

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl kitokią akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

.ksperta* tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt P!dg., kamp, 18 St. 2 aukitan 

fastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo Nedėbomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
^.<n« Caaal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 voJ. iženos h 
nuo K ilvl 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 1Q iki 12.

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

Tei. Lafayeite 4146 
Valandos : 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nu" 6 Iki 9 vai. vak.

Įvairus Gydytojai___

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS -

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

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

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

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

♦ Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 68bo

Phone Armftage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Sei-'os vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal “'įtarti

GYDO
Kraujo. 'Klos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudefte 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

, 1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 Iki 1O 
NeHPV"’ ni’r. 2-SO iki 1-30 v. po pie»

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwav 2880

Advokatai

A A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio i» 

Pėtnyčios

’hont Koulevaru 1401

DR. V. A SIMKUS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M
-- ---------- ----  - .... ..... —OP

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rea., 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brun«wick 1624

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

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniai* pairai susitarimą

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victnr\ 6893 

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 

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

■

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

ResidiBnce Tel. Fairfa* 6352

JA Telephone Yards 0994

T»R. MAURICE KAHN «
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephope Plaza 8200

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W<*8t Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wa9hington Street 

Cor, Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. įlydė Park 3395

J. P. VVAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)ADVOKATAS

Room 852 Utis Bldg.
10 South La Salk* Street 

Tel. Randolph 8322 
Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St 

Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

K. GUG1S
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po Dietų 
Gyvenimo vieta 

8823 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 Iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 rvto

DETRO1T, MIC II.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Oiise k 
2333 Balium Tower J

Kampas Kates and Cadillac Suuare
Valandos nuo 8:30 iki b vai. vakaro.

Panedėhais ir Pūtnyėioi.u;
iki 7 ;30 vai. vakarą
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Trečiadienis, sausio 2, 1929

Tarp Chicagos
Lietuvių į

sigandę, lyg ko laukia.
Eina naujienietis toliau. Tik 

staiga atsidaro bučernės durys. 
Išbėga iš vidaus keturi vyrai. 
Vienas jų paleidžia du šuvius Į 
krautuvę.

Vyrai skubiai susėda dideliu
■ autan, kuris jų laukė, ir visu 
»smarkumu pasileidžia šiaurės 
' linkui.

18-ta gatvė

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Miscellaneous

Įvairus
\ ___  For Rent

PARENDAVOJIMUI krautuvė tin
kama dėl bile kokio biznio, ir 5 kamb. 
gyvenimui užpakaly. 4213 South 
Campbell avė. Savininkas randasi: 
4217 So. Campbell avė. Telefonas 
Lafayette 7029.

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

Tini ir pelningai.
Tapo išrinkti 4 spulkos direk

toriai, kurių terminai buvo pa
sibaigę, būtent: pp. Jos. Yush- 
kcwitz, F. Pupin, Geo. Brazau
skas — seni ir SLA. 260 kp.
pirmininkas, p. Geo. Gribas,— rinj-arni' 
naujas. Linkiu spulkai ir jos A* 
direktoriams geriausių pasise-| 
kinių 1929 melais, kad išaugin
tų musų Marųuette Manor spul- 
ką j vieną iš didžiausių finan
sinių įstaigų Chicagojc. Narys. KaFėdų^p 
Iš S. L. A. 208 mote mu> galft

rų kuopos

Gintarai

kom- 
pašautas j. Vyraj bučeris, kasierė ir ke- 

' liolika kostumerių išrodo tar- 
' tum ne savi. Kas atsitiko?

Krautuvėj padaryta hol u p. 
naujienietis Keturi banditai pašovė Arthu- 

Halsted gatve iki Ai cher Avo., i rą Kahl’į, 39 m., < *
kad paimti čia gatvekari ir va- dirbantį kompanijai, 
žinoti namo.
, Netoli tilto, prie Omaha Pack
ing kompanijos mūrinio trobe
sio, mato jis sustoję 
žmonių. Elgiasi 
prisiglaudę prie sienos, lyg nu-

Hold up Omaha Packing 
pani jos krautuvėj; 
lietuvis čalis Savitskis.

šeštadienio vakare, apie 5:30 
vai., eina vienas

Palangos
KalSdos jau čia pat — pirkt les 

__ L _ trezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių Įvairiausių rųfiių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma ginuuų siuntini 
tik ką ąplaikėm iš PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

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

Kreipkitės j —
I

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3310 S. Halsted St./ 
Tel. Victory 1266

tuvėj tapo terorizuoti, vienas 
banditų pagrobė iš kasos apie 
900 dolerių ir banditai išbėgo iš 
krautuvės.

Krautuvėn yra įvestas per
sergėjimo laikrodis, kuris susi
siekia su visos įstaigos skyriais. 
Pirm negu banditai spėjo ap
leisti krautuvę, kasierei pavyko 
duoti ženklą (alarm) apie suju-

Krautuvės viduj suirutė, še- dimą krautuvėj. Bet kada pri
buvo policininkai Willlam 
Quinn ir Roy Carrol, tai jau 
banditai buvo nuvažiavę.

Apiplėštos bučernės mana- 
džeris yra lietuvis, Juozas Mic- 
keliunas.

Kodėl stovėjo prie trobėsio 
tie žmonės, kuriuos matė nau- 
jienietis? Vėliau paaiškėjo, 
kad banditai sutiko juos einant 
į krautuvę. Jie paliepė šiems 
žmonėms stovėti ir 
iš vietos, jei jiems 
gyvenimas. Taigi 
žmonės ir stovėjo, 
paliepti..

elektrišeną, 
Lietuvį, 

čalį Savitskį, 30 motų, kuris 
mėgino pabėgti, banditai primu
šė revolverio rankena ant grin- 

keletas' dų. Sumušė taipjau Edvardą 
jie keistai: Fau, 45 m., klerką.

Kai jau visi buvusieji krau-

5 Dienų Pranešimas Sekantiems Mildos Teatro 
Šėrininkams, Kurių Antrašų Neturime 

BEN&OVES KNYGOSE

nesijudinti 
brangus 

išsigandę 
kaip buvo

—Rep.

TĖMIKITE!
Aniuolas sargas va 

žiavo kartu
Visi sekantieji šėi^jįįnjiai teiksitės pristatyti arba prisiųsti 

savo šėrus į UNIVE^AL STATE BANKĄ — 3252 South 
Halsted Street, Chi o, Illinois, bėgyje 5 dienų. Už pristatytus 
arba prisiųstus šėrus banka išduos jums tam tikrą kvitą.

šis reikalavimas yra daromas sulyg CHICAGO TITLE and 
TRUST COMPANY įsakymo, dėl galutino užtvirtinimo bendrovės 
nejudinamo turto raštus. Kada visi certifikatai bus sunešti į 
minėtą Banką, tada bus pradedama mokėti pinigus visiems 
ninkams pagal nuosprendį susirinkimo, laikyto Rugsėjo 30,

K. Skeris 
V. Linkus 
A. Ka\vall 

Kunigevicz 
Mikėnas 
Moseickis 
Iwoskewiciųs 
Vezis 
Masiliūnas

K. Urbonavicze 
K. Bahlauskis 
A. V. Holin 
D 
F. 
F.

šėri-
1928

j.
p.
j.
j.
p.
F.

šios kuopos narės paskutiniu 
’a ku yra labai užsičniusios vi
sokiais darbais, ypač šokių ren
gimo komitetas. Juk tas iškil

mingas vakaras jau visai netoli. 
O čia šventes, svečiai, tai vaka
rai, kuriuos būtinai reikia lan
kyti. Mat, musų ponias skai
to lyg savo užduotimi remti vi
sus geresnius lietuviškus paren
gimus. Tad nėra abejones, kad 
ir jų šokių vakaras bus pasek
mingas, turės daug svečių — 
uk praeity visuomet taip 

-’avo. O jau kas kartą yra 
vęs šios kuopos šoky, tas 
rai vėl bus. Mat, čia yra 
koks hipnosas, taip sakant,
Įjojantis pagundas. Tiesa, p. J. 
Bijanskas žada duoti smagią 
orkestrą, groti lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius, taip kad 
visi t- jaunuoliai ir truputį se
nesni — turės gerą pasirinkimą 
sau mėgiamų šokių.

Šis pasilinksminimo vakaras 
-vyksta sausio 9 d., 1929 m„ 
South Side Masonic Temple sa- 
’ėj, prie 61th ir Green Sts.

“Busiu ir Aš.”

PASKOLINSIM nuo $60 iki $801 
už 2Mi nuošimčio ir lengvais jšmo 
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai 
Hc jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Divislon St; “upsiairs'’ 

Tel. Armitage 1199 ) 5 

Be Komiso ir Išlaidų 
dės paskoliname jums $100, T-dO 
arba $300, imame iegal) nuošimti 
i inigus gausite į 12 valandų.
iidustrial Loan Service

1726 W. Chicaffo Avė.
Kampas Hermitage Avė

Dusiiiess enances 
________ Pardavimui Bizniai 

BARBERNfi dviejų kėdžių, geras, 
nelningas biznis, išdirbtas per 20 me
tų. Parduosiu nebrangiai.

2409 So. Hoyne Avė.

SKUTYKLA — 2 kėdės, parsiduo- 
la pigiai. Yra ir kambariai pagy

venimui. 1414 So. 49 Ct., Cicero, 111.

Personai
Asmenų lešh

MES galim parduot jūsų patentą, i 
Mes turim tiesioginius susinešimus Į 
su išdirbėtais. Ateikit arba rašykit Į 

BIRK & GREEN, 
105 Monroe St., Chicago.

PARDAVIMUI kampinė gro- 
sernė ir smulkmenų ir cigaretų 
krautuvė. 4 kambariai užpaka- 
’yje, geras lysas; rendos $45.

1259 S. Laflin St.

Kalamazoo, 
tamsoj p. 

duobę, kuri

bu- 
bu- 
tik 
lyg 
vv-

Business Service
Biznio Patarnavimai*

.hRlAl'SlA vieta .arktį pečiai 
<>myt. katilu’ • turtinai, grotui-
andeniu įtaisus Amencan Stu- 

Kepair Worka, 8110 Wentworth Avė 
Te! Vinrory 9634

Musinski 
Jankant 
Tishkus 
Shimkus
Balčiūnienė (dead) 
Petrulis

A. Zaleski 
A. Tarozas 

Kuczinski 
Bukai 
Marozas 
Murauską 
Merkei 
Jucienė 
Krauczunas 
Kerbedis

<S J. Gaubas

J.
J. 
F 
E

u

K. teikus 
K. Silling ' 
Iz. J. Janusauskas 
A. V. Dombrova 
L Vasaitiene 
K. Baltas 
S. Svileinis

Karpavicziene 
žuraitis

TolelkiR 
Mockus 
Staniulis 
Jakubauskas 
Mickevicz 
StaMga 
Sagatas 
Kurrillo

A.

J.
F.
T,

IU% PIGIAI už VISĄ DARBA 
CONSUMEHS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dyaai apskait- 
liavimas. Mes atitekame geriausi 
darbų mieste. Ktdzlc .5111.

GENERALIS KONTRAKTORIUb IK 
RF\L ESTATE 

Statau namus nuo bungaiou iki 
didžiausio apartmontinio namo. 

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

vhone Republic 7869

H

T. 
J. 
P 
S.

Baldauskis 
.. __ in
Bagdonas 
Zvenakas
J. Bartkevičius
K. Navyckas 
Diksas

Bet sustojo
sukasi ir

tik au- 
motoras

MoterisJonaičiai, 
užgauta, o pats p.

Geriausias dalykas 
vaiko kosuliui

PAIEŠKAU savo tėvo Vinco Kuli
kausko, Ežerėnų apskr., Antoleptės 
valsčiaus, Padušaičio kaimo^!6 metų 
atgal gyveno Chicagoj, o .paskiaus 
gavom laišką iš Detroit. Daugiaus 
nuo jo žinių neturėjom. Penkių pė
dų aukštumo, buvo su ūsais, Šviesių 
plaukų, įnėlinom akim, 46 m. amžiaus 
Dabar nežinom kur gvvena. Mel
džiam atsiliepti arba žinančių praneš
ti. už ką busimo dėkingi. Adelija ir 
Norba Kulikauskai, 4018 S. Rockwell 
St., Chicago, III. Tel. Lafayette 2820.

PARDAVIMUI grosemė ir delika- 
*:osen. Kreipkitės 5301 S. May St.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė. 
°??siduoda pigiai. 4065 So. Campbell 
've.

Situation VVanted
Darbo lelk<>

PARDUODU 1 klesos buČemę ir 
•rosesrne. visokiu tautu apgyventa, 
r labai nelninga. arti dypo Wauke- 
^an, III., visai pigiai, su ar be namo. 
Be namo iluas lysas. nigi renda ir 
galite orasidėti su .$3000. Priežastis 
savininkas turi greitai išvažiuoti i 
Cietuvą. Del platesnių žinių laišku 
kreipkitės i Naujienas, Box 1050.

ESU SENYVOS žmogus, ieškau 
darbo kur pašluoti, pečių pakūrenti 

' arba už sargą. Turiu daugeli metų 
i patyrimą. Esu negirtuoklis ir sąži- 

* ' ningas. A. Kateliunas, 16-11 South 
Jefferson St. 1 lubos.

Bridgeport Painting 
\ & Hardware Co.

Maiėvojam ir popieruojam. Užlai 
kom rrialcvų, popierą, sukins ir ti

3149 S. Halsted St 
Phone Victory 72p1 j S RAMANCIONIS. Sav

Help VVanted—Malė 
•Darbininkų Reikia

Susilauk/^asisekimo
Chevrolet

SU

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ILLINOIS FARMA 120 akerių, 60 
mylių nuo Chicagos, prie cementinio 
’-.elio. Farmoj yra pilnai visokių gy
vuliu ir padargų. Mainysiu ant di
delio namo arbft biznio.

3307 l>eMoyne St.

Tel. Albany 0594

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

V. Slauteris ■J. Kalvis M. Briedis
S. MartinkusF. Shillinis J. Jarosz

A. Palubinskas J. Žolinas S. Kunevicze
P. Plioplis Ig. Grinis J. Minei kis

F. Misiūnas J . Barkus C. Chasas
J. Pranaitis M. Sabockięae A. Molinis
Ji. Stanevicze \V. Macaczinaki J. Micziuda
J. Palilionls A. Gailius J. Marcinkeviczo
J. Dočkus M. Bocian A. Budner
E. Juknevitienū K. <!t F. Zimontovricz M. Juschiene
V. Butkievicia T. Masiukevicz H. Grish
K. Wilimas J. Rimkaitė & Uksienė A. Gistutas
T. Negreckis K, Ą U. Pikturna K. Sakaite
K. Rckašzius J. Gotautas • G. Barovvski
J. DinopaH O. Ivaskiesvicz (dead) F. C. Bukauskis
Z. Saanauckas J. Jurgaitis W. Dunn
P. Rumbauskas J. Lutinski S. Janke\vicz
O. Gelgaudienė S. Czechowiez M. Jakutis
A. Gerva J. Pratapas R. Klikna
C. Baltrūnas P. P. Adomaitis J. Petkevicze /
J. Petrauskas (dead) E. Linklater A. Petrokaite
M. Jatuza A. Stanislovaitiene T. Raksztis
M. Nausiedas F. Rutkauski A. Rakickas
J. Bagdonas E. Starinakiene P. & J. Rankaitis
S. Naudžius J. Kamantas .1. Skruzdis
K. Galiūnas P. Pilkis J. Shatas
S. Nausiedas A. Miterauskas M. Viczius
J. Shpputis L. Schwab R. Petraitiene
A. Lajewski J. Einingis J. Zulanas
A. K raukė K. Szilakis J. Tūbelis
F. Kazlauskis (dead) A. Šokas J. Nestor
W. Toloczko J . Silingis M. Ufaras
M. Toloszkiene P. Chilinski J. Naujalis
M. Malinauskas J. Bridzulaitis P. Radauskis
J. Krumin T. Stulpin P, Ramoszka
J. Petroskius S. Sziuris •• J. Gricius
J. Pakudaitis v M. Kraujalis A. Zalinas
S. Grabowsk i M. Adomaitis A. Zalaitis
J. Wenskus M. Karezeski F. Sherk
A. Misevich A. Mickevicziene A. Deveikis
S. Walonis K. Petkus J. Juška
A. Rimkus F. Klupsas F. Peparski
O. Lukoszevviczaite M. Depkite Norvilo S. Ivanauskiene
J. Baltrušaitis J. Jursevicius M. Mellin
F. Asmont J. Jasuleyicze (dead)

D. VVasiliauskas (dead
F. Stanislovaitis

Pereitą trečiadienį, vakare, p. 
Jonaitis, turįs aptieką Brighton 
Parke, adresu 4459 So. Washte- 
naw Avė., išvažiavo su žmona 
autu į Grand Rapids, Mich., ap
lankyti žmonos tėvų. Pravažia
vus jau miestelį 
naktį važiuodamas 
Jonaitis pataikė į 
buvo kelyje.

Važiavo p. Jonaitis kokiu 30- 
35 mylių valandoj greitumu, ir 
automobilius apvirto, -kaip sa
koma, tiesiai ant galvos. Paskui 
jisai pasviro ant vieno šono ir 
sustojo,
tas, o ratai 
eina.

Išlipo pp. 
visai lengvai
Jonaitis kiek sunkiau sutrenk
tas, bet ne pavojingai.

Nukentėjo automobilio sto
gas, išbirūjo langai. Reikėjo pa
šaukti artimiausias garažas, kad 
nutemptų autą į “ligoninę“.

Apielinkės gyventojai prane
šė vėliau, kad toje vietoje jau 

• kelis autus ištikusi nelaimė. 
O kai dėl pp. Jonaičių nelai
mės, tai vienas pakeleivių pa
reiškė, kur tur būt su jais va
žiavęs aniuolas sargas, jei to
kioj nelaimėje jie išliko sveiki 
ir nesužeisti.—Report

Marųuette Park

Baiminantys krupo kosuliai, 
nesmagus šalčiai ir kvaršinan
tys naktiniai kosuliai yra grei
tai palengvinami ir sumažina
mi su Foley’s Honey and Tar 
Compound, kuriuo tūkstančiai 
motinų visur pasitiki ir nebūna 
suviltos. Vaikai j j mėgsta - 
neturi opiatų. Motinos jį pata
ria --- neturi chloroformo. Visi 
vartotojai jį rekomenduoja. Mrs. 
Neldo Weigel, Calvary, Wis.J 
sako: “Mano motina sako, kafl 
nėra geresnių gyduolių nuo ko\ 
šulių ir šalčių už Foley’s Honey^ 
and Tar Compound ir mes pa | 
tys tai įsitikinome“.

Parduoda:

Teiksitės
Šimu kuogreičiausia.

apsirūpinti su viršminėtu

Su pagarba

Milda Teatre Ass’n
i

JOHN P. EWAI.II, Secretary
840 W. 33rd Street

Dollar Saying Building and 
Loan Association ‘spulkos“ na

trių metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 21 d., 1928 m., spul
kos ofise, 2436- W. 59th St., 
Chicago, III.

Susirinkimą atidarė spulkos 
pirmininkas, p. J. Yushkewitz, 
ir pranešė, kad nariai atsto
vauja ypatiškai ir per įgalioji
mus reikalingą skaičių akcijų, 
iš kurių sudaro pilną kvorumą 
šiam susirinkimui.

pra- Valdybos raportai tapo išduo
ti gana apdirbtoj formoj ir bu
vo įdomus,- nes pranešė, kad 
musų spulkai gerai klojas, kaip 
gavime naujų narių, taip ir su 
įvestavimu pinigų į pirmus mor- 
igičius, kurie atnešė gražaus 
pelno.

| Skaitytas finansinis raportas, 
kurį prirengė kredituotas audi
torius (Public Auditor), p. Rus- 
sell. Iš raporto paaiškėjo, kad 
spulka paaugo skaitlinpai na
riais ir kapitalu. Taipgi skait
linės parodo, kad spulkos pini
gai uždirbo 7 nuoš. gryno pel
no, iš kurių tapo i>adalinti 6 
nuoš. nariams už įmokėtus pi
nigus į spulkos kasą ir 1 nuoš. 
pas kitas atsargos fundui.

Nutarta surengti kontestą 
naujiems nariams prirašyti prie 
spulkos, ir bus skiriamos do
vanos tiems, kurie pasidarbuos 
spulkos labui. Tad butų patar
tina geriems lietuviams, kad 
prisirašytų prie kalbamos spul
kos ir pradėtų taupinti savo 
sunkiai uždirbtus centus sau-

PASEKMINGI PIRKI
NIAI PELNO AUGI-

Financial
Finansai-Paskolos

Energiški ir sumanus vyrai gali ra 
sti progą padidinimui uždarbio ir pn 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne 
Jiaprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
olet, kurie buvo rodomi Pure Oi' 
robesy, prie Wacker Drive ir Wn- 

.. . „ •____ bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d.Mes paskolintune jums p.nigų ypaf reikJinga vyrų teritorijose 
4*1 AA 4*0 AAA worth, Stickney, taipjau tarp Stock

<plUv IKI <p6,uvU Yards ir M chigan Avė. Turi kal
ant mažų mėnesinių išmokėjimų. Lėti lietuviškai, lenkiškai, čechiška' 

PETRZILEK BBOTHEBS :,r p^’įlikantaJ bu. Jrump. lai- 
1647 West 47th St. ką lavinami dykai konstrukcijos šių 

i karų ir geriausių būdų juos parda- 
----------------------------------------vinėti.

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

i ’ Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio St^.
15y2% fr nuošimčiai 

'Hnt Imu morgičių paskolos.

Į morgičių paskolos. Mes sko- 
Tmam privačiai pinigus. |

L. P. Hannema, 
10721 Wentworth Avė.

G. A. Malinsky,
1801 S. Racine Avė. kertė 18 gt.

Wm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St.

Gr-ant Works Drug Store, 
4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F. Worm, 
3359 S. Halsted St., kertė 84 gt.

IcifiSSIFIEŪ APS
*

Educatlonal * 
M olcy klos

MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE, 672 W. Madison

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoja. 
3106 So. Halsted St.. Chicago.

<h.iKIA VYRU IŠSIMOKINIMU'1 
AUTOMORlI.iU AMATO 

Praktiško* Instrukcijos. darha» 
<ol mokinsite > dar geresnis kaip 
išmoksite Mokyklą dienomis b 
vakarais. Atsilaiikykif arbn reiks 
'Hiiklf aplikacijos 
FEDEP * ’ AUTO ENGTNEERING 

SCHUOL 
2040-42 Washington Blvd.

ŽIUOTA PROGA BIZ
NIERIAMS

Greitas ir patikėtinas pa-1 
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

REIKALINGAS patyręs vyras prie 
gasolino station, kuris netingi dirbti. 
Atsišaukite 4018 Archer avė.
——— I * » — »

Help VVanted—Female
_______ . Darbininkių Reikia

( REIKALINGOS 4 patyrusios mo-
1 terys dėl skirstymo skudurų. Gera 
mokestis. Harry Dray, 1447 Blue 
įsi and Avė.

Paskolos suteikiama 
j vier° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate . 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
\342 So. Leav’tt St.
ELore Canal 1678

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

, valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS Expierence \eite- 
ris arba veiterka. darbas vakarais ir 
vienas patyręs prie namo, Darbas 

! ant visados. Atsišaukite 3457 South 
Halsted st.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU HADIO DlriBTUVfi
Išdrpa aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda Jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri. tai kreipkitės paš mus. B. and J 
Electrical and Radio Engineeriny 
Laboratories, Ine. 6819 S. Western 
\ve., Chicaao, Iii. Hemlock 9149

•____ Radios_____
KALAKUTAS DOVANAI

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

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

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai 

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

TURIU parduoti gerą šunį, “police 
dog” veislės, kreipkitės po 4 vai. va
kare. G. Ragers, 3158 S. Union Avė. 
2 fl.

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

Mainysiu ant 6 ar 7 kamba
rių rezidencijos Marquette Ma- 
nor 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, 
150X1^2 p. dydžio, aukšta vie
ta su dideliu mišku, ant 87-to 
bulvaro, pilno sekšino linijos, 
pietvakariuose. Atvažiuokit pa
matyti, o persitikrinsit.

MUSŲ tvotas, jūsų pelnas ant 
šitos mūrą krautuvės, su pilnu 
cementuotu beismentu, furnasu 
apšildoma, 2 karų muro gara
žas, ant 63-čios, arti Kedzie avė. 
Kaina tik $17,500, su $5000 
i mokėjimo.

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

Republic 8899
Naujas mūrinis namas, 2 auk

štų, štoras ir 5 kambarių flatas 
ant antrų lubų, 1 karo garažas, 
basementas, garu apšildomas ir 
visi kiti moderniški įtaisymai. 
Galima nupirkti su $1000 cash, 
likusius kas mėnesį kaip rendą. 
Randasi Marquette Mandr 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, 
6685 So. Troy St.




