
The First and Greatest Lithuanlan Dailę tn America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Niwi 

. JOBUSHEn BY TU LITHUAN1AN NEWS PUBL13H1NC CC.. XNC.
1739 South HaLted Street, Cbicngo, lll'inoū 

Ttbphoae Rjonrrit 8500
J -3.- - - -į_________________________________________ _____________________________________

i Firmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis A

VOL. XVI

Entercd as second-class matter Marcb 7, 1914 at the Post Office nt Chicago, III 
under the Act of March 3, 1879

NAUJIENOS
Chicago, III,, Ketvirtadienis, Sausio-January 3 d., 1929

Amerikos komunistuos& da- 
har eina smarkios niautynes
“Tikrieji darbininkų klasės išvaduotojai” 

piaujasi tarpusavy, skaidosi, mėtosi 
laukan dėl klausimo, katras komunis
tų popiežių yra neklaidingesnis: —■ 
Stalinas, ar Trockis

Ne\v Yorke leidžiamas komu- Paskelbdamas išmestųjų sų- 
nistų organas Daily VVorker vėl rašų, centralinis workerių (ko- 
paskel'bč ilgą sąrašą asmenų, munistų) partijos komitetas pa- 
komunistų veikėjų, kurie tapo ako ir priežastis, dėl kurių* jie 
išmesti iš workeriy (komunis- tapo išmesti. Pasirodo, kad 
tų) partijos už herezijas. svarbiausia ir vienintelė prie- 

šį kartą daugelio išmestųjų tar- žastis yra ta, kad jie simpati- 
pe yra tekių žymių komunistų zuoja dabartinių Maskvos dik- 
lyderių, kaip \Viliam Reynolds, tatorių ištremtam į Turkestaną 
centralinio komiteto narys ir bolševikų vadui, Leonui Troc- 
Detioilo komunistų organizaci
jos vadas; Kraska, Bdstono dis- 
Irikto vykdomojo konntoto na
rys; Markison, partijos organi- 

’zatoiius Philadelphijoj; Chica- 
gos komunistų vadai Giganti ir 
Ed\vaids; Seattle komunistų ly
deris Carlson ir vienas žymiau
sių Kalifornijos komunistų vei
kėjų Schneiderman. Pastara
sis, Schneidermanas, yra Kali
fornijos dislrikto ekzekutyvo 
narys ir lo paties dislrikto ko
munistų Young \Vorkcrs lygu.. 
organizatorius.

meiliškų santykių su 
buvo žmona pasiun- 
savo formos vedėja

Lewi.$ton, Ida h o. Paveiksle parodoma p-ni J. Hali ir Ray 
Farrar. buvusis jos vyras. Farrar aplankė savo buvusios žmo
nos namus, kur susirgo limpama liga. Dabar jis negali apleisti 
namus, o p-ios Hali dabartinis vyras negali j tuos namus įeiti.

Prašo padėkos už jo pa 
čios nužudymų

DANVILLE, Ind., sausio 2.
Ralpb llcatb, 34 metų, nušovė 
Mrs. W. Snydcr’ienę, 45 m. mo
teriškę, paskui pats nusišovė jos 
miegamajame kambary, palikęs 
moteriškes vyrui adresuotą ši
tokį laiškelį:

“Tu turi būt dėkingas man, 
kad išvadavau tave nuo tokio 
bob\ s, kokia buvo tapo pati.”

Itoalli buvo Snyderio vištų 
fanuos vedėjas. Patsai Snyder 
laikė Detroite viešbutį. Pasak 
policijos, Snyder, sužinojęs, kad 
Hertli imi 
jo žmona, 
tęs atleisti

Mirimai nuo degtinės 
New Yorke kasme-

sakoTrockio šalininkai, 
savo pranešime centralinio \vor- 
keiių partijos komiteto lieka
nos, — turį būt iš partijos iš
šluoti, turį būt nugalėti, turi 
tilt sunaikinti. “Trockis tams”
neturį būt vietos komunistų 
partijoje, nes jie esą komunistų 
internacionalo politikos ir takti
kos priešai, kurie skleidžiu “nuo
dingą, kontrrevoliucinę ir men- 
ševikiškų trockizmo propagan
dų.” •

NEW YOBKAS, sausio 2. -- 
,Tinusias miesto gydytojas- 

Charlcs Norris, 
parodo, kad

kvotėjas, Dr. 
savo pranešime 
skaičius nirimų nuo degi t i nei 
Ne\v Yorki kas metai vis žy
miai didėja, 
kia pastarųjų 
statistika: 
Metais 'Mirė

Jis paduoda šito- 
aštuonerių metų

Metais Mirė
1925.... 682

1923.... 429

Del to, kad jie esą Indų kairiasparnių
princo draugai demonstracija

1927.. . .1,309
1928.. .. 1,565 

Norris savo pra-

Amerikos kbininkai paaukojo 
anglų bedarbiams mainie- 
riams $100,000

KALKUTA, Indija, sausio 2.
Penkiasdešimt tūkstančių

Argentina nubraukė Reparacijų ekspertai 
nosį Italų diktatoriui

Mussolini
susirinks Paryžiuje 

vasario 5 diena
Buvo priverstas panaikinti dek

retų, kuriuo ir svetur gimę 
italai buvo laikomi Italijos 
valdiniais

PARYŽIUS, sausio 2. -- San
tarvininkai ir Vokietija sutarė 
ekspertų komisiją Vokietijos re
paracijų sumai nustatyti sušau
kti Paryžiuje vasario 5 diena.

r fu į
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X‘-L|ETUV0S ŽINI0S
Dar parduota miško už 

.3 milionus litų
MINNESOTA CITY, Minn., 

.sausio. 2. - Trys asmens buvo 
vietoj užmušti, ketvirtas pavo
jingai sužeistas, pasažieriniam 
traukiniui uždavus čia jų aulo- nešta, kad gruodžio 4 d. par- 
mobilį. Užmušti buvo John‘duota miško už 1,196,053.99 li- 
lona Wel;:r ir Gladys Sto’.z. tų. Gruodžio 5 ir 6 d. Miškų 
Gcrtrude Page, baisiai sužalota, departamente jvyko varžytynės, 
brvo n ('gabenta į ligoninę. Parduota: gruodžio 5 d. iš 8 

miškų urėdijų už 1,935,113.51 
litų; gruodžio 6 d. buvo staty- n •• 1 !• 'n pardavimui senagalių ųžuo-Blllgjnjos karalius lų medžių 3951 štukų Yr sena

A. • 1 Talių eglių medžių 111 \tukų.amnestavo politinius Nupirko angių f^a už 1,930,- 
----------- 709 litų. Tą pat dieną parduota 

SOFIJA, Bulgarija, sausio 2. | miško iš 3 urėdijų už 47 31P 
— Naujus Metus švenčiant, ka-i litų, 
ralius Borisas suteikė nmnesti-1 
jų politiniams kaliniams. Viso 
5 kalėjimų bus paleisti 109 po
etiniai.

Jnu buvo pra-

Iš vargo moteriškė 
bandė pasiskandinti

Garsusis Sing Sing tča-j 
Įėjimas nueina į 

istoriją
OSSININCr, N. Y., sausio 2.

Garsusis senas Sing Sing kalė-Į 
jimas atgyveno savo dienas ir 
netrukus nueis į istoriją. Jo 
vietoj, netoliese, jau patatylas 
naujas “Sinv Sinti.” i kuri ne-

LONDONAS, sausio 2.—Ix>n- 
dono meras gavo kabeliu iš A- 
merikos $100,990, atsiųstų neži
nomų amerikiečių kaip dovanų 
britų bedarbiams angliakasiams.

\ukotojai sakosi esu Veisiu 
princo (Anglijos sosto įpėdinio) 
draugai, kurie buvę labai “su
graudinti” pastaruoju princo 
atsišaukimu per radio dėl fi
nansinės paramos Išdarbiams 
kasyklų darbininkams. •

Dr. Charles 
nešime pastebi, kad visu be mi
rimai parėję ne vien tik nuo 
užsinuodijimo degtine ar mun- 
šaintl, bet ir kitų nelaimingų

darbininkų ir bedarbių buvo at- atsitikimų, kurių priežastis bu- 
žygiavę į Indijos darbo unijų 
kongresų demontratyviškai pro
testuoti. [Del ko ir prieš ką, 
pranešimas nepasako.] Protes
tantai, sudrumstę kongreso eigą, 
atstovavo kairiam Daibo parti
jos sparnui ir yra vadinamų 
Raudonosios Vėliavos unijų na- 

Jie buvo suorganizuoti A- 
ir Europos agitatorių, 
į Indiją darbininkams

vo girtyL

32,000 darbininkų 
ties Fordo įmonėmis

Kaip Berlynas pasitiko 
Naujuosius Metus

BERLYNAS, sausio 2. — Pa
sitinkant Naujuosius Metus, 
Berlyne feierverkais buvo trys 
asmens užmušti, 160 sužeisti: 
keletas buvo sužeisti kautynėse 
tarp policijos ir plėšikų. Be 

' to astuoni asmens nusižudę, jų 
tarpe du mokiniai. 238 asmens 
buvo policijos areštuoti.

Žemės drebėjimas
MANILA, Filipinai, sausio 2.
Centrinėse Luzono salos pro

vincijose įvyko žemės drebėji
mas. Ar padare žalos, žinių 
nėra.

[QRH
Ctncagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Debesiuota ir nenusistojęs o- 
ras; gali būt sniego; netaip šal
ta; vidutiniai ir stipresni mai- 
nasis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 3° ir 15° F.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 1:39. Mėnuo teka 12:25 
ryto.

Jherria pašto skyriaus

riai 
merikos 
pasiųstų 
kurstyti.

Kartu
viršininkas perėmė dvidešimt 
tris apdraustus pakietus, adre
suotus darbo unijų kongreso 
vykdomojo komiteto nariams. 
Palietuose buvo užginta kur
stoma literatūra, adresuota iš 
Berlyno, bet kilusi, kaip mano
ma, iš Busi jos.

Daugelis išstovėjo ties vartais 
per naktj, norėdami pirm 
gauti darbo

DETROIT, Mich., sausio 2. — 
Ford Motor kompanijai paske’ 
bus, kad jai reikia dar 30,00< 
daibininkų, ties Fordsono įmo 
nių vartais šiandie dar neaušti, 
stovėjo dižiausios minios, kai] 
apskaičiuoja — daigiau kai; 
32,900 darbininkų. Daugelis 
buvo atvykę iš vakaro ir, nežili 

I rint šalčio, Kirtėjo per visų nak-

Kompanijos valdininkai pra 
Du policininkai suimti nešė, kad jie nesugębėsių priim 

dėl žmogžudybes tį daugiau kaip po 590—609 dar- 
 bininkų kasdien, kol bus priim 

tas visas reikiamas 39,009 ska' 
DE1BOI1, Mich., sausio 2.— įjus tuo budu priėmimas nu 

ia tapo suimti du policininkai, sitęs apie dvejetą mėnesių, 
'euren Garrell ir Harry Lee, 

kaltinami dėl žmogžudybes. 
Naujų Metų naktį jie nušovė 
nilietį Haroldų Burkhartų, 25 
metų amžiaus, o jo draugą, Ste- 
iheną Kim’ą, pašovė.

Policininkai teisinasi, kad jie 
šaudę į orų, Naujus Metus švęs-

NICA, brancija, sausio 2. 
Praneša, kad tarp Italijos dik- 
atoriaus Musolinio ir Argenti- 
ios prezidento Hipolito Yrigo- 
eno įvyko striukas drūtas su- 
ikirlimas, iš kurio Pietų Ame

rikos respublikos galva išjojo nu
galėtojas.

(Susirinkimas Įvyko italų na- 
'onalizmo klausimu. Italijos 

fašistų valdžia laikosi nusista- 
^tuo, kad italų tėvų vaikai, 
ors ir svetimame krašte gimę 
ilgę, vis tiek pasilieka italais, 

jei kurie tokių asmenų atvyk
ta į Italiją su pilnias svetimos 
mlstybės piliečio dokumentais 

A- pasportais, jie sulaikomi Ita
lijoje ir, jei jie yra kariuomenės 
arnylKis amžiaus, yra prievarta 
narni i Italijos kariuomenę.
Atsitiko taip, kad neseniai 

talijos kariuomenėn buvo pa- 
mtas vienas jaunas Argentinos 
ilietis, kilęs iš tėvų italų. Ar- 
entinos vyriausybė pareikala- 

’o, kad jis butų urnai paleistas, 
> Argentinos prezidentas Yri- 

>yen pasirašė dekretą, užgin- 
mas Italijos laivams įeiti į 

uenos Aires uostų tol, kol dik
torius Mussolini nepakeik savo 
guliacijų.
Reguliacijos netrukus 

įmainytos.

Trockio pati rašo 
apie gyvenamą 
vargą trėmime

buvo

džiugios Bufkhartų ir Kirp’ą.

Bombardavo italų laik 
raščio leidėjo namus

DETROIT, Mich., sausio 2. — 
°ra'itų naktį nežinia kieno pa
dėta bomba, sprogdama, atp- 
draskė italo Vincento Giuliano 
namus. Laimingai, žmonių nie
kas nenukentėjo.

Giuliano yra bankininkas- ir 
Tribūna Italiano laikraščio lei
dėjas.

Bombininkų siautimas
Jugoslavijoj ,

Negras paliko universi
tetui $100,000 fondą

CARIBROD, Jugoslavija, sau
sio 2. — Praeitų naktį komita 
džai (makedoniečių partizanai) 
metė bombą į apskrities komen 
danto namus, bet bomba nespro
go. Bombininkai pabėgo.

Bombardavo konsulatą.

RAGUST, Jugoslavija, sausic 
2. — l čechoslovakų konsulat 
čia buvo numesta bomba. Nori 
bomba sprogo, tačiau žalas tro 
besi ui nepadarė.

NASHVILLE, Tenn., sausio 
— Miręs čia turtingas negras, 
mes Dalias Burrus, paliko 

’isk universitetui $100,000 fon- 
ų-

Coolidge’ai grjžo namo
WASIIINGT(>NAS, sausio 2.

- Prezidentas Coolidge ir žmo- 
a, kurie šventėms buvo išvy- 
ę į Sapelo salų, šiandie grįžo 
Washingtonų.

PARYŽIUS, sausio 2. — The 
odore Steeg, Francuzu Morokos 
valdytojas, atsiuntė 'savo vy
riausybei telegramų pranešda
mas, kad jis iš savo vietos re 
zignuojąs.

STANTON, Neb., sausio 2. — 
)el to, kad tėvai j j subarė už 
ėlų grįžimą namo iš Naujų 

Metų linksmybių. Werner Gin
ei’, 17 metų aukštesnės mokyk- 
os studentas, nuėjęs į savo 

kambarj nusišovė.

•f jg,

BIRŽAI. — Juodžiunių kaimo 
(Biržų v.) J. Sakonį pradėjo 
vargas lankyti. Praeitą mėnesį 
nudegė grjtelė. Dalinai kaimo 

i gyventojams padedant susitaisė 
’indynę ir vėl gyveno. Gruodžio 
7, jam išvažiavus, vaikam išėjus 
į mokyklų, jo ligota žmona pa-

j’ikus viena namie, išsirangė iš 
lovos, susiliko antklode ir, pri- 

trukus bus perkelti visi kaliniai. I®JUS I”'*1 lsllei,1<>
Naujasai kalėjimas pastatyti pa- .uo noiėjo sau galų pa
rėjo 5 milionai <lokriu. ' Ualalrytu Ka.mynvslėje gyve- 

nanlicji žmonės, pamatę, kad I
staigu išsikėlė šulinio svirtis, 

j tuoj bėgo žiūrėti. Atbėgę prie 
šulinio pamatę šulinyje visą pa
sinėrusią viuideny ir rentinio 
kraštu užsikabinusią Slakonie- 

PEŠAVAB, Indiją, sausio 2. Suėjo daugiau vyrų ir 
Praneša, kad Afganistano Jjaip taip ją ištraukė. Kai klau- 

karalius- Amanulla, švęsdamas sinėjo, dėl ko ji girdėsi, n eko 
nugalėjimų sukilėlių tirs Kai.a- nesužinojo. Spėjama, ar iš var
iu, gausiai'apdovanojęs ištikimų gO ar šeimyninės nesantaikos, 
savo kariuomenę .Sostinės gar
nizono kareiviui gavę kiekvie
nas dviejų menesių algos boną, užmuštą ŽlDOgy

Amanulla gausiai ap
dovanojęs ištikimą 

kariuomenę

BERLYNAS, sausio 2.—Ko- 
| munistų laikraštis Volks\ville 
išspausdino laišką, tariamai*; 
Maskvos ištremto bolševikų va-j o karaliaus leibgvardi jos kare - 

nuo 1 Ido, Lf cno Trockio, žmonos, Na
talijos Ivanovuos, rašytų. Ta
me laiške, rašytame iš Alta-Atos 
gruodžio mėnesio pradžioje, be 
kita sakoma:

“Čia mums padaryta pašto 
blokada. Jokių laiškų negauna
me jau nuo spalių mėnesio pa
baigos; j telegramas taipjau ne
gauname jokio atsakymo... Vi
si mes sergame malarija. Sun-

iki 20 rupių mėnesiui.

Trys mergaitės 
Kalėdų eglaitės

kiaušiai serga Levas (Trockio Į Kalėdų eglaitę
sūnus). Jo temperatūra kas
dien siekia 39 laipsnius Centi- 
grado. Dabar stipriai sula, ir 
musų namai šalti kaip ledinė. 
O ma'koj be galo brangios.”

Praeitą šeštadienį tas pats 
aikraštis buvo pranešęs, kad so
vietų diktatorius Stalinas atsisa
kęs leisti Trockini persikelti j 
kurortų pietų Rusijoj dėl to, 
kad buvusis bolševikų galva ii' 
raudonosios armijos vadas ne
sutikęs nusi’enkti Stalino politi
kai.

[žinioj iš Berlyno, kuri buvo 
vakar paskelbta Naujienose, ži
nių agentūros semtoj iš to pa
ties komunistų laikraščio Volks- 
wille, buvo pasakyta, kad Stali
nas nusilenkęs protestams ir lei
dęs Trockini persikelti iš Tur
kestano į kaž-kurį kurortų pie- 
tų Rusijoj. Katra tų žinių da- 
bar,yra teisinga, turbut vienas 
Trockis težino.]

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR PATSAI 
NUSIŽUDĖ

DĖS MOINEiS', Iowa, sausio 
2. Federalinis narkotikų a- 
gentas Ray Pruess nušovė savo 
žmoną, paskui pats nusižudė. 
Prieš dvejetą mėnesių žmona 
buvo užvedus bylų dėl išsisky
rimo. 1

ILAKIA1. — Vieškelyje tarp 
Skuodo ir Ilakių, 5-me kilomet
re nuo Ilakių rastas užmuštas 

ŽUVO ■ nuogus. Jis visas supurvintas 
ugny ir kruvinas. Kaip paaiškėjo, 

tai pasiturintis ūkininkas Kal-
MONMOUT11, Ore., sausi: nėnų kaimo Leonas Stonkus.

2. - Oregono mokytojų sem - Kas y* dėl kurios priežasties 
narijos (Normai school) dorini- užmušė L neišaiškinta. Polici- 
torijoje, prieš atsidarymų pamo ja ieško kaltininkų.
kų po švenčių, studentės užžie- ___________

* N>Kčia vi-,
i?a eglaitė užsidegė. BandJut ug-j ------------ -----  ,------^.r
nj užgesyti, užsidegė kai ku- kad iš Lietuvos ištremtas 
rių rūbai. Trys studentės mirti- ,‘Echo dienraščio nporteris p. 
nai sudegė, šešios kitos skau- Kra'snopolskis. Prieš kelis me
džiai susižeidė šokdamos pre tus jis tarnavo Lietuvos karino- 
'angą iš antrojo aukšto. menėj.

KAUNAS. — “L. Ž.” praneša,

4.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

- ....---------------------------—------ -u.y* _------------>■■■ U., JI NU u .............. R..... .. ----------------------
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NAUJIENOS, Chicago, III.

korespondencijos] CHICAGOS 
ŽINIOS

Sustabdė 6000 telefonu

Scranton, Pa
Pasimirė vyskupas Jonas 

Gritėnas Dar 350 miesto darbi
ninkų paleista

Pereitą penktadienį savo klebo
nijoje Scrantone pasimirė tau
tiškosios katalikų bažnyčios 
vyskupas Jonas GritSnas, 44 
metų amžiaus. Jam mirštant 
su juo buvo tik jo sesuo Micha
lina Petrauskienė iš Brooklyn,

Bysk. Gritėnas buvo gimęs 
Lietuvoj. Prieš 15 metų į ku
nigus jį įšventino vyskupas IIo- 
dur, lenkų tautiškosios katalikų 
bažnyčios. Scrantone jis ir pra
dėjo kunigauti, bet paskui i>er- 
sikėlė į kitas parapijas. Prieš 
dešimtį metų jis užėmė klebono 
vietą Scrantono lietuvių tautiš
koj (nepriklausomoj) katalikų 
parapijoj ir nuo to laiko visą 
laiką Scrantone ir gyveno. 1924 
m. vyskupas Hodur jį įšventino 
į vyskupus ir pavedė jam tvar
kyti lietuvių tautiškąsias kata
likų parapijas.

Vyskupas Hodur sužinojęs 
apie vysk. Gritėno mirtį skubiai 
paskyrė laikinai eiti klebono 
pareigas vysk. Gritėno parapi
joje kurt. Juozą 
Dickson City.

Rašant šią žinią 
no laidojimo diena 
nustatyta, 
lietuvių
Chinchilla. —ž.

Sanitary District taryba ne
teko vilties paleisti rinkon 
$27,000,000 bonų laida. Tatai 
sumažino viltį distrikto įplaukų 
padidėjimo. Taigi Sanitary Dis
trikto taryba paleido dar 350 
žmonių iš darbo. Jau viso iš tar
nybos Sanitary distrikte paleis
ta 3,500 žmonių. Sakoma, kad 
tatai sutaupius distriktui 
$3,000,000 metuose.

Nuėjo maudytis 
ran, prigėrė

apie

eže

metų,Joseph fM. Drew, 26 
Northvvestern universiteto stu
dentas vakar ryte nuėjo mau
dytis. Jis pasisakė draugams, 
kad jis kai kada maudosi, nors' 
ir žiemos laiku, šį kartą jis įšo-1 
ko vandenin. Kelioms minutoms 
praėjus, jis pasinėrė. Jo drau
gas šoko vandenin ir ištraukė | 
Drewą į krantą. Bet atgaivinti 
studentą nepavyko.

Vakar tapo sustabdytas ope- 
ravimas (tiksliau pasakius — 
naudojimas) telefonų budelių, 
kurias laiko vidurmiesčio aptie- 
kos, viešbučiai ir departamen- 
tines krautuvės. Dalykas teikis, 
kad kilo kivirčas tarp Illinois 
Bell Telephone kompanijos ir 
krautuvių, kuriose laikoma te
lefono budelės.

Illinois Telephone Bell kom
panija, sakoma, nusitarusi su
mažinti dalį pajamų aptiekoms, 
viešbučiams ir departamentu 
nėms krautuvėms už įtaisytus 
patogumus tose įstaigose publi
kai kalbėti per telefoną. Delei 
to kalbamos įstaigos paskelbė 
kaip ir streiką ir uždarė telefo
nų budeles.

Sakoma, kad yra vedamos de
rybos tarp Illinois Bell Tele
phone kompanijos ir viešbučių. 
Aptiekoriai esantys nusamdę 
savo advokatą; jie ketina kovo
ti prieš telefonų kompanijos už
mačias visomis galimomis prie
monėmis: per teismus, per
miesto salę, per legislaturą 
Springfielde.

Nuostoliai dėl gaisrų 
’ sumažėję

Chicagos ploblemos 
šiemet

Pasak puik. Alberto A. Spra
gile, Chicagos planavimo komi
sijos vice-pirmininko, 1929 me
tais Chicaga turi išrišti šešias 
svarbias problemas. Jos yra: 1. 
Iškasimas vidurmiesty tunelių. 
2. Išrišimas problemos pastaty
ti centrai inę gelžkeliams stotį 
vidurmiesčio. 3. Nutiesti platų 
vieškelį Westsidėj. 4. Užbaigti 
vadinamą “outer drive”. 
Lyti Wabash avė. tiltą, 
baigti pradėtus vykinti 
taisymo nrojektus.

lįmill ■ .... . . |. 1 , ll.Į !.«*■■! »■»«»>

Pirmas užmušimas 
Chicagoj

Policininkas John J. Sačht, 
35 m., tapo užmuštas auto ne
laimėje naktį iš pirmadienio į 
antradienį kaip 12:40 vai.

Ketvirtadienis, saus. 3, 1929
-■ ■■ i*~iirWi-f"11 ■ ■■ - •— ■■ • .. . . - ----- . - . ..

Pirmas kūdikis 1929 m.
Chicagoj 1

Pasta-
6. Už- 
gatvių

Vedybų skaičius Chica 
goj mažėja

Nors gyventojų skaičius per 
paskutinius penkerius metus 
padidėjo, vienok vedybų skai
čius 1928 m. buvo mažiausias. 
Vedybų Chicagoj per penkerius 
metus
43,119, 1925 40.877, 192'3 •
42,828, 1927 — 40,688, 1928 — 
40,570.

Autų nelaimės
Cook paviete 1028 m. viso au

tų nelaimėse užmuštų buvo 
1,077 ypatos. O 1927 m. tokių 
nelaimių Cook paviete buvo 988.

Atlankė daugiau kaip 
1,000,000 žmonių

1928 m. Field muziejų gam
tos istorijos atlankė daugiau 
kaip 1,000,000 žmonių — suau
gusių ir jaunuomenės.

P-iai Josephins Beneville, 
2824 W. 48 st., gimė kūdikis 11 
sekundų po to, kai prasidėjo 
Nauji Metai. Tai pirmas gimęs 
šiemet Chicagoj kūdikis.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—68 W. 22nd St.
Td Ctar*) 180

buvo tiek: 1924 m. —

Kvepalai išdavė

dar nebuvo 
Jis bus laidojamas 

tautiškose kapinėse

Gaisras padarė nuosto
lių $150,000

Kilęs Empire Lipuber Co 
(2301 So. Cravvford avė.) gaiš 
ras padarė nuostolių sumoj dar mažesni. 
$150,000. -----------------

Pasak ugniagesių komisionie- 
riaus, A. W. Goodnch’io, Chi
cagoj gaisrai padarę nuostolių 
1926 metais $13,000,000. Nuo
stoliai dėl gaisrų 1927 m. siekę 
$11,000,000. O 1928 m. jie buvę

J. Fullerio, 29 m., gyv. 6223 
S. Wallace St., amatas buvo, 
plėšimas. Visi, kurie nukentėjo,■ ■ t
raportavo policijai, kad plėšikas 
gausiai apsipylęs buvo kvepa
lais.
mu,
ri.
liau
gi pasirodo, kad plėšimo ama
tui kvepalai yra pavojingi.

Pasiremiant tokiu praneši- 
policininkai areštavo Fulle- 
Nukentėjilsieji žmonės vė- 
pažino jį kaip plėšiką. Tai-

Grand Rapids, Midi
SLA. 60 K p. janimas šias Ka- 
- lėtins sulaukė su ašaromis.

Aeronautikos mokykla 
Chicagoj

Tapo pranešta, kad netolimoj I 
ateity rengiamasi atidaryti Chi-; 
cagoj aeronautikos įorlaivinin- 
kystės) mokyklą.

Marshall Field & Co. 
atidarys eilę krautuvių

Tapo paskelbta, kad didžioji 
Chic igos departamentinė krau
tuvė — Marshall Field \ Co. — 
ketina atidaryti Chicagos prie
miesčiuose ir kitose vietose vi
są eilę krautuvių.

Alėse buvo

Gruodžio 21 .volai vakare, 
11:45 vai. čia pasimirė Alėšė 
Gerui.utė, gyvenanti 1517 Ha- 
milton Avė., narė SLA. GO kp. 
jaunųjų skyriaus. Mirties prie
žastis—susidėjusios širdies ir
fili ligos. Velionė visą laiką vai
kščiojo ir mažai kam skundėsi, 
kad ji jaučiasi blogai. Alėsė bu
vo da jauna mergaitė, sulaukus 
vos 18 metų amžiaus, buvo nuo
latinė SLA. 60 kp. jaunųjų sky
riaus darbuotoja ir pati kiek 
galėdama lankė visokius SLA. 
60 kp. parengimus, todėl ir įgy- 
jo tarpe narių, o ypatingai tarp 

• jaunimo gerą vardą, taip kad 
šias Kalėdas netik SLA. 60 kp. 
jaunimas, bet ir visi nariai pra
leidom fcu dideliu nubudimu, su 
ašaromis
maloni ir visų mylima mergai
tė ir iš jos ateityje buvo gali
ma tikėtis daug daug ko gero, o 
ypatingai dėl SLA. jaunimo or
ganizacijos labo.

Nelaiminga mirtis išlpėsė iš 
musų tarpo visai jaunutę žy
dinčią kaip gėlę brangią musų 
draugę Alčsę Geruliutę. It- mes 
atsisveikinom tave, brangi mu
sų drauge amžinai, bet tavo pa
veikslas, tavo dori darbai musų 
širdyse pasiliks amžinai ir mes 
tavęs neužmiršim taip ilgai, 
kaip ilgai mes 
busim.

Mirus Alėsei 
60 k p. jaunųjų 
gražų vainiką ir didelį gyvų gė
lių bukietą.

Trečiadieny, gruodžio 26 d. 
įvyko SLA. 60 kp. jaunųjų sky
riaus susirinkimas. Tame susi
rinkime buvo Ir svarbiausiu 

x klausimu Alėsės laidotuves, ku
rios įvyko penktadienį, gr. 28 d. 
Susirinkime dalyvavo apie 50 
jaunuolių. Liko išrinkta as
tuonios jaunos mergaites grabą 
nešti ir visi kaip vienas nutarė i 
palydėti. Mitingui pasibaigus 
visi jaunuoliai ir jaunuolės kar
tu nuėjo į šermenis taip kadj 
kimšte prisikimšo pilni kamba- j 
riai jaunimo. Tūli deliai stokos' 
vietos ir didelio susigriaudenimo 
tuoj su ašaromis skirstėsi na
mo, kiti gi pasiliko būti per nak-, 
tį.—S. Naudžius.

neužmiršim
ant svieto gyvi

MADOS NUSAKO LIEKNIĄ 
FIGŪRĄ

Šalies gerbūvį parodo musų na
mai. Amerikiečiai yra namus my
linti tauta ir todėl priduoda dide
lės svarbos namų patogumui ir gra
žumui. P-le Elsie de Woll‘e yra 
viena iš garsiausių vidaus dekora
torių. .Jos darbas suartino ją su 
kiekviena Europos šalimi. Ištik- > 
rujų, p-lė de Wolfe dabar yra An
glijos budy Mendl. Ji nuolatos ' 
seka visokiausias madas ir palinki
mus. Moderninė moteris 
linksta prie licknios figūros, 
nevilioja jokie saldumynai, 
žmogų nutukinn, daro susmukusį. 
Vieton to ji ruko Lucky Strike. Tai 
yra paslaptis dabartinės madingos 
figūros. Elsie de Wolfe nuomone 
tuo dalyku yra labai .svarbi. štai 
ką ji sako apie Lucky Strike ciga
retes: “Aš rekomenduoju Lucky
Strike vieton saldumynu. Kepini- 

išima vikuh a&ti-Umus iš I^uclįy 
Strike tabako. Viskas kas pusiliė- į 
ka, tai nuikus Lucky skonis — pui- i 
kiausias užvaduotojas kai jūsų ane-: 
titas reikalauja saldumynų, bet kai 
ir reikalinga būna atsižvelgti į sa- , 
vo figųrą”.

Tokis yra Elsie de VVoife patari
mas Amerikos moterims. štai ko
dėl visi pataria: užsirūkykite Lucky1 
Strike vieton valgyti saldumynus.

dabar
Jos 

kurie

Geruliutei, SLA. 
skyrius nupirko

esat pa- 

visuomcl 

jaučiatės

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

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

vanęę ?
Kas priverčia jus 

jaustis atbukusiu?
Kodėl jus visuomet 

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 iianie darbe per 
40 metų.

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

Suit« 1615, 
Phone Harrison 0150 

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3* iki 4:80 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

PAIN-EXPELLER

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų. Automobilių; Gy 
vaatiea (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa 
rijas.
2) RE AL ESTATE: Tūrių geru 
bargenų visose Chicagos dalyse

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooar «.lt 8500

V—.....  ——■—■■

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai /
Vedame drattts i stabas pigiau 

negu kiti, Parduodam fixterius ir 
viską elektriška.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3583

Skelbimai Naujienose 
hioda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

- - - - -- -- *-*-  - — —-.   ...II .,.* —.

Klasiškas

KONCERTAS
----------------------------------------------——--------

7 rečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Pradžia‘8 vai. vakare

<•

■w įr-?,*

Turkiškos Vanos

<•

■w įr-?,*
■SMMgg...  ....... i.nl
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Turime garbės perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusj pasau
linį dainininką. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope- 
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos. Čia 
baigė mokyklą. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran- 
cijoj. ši žymų dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti.

Mes kvočiame jus atsilankyti j sj klasiška ir puikų koncertą.
NAUJIENOS.

ARTISTAS LEONARD BRUNWALD

SOUTH FIFTH

Rusiškos ir

Tsssa...

C. J. Dankowski, ižd.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. 1LL.

Išstatymas savęs 
šaltam ir šlapiam 

orui yra priežastimi reiuna- 
tiškų skausmų

Rcumatiški Skausmai be jokio 
persergėjimo užpuola tuos, kurie 
dirba lauke visokiam ore.

JCuomet pradedate jausti Musku- 
| lų Skaudėjimą ar Sustingimą vik- 

__  riai patrinkite su PAIN-EXPEL- 
LERIU. , Pridengkite skaudamas dalis su kavalkeliais flane
linio audeklo. Pats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus. 
•Po kelių ištrynimų skausmas visai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS taipgi pagclbiųgas huo 
-* ““ įPėčių Skaudėjimo, Nysimušimų, Išsinarinimų, Iš- 

sitempimų, Influcnzos, Neuralgijos, Strė'ndieglio, 
Skaudamų Muskulų, Galvos Skaudėjimų, Persali
mų, Skausmų Krutinėję ir t. t.

Nusipirkite bonką PAlll-EXPELLERIO šian
dien. Knygutė, paaiškinanti pilnus nurodymus jo 
iiąudojimo daugely atsitikimų, pridedama prie kiek
vienos bonkos. Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį. Ant kiekvieno jo pakelio yra INKARAS.

Dvejopo didumo —> 35c. ir 70c. bonkutės.

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

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

a PAIN-EXPELLER
- .... A.

■ . .r'/ ■
R u a .lroo/x'Y'

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
/ H ■

1-2 ir 3 MORfilCIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankowski, pres.
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Nortfi Side

Susivienijimo Lietuvių Ameri- 
koje 226 kp. jaunuolių vakaras

Sekmadienyje, gruodžio 30 d., 
Liuosybės svet., buvo sureng
tos Susivienijimo Liet. Ameri
koje 226 kp. Jaunuolių skyriausi 
vakarėlis.

Išskyrus Dr. Montvidą, kuris 
pasakė įžanginę kalbą, ir p. Lo
puką, kuris programą tvarkė, 
programų pildytojai ir pildyto- 
jos, buvo jaunuolės ir jaunuo
liui, kai kurie jų ne aukštesni.

štai programų surašąs: Bijū
nėlio choras; Jonas Slažas — 
smuikas solo; Stella Žiliūtė - 
pianas, o jai akomponavo tokio 
jau amžiaus panelė; kvartetas 
dainininkių — Valiuliutė, Žiliū
te, B. Zameekaitė, Scdleckaitr 
(tikrai nenugirdau pavardės); 
dainavo solo — Julia Milakniu
tė; dekliamavo — Albinas Sma- 
lel:s; Metva Gaizaitis — skam
bino ir smuikavo, Alena Kuni- 
giutė » dekleinacija; Bijūnė
lio choras.

Kaip matote, programas buvo 
įvairus ir įvairumu tolygus ki
tų parengimų programams. Del 
jo išpildmo, tai kitas klausi
mas. Kai kas galėtų pasakyti, 
kad yra girdėjęs geresnių pro
gramų. Bet rimtas asmuo ši
taip nekalbės, nes reikia atmin
ti, kad visi programų dalyviai 
ir dalyvės buvo jaunuoliai, ir tai 

jauni jaunuoliai.
Kalbant apie šitokius progra

mų pildytejus, didžiausias kre
ditas reikia^ atiduoti jiems už 
tai, kad jie mokinasi, ažuot bė
gioję ir žaidę, kaip kad daro 
dauguma tų metų bernaičių ir 
mer>gaič)ų. Lygus jau kreditus, 
jei ne didesnis, tenka vaikučių 
tėvams, mokytojams ir, abelnai, 
visiems, kurie dirba, idant auk
lėjas vaikučius tokioj kilioj 
dvasioj. Juk reikia, tam tiks
lui darbo, reikia kantrybės. Ir 
nežinia, ar daug dedamų pastan
gų šiuose jaunuoliuose užsiliks, 
kai jie išaugs. Bet, kaip p. 
Peras Sarpalius sako, kas nors 
visgi pasiliks. Tad būrys žmo- 

/nių dilba, kad įskiepijus augan
čioj kartoj ką nors gero, kiltes- 
nio, nes tikimąsi, kad pastan
gos nepaliks bergždžios.

Reikia 
kai kurie 
ti visai 
Smalelis.
viso labo vyras. 
Bet prisižiurėkit 
Matot, kad tas “vyras” gali tu
rėti nepaprastų gabumų. O 
kada jis išeina dekliamuoti, lai 
pamatai, kad nca|>sirikai taip 
manydamas apie jį. Arba ve 
mergaite, rodos, Elena Kunigin
io. Išėjo, šypsos, dekliamuoja 

gyvu- 
Jeigu 
įgim- 
iš ko

l>etgi pasakyti, kad 
numeriai buvo išpildy- 

Štai Albinas 
pažiūros, dar 
kaip pipiras, 
jam arčiau.

gerai

mu, nepaprastu taktu, 
jau ta mergaitė neparodė 
tų gabumų, tai nežinau, 
galima jaunuomenės gabumus 
scenoj pastebėti.

Julija Milakniutė ir kitos 
kiekviena ir kiekvienas pasiro
dė tuo ar kitu budu. Apie kiek
vieną programų dalyvį kalbėti 
atskirai neturi vietos. Kai ku
riuos suminėjau tik kaip pavyz
dį minčiaį išreikšti.

Baigdamas dar kartą pasaky
siu, kad p. Petras Sarpalius, Dr. 
Mcntvidas, p. Cepukas, p-nia 
Smaklis ir kiti ir kilos Nort 
Sides lietuvių dirba, man rodo
si, nepaprastai svarbų dairbą, 
vadovaudami SLA. 226 kp. jau
nuolių skyriui. —Reporteris.

PKon« Virginiik 2054

JOSEPH VILIMAS
N d m u Statymo 
KON TRAKTORIUS

4r»r>S S VV.ohtrna v» Avė (liKago, III

Paaiškinimas
suNesenai turėjau reikalo 

laidotuvėmis, ir delei to noriu 
tarti keletą žodžių.

žmogui įnirus, graliorius biri 
palaidoti mirusį sulyg tam tik
romis miesto reguliacijomis. Be 
to, grfllborius, tarnaudamas lai
dotuvėms, turi prisilaikyti tam 
tikro džvntleinoniškumo link 
nabnšninko giminių ir lų, kurie 
laidoja, kurių paslaptys jis, gra- 
borius, kartais nenoromis gali 
sužinoti. Brangesnės ar piges
nės laidotuves bus, daugiau ar 
mažiau žvokių žybės toks ar ki
toks papuošimas bus — visa tai 
dažnai priklauso ne nuo gra- 
boriaus, bet nuo miesto patvar
kymų ir artimiausių ginuTiių no- 

rų- L ,.Pašaliniams žmonėms tokjs, 
o ne kitokis pašarvojimas kar
tais gali pasirodyti nesupranta
mas, ir jie yra gatavi kaltinti 
gralx>rių\ir artimiausius gimi
nes tik todėl, kad nežino, 
kaip tikrai dalykai susipynė.

Štai pavyzdis. Moteris mirė 
tokia liga, kurios čia nenoriu 
minėti. Miestas iš karto nenorė
jo leisti parvežti jos kūną ir pa
šarvoti, kur giminėms butų pa
togiau atiduoti paskutinį patar
navimu. Bet moters vvro ir vai
kų prašymu, Butkus ludertak- 
ing Co. išgauna leidimą iš mies
to pargabenti kūną ir pašarvo
ti pageidaujamoj ir vyrui ir 
vaikams vietoj. Bet kūnas, palr- 
vežtas, turi būti pašarvotas tik 
taip, kaip miestas įsako: kad 
butų uždarytas ir po stiklu, 
kad nebūtų kvietkų arti ir tp.

Dabar ateina tolimesni gimi
nės ir pradeda išmetinėti ir net 
burtis, kad nabašninkė ne taip 
pašarvota, kaip jiems patinka, 
visai nežinodami miesto įsaky
mų. To ne gana, tie žmonės ir 
kitiems skelbia ir pasakoja vi
sokius dalykus, kaltindami vy
rą, vaikus ir grabc ,!ę.

Ot, ir noriu pasakyti tokiems 
žmonėms kad kartais artimiau
sieji giminės, kurie laidoja na- 
hašninką, turi daug svarbių iš- 
ickavimų pašarvoti nabašnin- 
ką taip, o ne kitaip. Ir rimti 
žmonės, kurie nežino tikros da
lykų padėties, nesikiša' j artime
snių giminių reikalus, o tik ati
duoda pa.sk utini patarnavimą 
nabašninkui. Taip turėtų elg
tis visi. Edward Bruwer.

Grand Crossing
Mažai dari*)

Sumažėjo darbas ir Illinois 
Jnterior Finish kompanijos 
dirbtuvėje. Per vasarą ir ru
denį dirbo su viršlaikiais, bet 
dabar sustojo. Naujokus darbi
ninkus paleido iš darbo, o s- 
nesniuosius paliko. Jiems duo
da dirbti ne visas dienas savai
tėje. Nekurtuos ir senus dar
bininkus paleido iš darbo. Pa
ėmė jų antrašus. Bosai pasa
kė, kai reikės, tai mes juos pa
šauksime i darba.

Nekurie darbininkai dejuoja, 
kad jiems duoda atostogų žie 
mos laiku. Sako, butų daug ge
riau, kad duotų vasaros laiku. 
Bet dabar yra kaip tik priešin
gai. Vasarą, kuomet užeina
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doleriu. Ka- 
išleido daug 
kelio lumber 
davė Kalėdų

karščiai, reikia dirbti su virš
laikiais, o žiemą užėjus šalčiams, 
paleidžia “atostogoms”.

Rudenį kompanija buvo nu- 
samdžiusi kontraktorių, taisė 
cementu kelią per lumber jar
dus. Jai kainavo ištaisymas 
keletą tūkstančių 
dangi kompanija 
pinigų pataisymui 
jarde, tai mažiau
dovanų darbininkams. Paprastai 
darbininkai ir boseliai šiemet 
gavo Kalėdoms po penkis sva
rus saldainių ir po penkis do
lerius. Vyriausias kompanio
nus pats dovaną įteikė darbi
ninkams. Pasveikino juos su 
Kalėdomis ir Naujais Motais. 
Darbininkai liko užganėdinti, 
kad juos pasveikino koinpanie- 
rius. Bednesni komapnieriai 
mažiau moka darbininkams už 
darbus, todėl jie ir duoda Kalė
doms dovaną. Nors ir didžiosios 
kompanijos mažai moka darbi
ninkams, bet jos daugiau pra
leidžia pagerinimams, todėl ne
duoda Kalėdų prezentų darbi
ninkams. —Darbininkas.

Patarimai rašėjams
Neturiu noro kitus mokinti, 

nes aš pats nemoku, bet pata
rimą, manau, galiu duoti, nes 
aš ir mėgiu priimti, šitas mano 
patarimas yra korespondentams, 
poetams, feljetonistams ir ki
tokių “šurum-burum” rašyto
jams.

Korespondentas, jeigu matu 
moterį kokioj parej arba kito
kiam baliuje girtą, tai ir para
šo, kad “boba prisigėrė ir nu
virto ant grindų’’. Juk tai yra 
įžeidimas musų gražiosios ly
ties. Ar negalėtų jis parašyti 
šitaip: “Viena leidė pasiėmusi 
stiklelį į ranką ir pradėjo juom 
žaisti. Kuomet pakėlė aukštyn, 
tai per klaidą supylė į panosę. 
Bet susipratusi, kad negerai 
padarė, tuojąus apalpo ir nuvir
to nuo kojų.”( Na, ir sakykit, 
ar šitaip mandagiai kalbėdamas 
korespondentas gali užgauti mo
terį ?

O vėl musų poetai, kai pra
deda eiles rašyti, tai tartum 
apie astranomiją kalba: saulę, 
žvaigždes, mėnulį, debesius ir 
kitus neapčiuopiamus dalykus 
mini. Ar negalėtų jie įsirašyti 
panašiai:

Aušta aušrelė, 
verda dešrelė. 
Pakaušį kaso, 
nori kilbasos. 
(ireitai prarijo pusantro 

y ardo,
gi pilve skaudžiai, lyg mulas 

spardos.
Kad kas chirurgą jam papra

šytų,
gal šis kilbasą lauk išvarytų.
Na, ir kas gali pasakyti, kad 

tokios eiles yra netikusios? 
Juk yra jos aiškios ir gerai 
skamba.
, Taip pat ir tie, kurie feljeto
nus rašo — jie turėtų rašyti 
kad vieni iš piktumo dantimis 
griežtų, o kitiems iš juokų pil
vas truktų. —Pustapedis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį
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Iš Lietuvių Džianito 
rių Kliubo dar

buotės
Pi- 
drtr

Nors Lietuvių Amerikos 
liečiu Džianitorių Kliubas 
jaunutis ir nieko didelio nėra, 
nuveikęs nuo laiko įsikūrimo, 
bet prasidėjus šiems naujiems 
metams jisai ims veikti. Iki 
šiol, mat, kliubas neturėjo tei
sės veikli, dabar gi jau gavo 
čarterį, kurį sulaukė iš Spring- 
fieldo, 111., No. 10414 — Litini- 
anian American Citizen Jani- 
tors’ Clii'b.

Kviečiami vra stoti kliuban 
visi Chiaegos lietuviai dŽianito- 
riai, nežiūrint, ar jie yra šios 
šalies piliečiai, a'r ne. Kliubas 
stengsis kiekvienam padėti, ku
ris tik nori tapti šios šalies pi
liečiu; be to, kliubas* pagelbės 
laike ligos, prižiūrės, kad ser
gantis nenustotų savo darbo 
laike ligos. Nariui mirus, kliu
bas skirs narius dalyvauti lai
dotuvėse, nupirks gražų kviet- 
ką.

Kliubo nariui norint gauti a- 
tostogų, kliubas duos tinkamą 
džianitorių jį pavaduoti ir pri
žiūrės, kad darbas butų atlik
tas tvarkiai. Iki šiol džianito- 
rius negalėjo pasitraukti nuo 
savo darbo arba turėjo prašyti, 
kad jį paliuosuotų keletui va
landų, o ir tuomet, pasitraukęs, 
neturėjo ramumo, La negalėjo 
būti

■4.H. ■ ■ .......................■ —

ateikite į busimą kliubo susi-f 
rinkimą, kuris įvyks sausio 7 
dieną kaip 7:30 valandą vaka
ro adresu 6201 S. Kimba r k A v. 
(kooperacijos susirinkimų vie
toje) arba rašykite laiškus; J. 
T. Rakauskas, 1358 E. 61st St., 
arba telefonuokite: Dorchester 
8351. Kliubo narys.

Du nušauti, 6 pašauti 
150 areštuotų naujų 

metų sulaukus

SPORTAS
RYTOJ RISIS POŽĖLA

Rytoj Ashland Auditorijoj 
risis Karolis Požėla su Bill De- 
metralu.

Vyriav šioj poroj risis R. 
Schikat, vokiečių čempionas, 
su John Fnebergu.

Naujiems metams prasidėjus 
kai kurie žmonės parodė savo 
linksmybę šaudydami. To šau
dymo pasėkoj 2 ypatos nušau-1 
tos, o 6 pašautos. Už perdaug' 
didelį “linksminimas!” areštuo
ta apie 150 ypatų. Policijos ma
nymu, tokis nelaimių skaičius 
rodo, kad šių naujų metų pasi
tikimas buvęs gan ramus.

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

Chiroppktas
Rroadway, Gary, Ind.1428

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

vių. 
Kita

tikras paliktuoju savo vie- 
Viena, ne visur yra lietu

kui ia dirba kaimynystėje, 
kitataučiais negalima buvo

pasitikėti, ir todėl pasitaiky
davo, kad lietuviai prarasdavo 
s 'vo darbą, ypatingai dabartiniu 
laiku, kuomet esama daugybe

Kaip matote, Lietuvių Džiati- 
torių kliubas jrali daug kuo pa
gelbėti savo nariams. Taigi lie
tuviams dženitoriams vertėtų 
šiam kiiuhui priklausyti. Tad

Whenfood 
^ours

Daugelis žmonių mano, kad jie tu
ri “užkietėjimą”, kuomet ištikrųjų 
yra viduriuose rūgščių, kurias gali
ma pašalinti i penkias ar dešimti 
minučių. Veikmingas vaistas prieš 
rūgštis Phillips Milk of Magnesia 
greitai padaro virškinimą normaliu.

Phillips tuojaus panaikina visą 
rugštumą ir gasą tucj po valgio. Jis 
pašalina visus nesmagumus, kurie 
gali kilti už poros valandų po valgio. 
Ir kaip smagus vaistas jj imti! Ir 
kaip geras jis yra dėl sistemos! Tai 
ne deginančioji doza sodos — kas 
yra tik laikinė pagelba geriausiame 
atsitikime — Phillips Milk of Mag
nesia daug didesniame kiekyje neu
tralizuoja rūgštis.

Sekamą kartą, kada didelis valgis, 
ar perdaug riebus maistas suteiks 
nors mažiausį nesmagumą, paban
dyk —

PHILLIPS
r Milk .
oi Magnesia

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

—...................L ■■■"J*"1 .

DREBIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 augštas
JOS. F. KASN1CKA, pri nei palas

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai privėda prie pavojingos bėdos, 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Crcomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vajstų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždčgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės, 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos pA blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeiwj 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalcngvin- 
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickorių. (apg)

CREOMULSION

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 — pianistė iš Fine Arts Building ir Leon 
Benditzky. Gražus teatras, patogios rezervuotos sėdy
nės, populiarės kainos.

Del užtikrinimo sau geresnės vietos jsigykit tikie- 
tus iškalno.
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MIRĖ VYSKUPAS GRITĖNAS

Žinios iš Scrantono sako, kad tenai pereitą penkta
dienį, gruodžio 29 d., mirė nepriklausomųjų katalikų 
vyskupas, Jonas Gritėnas. Jisai gavęs ligą prieš trejetą 
savaičių, bešventindamas naują tautinę bažnyčią Pitts- 
burgh'e. '. ! Į t |

Vyskupas Gritėnas buvo lenkų nepriklausomųjų 
katalikų vyskupo Hoduro mokinys. Pastarasis šventino 
jj į kunigus ir į vyskupus; dabar jisai rūpinosi ir Gri- 
tėno laidojimu. *

Mums neteko arčiau pažinti nabašninką. Matėme 
jj viso tiktai vieną kartą, kai jisai prieš trejetą metų 
lankėsi Chicagoje ir bandė pertvarkyti kai kurias vieti
nes tautiškas parapijas. Gritėnas padarė į mus įspūdį 
vidutiniškai apsišvietusio, mandagaus ir blaivaus as
mens, — ko, deja, nebuvo galima pasakyti apie daugu
mą kitų tautiškų kunigų, su kuriais mums teko susitik
ti. <;! i* I

Jeigu nepriklausomieji katalikai butų turėję dau
giau padorių ir apšviestų lietuvių kunigų, tai šiandie 
jie, be abejonės, jau butų didelė jėga. Vyskupas Gritė
nas, matyt, tą reikalą suprato ir, kaip girdėt, rengėsi 
steigti Scrantone dvasišką seminariją. Bet jam nesisekė 
gauti nei tinkamų mokytojų, nei mokinių. Tarpe savo 
artimiausiųjų pasekėjų tečiaus jisai, sako, turėjęs gerą 
vardą ir didelės įtakos.

Nepriklausomieji, arba tautiniai, katalikai skiriasi 
nuo Romos katalikų tuo, kad pirmieji nepripažįsta po
piežiaus. Nuo popiežiaus dalis katalikų atsimetė po pa
skutinio visapasaulinio bažnyčios kongreso, įvykusio 
Romoje 1870 m., kur Pius IX paskelbė naują dogmą: 
papos “neklaidingumą” tikėjimo klausimuose. Tie atsi- 
metusieji katalikai pasivadino “senąja” arba “nepri
klausoma” katalikų bažnyčia. Jų daugiausia yra Ce
chuose ir Šveicarijoje.

Pas Amerikos lietuvius “senkatalikiai” arba “ne
priklausomieji” katalikai atsirado ne dėl to, kad čia 
butų kilę pasipriešinimo popiežiaus “neklaidingumo” 
dogmai, bet dėl to, kad daugelį žmonių papiktino savo 
negražiais darbais Romos-katalikų kunigai. Bet atsime- 
tusieji nuo “rymiečių” katalikai nesusirado tinkamų 
vadų. “Nepriklausomieji” kunigai dažnai suvildavo žmo
nes aršiaus, negu jų senieji sielų ganytojai. Po tų at
kartotum nusivylimų lietuviai ėmė dėtis prie baptistų, 
biblistų, episkopalų ir kitokių sektų. Mirus, vyskupui 
Gritėnui, šioms sektoms tur būt bus dar lengviau pa
kreipti savo pusėn žmonės, kurie yra nepatenkinti Ro
mos-katalikų dvasiškija, nes tinkamo įpėdinio jisai ne
paliko.

Lietuvių visuomeniniame judėjime nabašninkas Gri
tėnas ėjo kartu su pačiais dešiniausiais elementais — 
širvydiniais tautininkais ir todėl, žinoma, jokios žymes
nės rolės nevaidino.

KARŠTA “TAIKOS” MEILĖ

Sovietų valdžia pasiūlė Lietuvos ir Lenkijos val
džioms pasirašyti tam tikrą protokolą, kuriuo Kelloggo- 
Briand’o amžinos taikos paktas butų tarp jų įgyvendin
tas, nelaukiant, kol paktą ratifikuos kitos valstybės.

Karo pasmerkimo sutartis, kuri pernai metais buvo 
pasirašyta Paryžiuje, įeis į galią tiktai tuomet, kai ją 
patvirtins bent keturiolika pasirašiusių ją valstybių. 
Bet Maskva sako, kad to laukti butų per ilga.

Tečiaus kada Kelloggo-Briand’o sumanymas buvo 
svarstomas, tai bolševikai visaip jį niekino ir sakė, kad 
jokios naudos iš jo nebusią. Kodėl gi jie dabai’ taip ne
kantrauja, kad paktas ilgai neratifikuojamas? Ar dėl 
to, kad jiems labiau, negu visam pasauliui, rupi tarp
tautinė taika? žinoma, kad ne. Jie nori tik pasirodyti, 
kad jie “myli taiką”, idant tuo patogiau jie galėtų gink
luotis.

Militarizmo propaganda niekur nėra varoma taip 
uoliai, kaip sovjetų Rusijoje.

KOMPLIMENTAS LIETUVOS 
SOCIALDEMOKRATAMS

Z. Angarietis rašo “Balse”:
“Jei ne Lietuvos socialde

mokratija, tai ir kaizeriniai 
durtuvai nebūtų sugebėję 
1918 ir 1919 metais pastatyti 
ant kojų buržuazinę Lietuvą”.

* Maskvos burdingierius Anga- 
rietis už tai, žinoma, smerkia 
Lietuvos socialdemokratus, nes 
jisai norėjo, raudonosios armi
jos durtuvais, paversti Lietuvą 
sovietų Rusijos provincija. Bet 
visi nepriklausomos Lietuvos 
šalininkai pripažins, kad tas An- 
gariečio pasakymas apie social
demokratus yra didelis jiems 
komplimentas.

Tikra tiesa, kad be socialde
mokratijos . pagelbos Lietuvos 
respublika nebūtų atsistojusi 
ant kojų. Socialdemokratai bu
vo pirmutiniai iš visų Lietuvos 
partijų, kurie iškėlė Lietuvos 
nepriklausomybės obalsį. Jie 
šaukė darbininkus prie ginklo 
ir patys kovojo su ginklu ran
koje, kuomet Lietuvą buvo už
plūdę bermontininkai, bolševikai 
ir lenkai. Jie daug prisidėjo 
prie to, kad buvo sušauktas Lie
tuvos steigiamasis seimas, kuris 
davė Lietuvai pusėtinai demo
kratišką konstituciją.

Jeigu Lietuvos respublika, bu
vo (ir tebėra) “buržuaziška”, 
tai tatai pareina ne nuo social
demokratų norų, bet nuo eko
nominių krašto sąlygų ir nuo 
politinio darbininkų brendimo 
stovio, šalyje, kurioje dar nė
ra išsivysčiusi stambioji pra
monė, socializmo tvarką įsteig
ti butų negalima; tą supranta 
kiekvienas žmogus, kuris bent 
kiek nusimano apie ekonominius 
klausimus.

Iš buržuazinės į socialistinę 
Lietuvos respubliką galės būt 
pakeista tiktai susipratusios ir 
susiorganizavusios darbininkų 
klasės pastangomis. Kolkas, de
ja, Lietuvos darbininkai dar nė
ra nei pakankamai susipratę, 
nei pakankamai susiorganizavę. 
Visuotina balsavimo teisė jiems 
duodavo progos išsirinkti į sei
mą’ tokius atstovus, kurie stoja 
už socializmą. Bet daugelis jų, 
vietoje to, balsuodavo už kleri
kalus arba kitokius socializmo 
priešus. To dėka buržuazija ir 
galėjo Lietuvą valdyti.

O komunistai dar padėdavo 
buržuazijai, skaldydami darbi
ninkų jėgas ir niekindami de
mokratinę tvarką, kurią buržua
zija buvo priėmusi tik iš bėdos. 
Kadangi komunistų apmulkinta 
darbininkų dalis nesuprato, jo- 
gei demokratiją reikia ginti, tai i 
atžagareiviškiems į buržujams 
buvo lengva, pasikvietus talkon 
armijos karininkus, ją nuversti. 
Ir šiandie Lietuva turi ne tik 
buržuazijos valdžią, bet ir fa
šizmą. Fašizmo pergalė Lietu
voje yra komunistų “nuopel
nas”.

SPAUDOS PADĖTIS 
LIETUVOJE

Žukas, ir gi gynęs kap. Oku- 
lič-Kazariną, atstatytas nuo 
pareigų vyriausiuos kursuos.’ 

“Už tą prierašą Kauno karo 
komendantas ‘Sekmadienio’ 
atsakomąjį redaktorių St. Sa
dauską nubaudė 300 litų pi
nigine bauda ir 1 mėnesiu 
kalėjimo. Redaktorius p. Sa
dauskas buvo prašęs p. ko
mendantą tą bausmę panai
kinti, tačiau jo prašymas liko 
atmestas...”

Pasirodo, kad Lietuvos laik
raščiai neturi teisės net rašyt 
tiesą, jeigu ta tiesa yra nema
loni “aukštiems ponams”. O 
betgi mūsiškiai tautininkai ban
do teisinti spaudos cenzūrą tuo, 
kad ji, girdi, sulaikanti laik
raščius nuo melavimo ir šmei
žimo!

KOMUNISTŲ FRAKCIJOS

“Laisvė” paduoda skaitlines 
apie balsavimus, kurie dabar ei
na workertų (ųuasi-komunistų) 
partijoje. Suskaityta rezultatai 
iš dvylikos vietų, jų tarpe — 
New York, Chicago, Detroit ir 
Philadelphija—ir pasirodo, kad 
už valdančiąją Lovestone’o 
frakciją paduota 2,134 balsai, 
už Fosterio vadovaujamą opo
ziciją—934 b., ir susilaikė nuo 
balsavimo 82. Taigi, ir nuo 
“trockistų” apsivalę, komunis
tai dar vis tebėra suskilę į 
frakcijas, kurios kovoja tarp 
savęs.

“Iš PRAEITIES STIPRYBĖ”

“Vienybė” pasidarė naują 
antraštę (antgalvį) gotiškomis 
raidėmis, ir aiškinasi, kad tomis 
raidėmis ji norinti pasisemti 
“stiprybės” iš praeities: nes 
praeityj lietuviai buvę vadina
mi gotais.

Ar gotai, iš tiesų, buvo lietu
viai, čia žinoma mes nekalbėsi
me. Bet gotiško stiliaus raidės 
yra niekas kita, tik iškraipytas 
lotynų raštas. Naujoji “V.” 
antraštė daro visai prasta įspu- 
d).

| »

Už Tėvų Nuodėmę
Leonardas Pečiulis

Vienas korespondentas, Tė
vynainis, parašė “Tėvynei” šito
kią įdomią žinią apie Kauno 
savaitraščio “Sekmadienio” nu-j 
baudimą:

“Savaitraštis ‘Sekmadienis’ 
35 Nr. įdėjo advokato L. No
reikos užmušėjo kapitono 
Okulič-Kazarino atvaizdą ir 
prie to atvaizdo padėjo Šiokį 
prierašą: ‘Kariuomenės teis
mo sprendimas jo byloj vakar 
Vyriausiojo Tribunolo panai
kintas ir byla turės būt nag
rinėjama iš naujo—kitoj teis
mo sudėty. Be to, kapitonas 
Okulič-Kazarinas paleistas iš 
kariuomenės atsargos. Taip 
pat paleistas iš kariuomenės 
jo gynėjas pulkininkas Zaske- 
vičius, pavadinęs Noreiką zu- 
lusu. Atsargos j)uUūniiUuis

MARGUMYNAI
Sveikiausias žmogaus amžius 

yra nuo 20 iki 25 metų. To am
žiaus žmonės mažiausia serga. 
Daugiausia serga vaikai ir seni 
žmones. Vidutiniškai imant, 
kiekvienam Amerikos gyvento
jui sirgimas per metus kainuo
ja $31.08.

Dr. William Bowie, žymus 
geologas, sako, jog musų žemė 
darosi vėsesnė.’ Prieš pusantro 
biliono metų žemės temperatūra 
siekė beveik 212 laipsnių. Da
bar, vidutiniškai imant ta tem
peratūra siekia 50 laipsnių. 
Ateis laikas, kuomet žemė tiek 
atvės, jog joki gyvybė ant jos 
negalės gyventi.

Tačiaus labai išsigąsti dėl to 
nėra jokio pagrindo. Per 16,- 
000,000 metų, kaip sako Dr. 
Dowie, žemės tempratura at
vėsta tik dviem laipsniais Fah- 
renheito. 

« * *
Bendrai imant, sako Dr. J. C. 

Steinberg, moteris greičiau kal
ba per telefoną, negu vyras. Ji 
pasako daugiau žodžių. Tačiau 
vyras žodžius taria aiškiau. 
Garsai th, f ir v per telefoną 
visuomet persiduoda neaiškiai, 

si: ❖ *
Miitingumas nuo pelagroą 

nuolat didėja Virginijos valsti
joj. Ta liga 1735 m. buvo priė
musi endemišką pobūdį Ispani
joj ir 1750 m. Italijoj. 1907 m. 
ji siautė Alabamos valstijoj. 
Pelagrą 'pagimdo neprisilaiky- 
mas tam tikros dietos.

* :i< *
Iš Olandijos planuojama vež

ti į Londono parodą, kuri įvyks 
sekamą pavasarį, $15,000,000 
vertės paveikslų. Bus dedama 
visos pastangos, kad apsaugoti 
paveikslus nuo vagių.

(Novelė)
Tamsus piktojo rudens vidur

naktis. Gamta šėlo, tartum nak
ties prieglobsty visos piktosios 
dvasios kėlė savo karnavalą. Už 
langų žiauriai draskėsi, lyg pa
gautas ir prirakintas pikčiausias 
laukinis žvėris, šiaurės vėjas, o 
momentais jis gailiai staugė, lyg 
paklydęs šaltuose sniego laukuo
se šunytis. Į langą barškino di
deli ir reti šalto lietaus lašai, 
nuo kurių visi gyviai slėpėsi pa
stogėse. Jau antrą kartą nugie
dojo gaidžiai. Pats įmigis. Tik 
nemiegojo komercijos mokslų 
kandidatas Algirdas Giedriunas.

Be paliovos rūkydamas, iš pat 
vakaro vaikščiojo Giedriunas 
skęstančiame papirosų durnų tir
štose miglose kambary. Giedriu- 
no mintys, matyt, buvo nelinks- 
mios, nes laikas nuo laiko deši
ne ranka jis griebėsi už galvos 
ir spaudė pirštais savo kaktą, 
lyg tuom norėdamas pagreitin
ti savo smegenų darbą ir priei
ti kokių nors galutinų išvadų jo 
sielą slegiančiamc rūpestyje.

žinant Algirdo Giedriuno gy
venimo išorinę pusę, niekam ne
galėjo ateiti į galvą, jog tas 25 
metų amžiaus gražus vyras, taip 
neseniai sėkmingai baigęs užsie
nyje aukštuosius komercijos 
mokslus ir vienintelis savo tur
tingo tėvo įpėdinis, galėtų turėti 
gyvenime kokių nors nesmagu
mų.

Daktaras Giedriunas taip my
lėjo ir lepino augindamas ir už
auginęs savo Algirdą, jog visi 
jam pavydėjo. Kai Algirdėlis 
buvo dar mažas, tėvas pats jį 
maudydavo ir guldydavo, neįti
kėdamas auklei savo vienturčio 
sūnelio. O dabar, kai tas vien
turtis sūnelis virto gražiu vy
ru, visame Karališkių mieste ir 
jo apylinkėse neatsiras nė vie
nos turtingiausios gražuolės, ku
ri nesutiktų atiduoti Algirdui 
savo ranką ir širdį. Bet Algir
das buvo su visais šaltai manda
gus ir iš viso jo elgesio buvo ga
lima spręsti, jog jam čia niekas 
neįdomu. Užtat jis visų buvo 
laikomas išdidusiu ir žiūrinčiu į 
provincialus su panieka.

Ir taip manyti apie Algirdą 
Karališkiečiai turėjo tam tikro 
pagrindo. Kol Algirdas gyveno 
namie ir lankė Karališkių gim
naziją, tai buvo vienas links
miausių ir simpatingiausių mu
sų miesto jaunuolių. Algirdas 
visiems mokėjo įtikti ir visi ne
galėjo atsidžiaugti jo kilnumu ir 
malonumu. Jis visiems buvo 
gražaus elgesio ir mandagumo 
pavyzdys. Taip pat Algirdas 
buvo kitoks, kol buvo Vienos 
komercijos Instituto studentu ir 
parvažiuodavo vasaros atostogų. 
Toks šaltas ir rimtai susimąstęs 
Algirdas pasidarė nuo pavasario, 
kai grįžo iš užsienio baigęs mok
slus.

Dauguma Algirdo seniau arti
mų draugų ir pažįstamų saky
davo, jog užsienio mokslai ir už
sienio ponų pa-'.•iiiys sugadino 
Aigrdą ir gana. O biržam Al
girdo upui buvo visai kitos prie
žastys, kurių inekas negalėjo da- 
siprotėti. Mat, mes provincialai 
provinciališkai ir protaujame. 
Jeigu žmogus sveikas, gražus, o 
dar ir turtingas, tai jam nieko 
nebetrūksta būti laimingu. O 
sielos rūpesčiai mums mažai te
suprantami.

Trecią karti} gaidžiams nu
giedojus, Algirdas Giedriunas 
pailso vaikščiojęs ir atsisėdo 
prie stalo į kėdę. Atrėmęs alkū
nes į stalą, jis savo akis ir vei
dą slėpė rankose, o neuždeng
tas jo lupas, kurios prieš valan
dėlę reiškė didelį sielos skausmą, 
lietė nežemiškos laimės šypsena. 
Jis, fiziniai išvargęs, užmiršo 
valandėlei apie savo sielos kan
čias ir užsisvajojo. Juk viskas 
taip neseniai buvo....

Francuzų Riviera. Nica. Tas 
puikiąsias žcipės rojaus kampe

lis. Nuošaliai parke, greta ap
sodinto geltonomis rožėmis dide
lio gazono, sėdėjo vienu du bal
tame suole Algirdas ir Silva. 
Niekas čia jiems nekliudė svajo
ti. Rožių kvapas svaigino ir ža- i 
dino meilės jausmus. Žavėjo 
varsų harmonija rami amžinos 
vasaros pavakarė, kuriai sveti
mi rudens vėjų ir žiemos šalčių 
kankinimai. Saulė, rengdamos! 
greit pasislėpti, lyg atsisveikin
dama, žėrė paskutinius gamtą 
gaivinančius ir žavinčius spindu
lius, kurie atsimušdami, lyg ko
kiame pasakingame veidrodyje,! 
dangiškos spalvos vandenų pa
viršiuje, visą, ir šiaip gražią,' 
gamtą puošė fantastinėmis var
somis. Ir rodėsi, lyg būtumei 
kokiame užburtame gražių pa
sakų pasaulyje.

Oros buvo tylus, tylus, lyg 
miegantis savo nekaltybės mie
gu kūdikis. Kaž kur plaže grie
žė simfonijos orkestras. Iš to-1 
lumos, lyg iš kokios užburtos pi- 
lies, maloniai glamonėjo ausį ir' 
ramino sielą žavinčios muzikos 
švelnus garsai.

Puikios meliodijos liejosi vie-, 
na po kitos ir, virpėdamos, lyg 
prieš saulę lekenčio drugelio 
margi sparneliai, tirpo skaidria
me pavakarės ore, dar labiau už- 
burdamos pasakingą vaizdą.

Jau seniai Algirdas karštai 
mylėjo gražuolę vokietaitę Silvą, i 
bet kaž kodėl neišdrįso prisipa
žinti ją mylįs. O Silva Verin- 
gaitė kas žiemą gyveno Nicoje 
su suparaližuotu ir jau kiek me-! 
tų esančiu be žado savo tėvu, 
reikalauančiu šilto klimato.

Orkestras griežė švelnią me
lodiją iš operos “Traviata”. Al
girdui vaizdavosi gulinti mirties 
patale bejėgė gražuolė, pilnu ne
apsakomo skausmo ir gailesčio, 
širdį veriančiu balsu amžinai at
sisveikinanti su jos mylimu Al
fredu. Ir taip tie muzikos gar
sai Algirdą sujudino, jog jis nei 
pats nepastebėjo, kaip atsirado 
prieš Silvą klupsčias.

—O, mano šviesiausioji svajo
nė!... Aš myliu tave, Silva, nuo 
pirmosios valandėlės, kai tave i 
pamačiau ir savo lupomis palie
čiau tavo deviškąją jankutę.... 
Aš tave myliu daugiau, negu sa- i 
vo gyvastį. Išgirsk, brangioji 
Silva, mano sielos karštą mal
dą... buk manoji!...

Ir dailias Silvos rankutes Al
girdas bučiavo, bučiavo... Kol 
dvejos karščiu degančios lupos 
nesusiliejo viename aistringos 
meilės jausme.

Slinko Algirdo svajonėse jo i 
pergyventa laimė toliau. Atsi
minė, kaip Silva, jo karštai pra
šoma, sutiko vieną vakarą pasi
matyti jo kambary Nicos vieš
butyje ir kaip tas pasimatymas 
užsitęsė iki pat ryto.

—O, koks aš buvau laimin-, 
gas!... Juk aš taip karštai my
lėjau ir buvau mylimas. Aš bu
vau vienas laimingiausių pasau
lyje mirtingųjų — mane mylėjo 
gražuolė, kurios pažintimi kiek
vienas didžiavosi....

O pirmoji aistringos meilės 
naktis!... Susiliejo beprotiškos 
aistros ugnyje pilni karštos pir
mosios meilės jauni ir dieviškai 
gražus kūnai; sąmonė apleido re
alųjį pasaulį ir vienas kitam at
sidavę kūnai, gerdami svaigiųjų 
meilės nuodų taurę iki dugno, 
skrajojo dausų beribėje...

Taip Algirdas užsisvajojo, jog 
pašokęs iš kėdės ir rankas iš
tiesęs, lyg norėdamas ką pri
glausti prie savo krutinės, sušu
ko:

—Silva!... Silva!...
Bet atsipeikėjęs, abiem ran

kom suspaudė savo degančią 
karščiu galvą, lyg norėdamas ją 
sutriuškinti, ir vėl atsisėdo į 
kėdę. Ir tokioj pozoj Algirdą 
pasitiko brėkštantis pilkas ir ap-

“Kulturos” No. 11 atėjo. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”. 1

sfašarojęs lietuviškojo rudens 
rytas.

Ir daug kartų kartojo Algir
das vieną ir tą patį klausimą: 
“Už ką?”, bet viešpataujanti 
kambary tyla į tai nieko neatsa
kė, tik už lango dar smarkiau 
sušvilpė viesulas, baigdamas 
žiauriai plėšti nito nekaltų me
džių paskutinius jų vasaros ža
liojo apdaro likučius—lapus.

Algirdo dešinioji ranka buvo 
jau pakilus prie smilkinio, lai
kydama šalto plieno blizgantį 
brauningą, kurio gaidžiuko leng
vas paspaudimas amžinai nura
mina visas žmogaus kančias, bet 
staigi mintis pervėrė Algirdo 
smegenis ir sulaikė jį nuo nebe
pataisomo žygio.

—Ne!... Mano kančios pasi
baigs... O, Silva!?... Už ką ji 
kentės?... Aš turiu ją išgelbėti 
— ji turi nustoti mane mylė
jus....

Algirdas Giedriunas buvo nu
siteikęs kuopuikiausiai. Išlei
džiamieji egzamenai baigti ir 
Vienos komercijos Instituto pa
žymėjimas kišeniuje. Būdamas 
iš prigimties linksmo budo, da
bar jis buvo ypatingai gerame 
upe. Mylėjo ir buvo mylimas. 
Juk tai aukščiausia gyvenimo 
laimė, kurios galima pasiekti.

Algirdas pasiliko kuriam lai
kui Vienoje ir namo nevažiavo, 
nes buvo su savo sužiedotine su
tarę, gavus Algirdo tėvo sutiki
mą, tuojau susituokti ir vykti į 
jo tėviškę drauge. Bet, vietoje 
laukiamo tėvo sutikimo ir pa
laiminimo, Algirdas gavo labai 
trumpą telegramą:

“Parvažiuok neatidėliojant. 
Svarbus reikalas. Tėvas.”

Važiavo Algirdas Giedriunas 
namo, kaip apipiltas šaltu van
deniu. Niekuomet tėvas taip 
širkščiai su juo nesielgė.

Parvažiavęs rado Algirdas sa
vo mylimą tėvelį kuom tai labai 
susirupinusį. Nors tėvas sten
gėsi būti linksmas, bet Algirdas 
matė, jog jam tas ne lengvai at- 
seina ir jog tėvo širdį griaužia 
neramumo kirminas.

(Bus daugiau)

"BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
/irš penkis metus «uo
balčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės ii dvylikos 
olyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
fes i? 24 ir ln0 plyskeliu.

G ■ G
GYVENIMAS 

Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

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

sus, o kadangi tai buvo sukak
tuvės s<?kr. Noros (lUgienės, 13 
metų darbuotės Chicagoje musų 
tarpe meno srityje ir tiek pat 
laiko prabėgo nuo tos laimin
gos vestuvių dienos, tai visi 

, inksn: uosi ir linkėjo savo sek- 
I i’dtorei ilgus metus gyventi ir 
kartu darbuotis.

hnentų pusėtinai gerai. Iniciato
rius to sumanymo yra Birutės 
vedėjas, p. K. Steponavičius. Jis 
ir mokins šj orkestrą.

štai jums, chicagiečiai, Biru
tės vakarų lankytojai ir rėmė
jai, pluoštas žinių iš Birutės,' 
kuri jus linksmino per pereitus 
22 metus ir žada šiais, 1929 me
tais, da daugiau linksminti. 
Linki Birutė jums daug laimės 
ir prašo ją remti ir padėti kar
tu darbuotis meno srityje.

“Raminkrėtis” scenoje

Birutės valdybos posėdyje bu- 
vo nutarta statyti kornp. Miko i 
Petrausko dviejų veiks
mų linksmą muzikališką kome
diją “Kaminknetis ir Malūninin
kas”, ir jeigu laikas pavelys, 
pridėti dar vieno veiksmo gražų 
veikalą “šienapjūtė” — muzika 
taip jau M. Petrausko. Šis Bi
rutės valdybos nutarimas yra 
sveikintinas, nes jau praėjo 10 
metų nuo to laiko, kada Birutė 
statė scenoj šį veikalą. O musų 
publika kaip tik to ir nori, nes 
muzikalus veikalai ypatingai lie- j 
tuviškos dvasios yra pageidau
jami. Kalbama oi>eretė bus su
vaidinta kovo 3 d. Lietuvių Au 
ditorijoje. s

Valdybos posėdis
Penktadienio vakarą p. Ke- Į 

mėšiu namuose įvyko Birutės I 
valdybos posėdis, i kurį turėjau ' 
garbės ir aš būti pakviestas 
Daug darbo buvo atlikta į ke-' 
lėtą valandų, daugybę pakvieti
mų, kitiems su apgailestavimu,, 
Birutė turėjo atsakyti dėl dau-' 
gybės darbų. Posėdžiui pasi- į 
baigus p.p. Kemėšiai vaišino vi-

Binitės orkestras

Nutarta, ir jau pradėtas dar
bas organizuoti prie Birutės sty
gų orkesftrą, ttpie kurio naudą 
negali būti jokios abejonės, Bi
rutė sutaupius daug tokių iš
laidų, kurias dabar išmoka or
kestram. 0 ir bus didelė nau
da vietiniams jaunuoliams. Su
prantama, bus priimami studen
tai, kurie jau gerai yra pažen
gę muzikoje ir vartoja instru-

Iiiintės šokis

Visu smarkumu yra jau pla
tinami biletai Birutės šokiui, 
kuris įvyksta trečiadienio vaka
rą, Masonic Temple svet., prie 
79 gat. ir Union A v. Sausio 30

d., 1929 m. Bus daug įvairumo, 
grieš specialiai šokiams orkest
ras. Birutiečiai sumanys daug 
naujanybių. Bus malonu ir žiū
rėtojams ir šokėjams, o ir vie
ta patogi ir jauki.

JURGIS GEČAS

MIKOLAS SCHULTZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

sausio 1 dieną, 1 valandą iš ry
to, 1929 m., sulaukęs 33 metų 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Šiaulių apskr., Baisiogalos pa
rapijos, vienkiemio Petri. Pa
liko dideliame nuliudime moterj 
Ch ristiną, po tėvais Danilovi- 
čaitę, (lukteri Julentą 6 ir pu
sės metų, sūnų Leonardą ir 2 
ir pusės metu, broli Joną ir dvi 
seseris: Marijoną ir Oną, 2 švo- 
gerius: Pošką ir šaulį. Lietu
voj seserj Teodorą ir brolj Ju
lijona ir giminės. Kūnas pa
šarvotas randasi 9121 Tulley 
Avė., Oak Lawn, III.

Laidotuves įvyks sausio 4 d., 
9 vai. iš ryto iš namu j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčia, 46 
ir Wood St., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Schultzo 
iminės, draugai ir pažįstami 

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

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Brolis ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tol. Boulevard 
5203.

P. S. Del informacijos 
tel m s kurie išorės surasti, 3 
blokai į v.Tstus nuo Cicero Avė.

Patiko nelaimingą smertį 
gruodžio 30 dieną, 1928 m., su
laukta 55 metų amžiaus, gi
męs Tauragės apskr., Žvingių 

•parap., Labkasių kaime. Pali
ko dideliame nuliudimo moterj 
Agnieška po tėvais Jonikaitė, 2 
šunų: Franciškų ir Vladislovą, 
3 dukteris: Bronislavą, Anasta
zija ir Antaniną, sesers sunai: 
Franeiškus ir Motiejus Overlin- 
gai, sesers duktė Sofija Dvilie- 
nė. brolio sunai: Petras ir Sta
nislovas Gečai, brolio duktė 
Sofija Mačiukaitienė; Lietuvoj 
du broliai Antanas ir Juo
zapas, sesuo Antanina Overlin- 
gienė ir giminės. Kūnas pašar
votas randasi S. P. Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioį, ' 
sausio 4 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gėdu- 
lingos pamaldos už velionio 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 pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Sesers Sunai, Sesers Duk
terys, Brolio Simai, Brolio 

I duktė ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriua S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1188.

Del platesniu informacijų 
meldžiu šaukti Boulevard 3756, 

y 3302 So. Halsted St.

A. t A.
. JUOZAPAS DIKON
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 30 dieną, 11:15 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 60 
metų- amžiaus, paėjo iš Lietu
vos. Amerikoj išgyveno 35 me
tus. Paliko dideliame nuliudi
me draugus. Laidotuvėmis rū
pinasi Julijona Rozanskienė. 
Runos pašarvotas, randasi 5124 
So. Rodžio Avė.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
sausio 2 dieną, 8 vai. ryte iš 
namu į Nekalto Prasidėjimo 
Paneles švečiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Diixon gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti j a tą pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame. ■
Draugai, *

laidotuvėse patarnauja gra- 
borlus Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Visi prie darbo

Birutė da kartų ragina jau
nimų dabar prisidėti, kolei yra 
priimami nariai prie Birutės, ir 
kartu dainuoti. Tuo turėtų su
sidomėti tėvai, nes čia jų vai
kai atgaivins savo sielų ir laips
niškai patobulės dainuodami lie
tuviškų dainų. Ateikit ketvirta
dienio vakare į Gage Parkų, 
55th ir Western Avė.

—D. M»

PROGA
Prisirengkite prie geresnio darbo. 
Išmokite kirpimą ir dezaininimą 
vyrų drabužių. Rašykit dėl smulk
menų ir padarykite pirmą žingsni 
į savo geresnę ateitį. Pamokos 
vakarais. Adresuoki!

GARMENT DESIGN1NG
Post Office Box 1802, Chicago, Iii. 

v

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
>»idotuvfise ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad n* 
orime išlaidų užlai

kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAI
Vaidylos renkasi ketvirtadieny, 

saulei nusileidus, paprastoj vietoj.
— Kriviu-KrivaitiH.

Brįghton Park S. L. A. 176 kp. 
metinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, sausio 4 d., 1929 m., Jokanto 
svet., 4188 Archer Avė.

Gerbiami nariai malonėkite atsi
lankyti į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių dalykų ir svarbių raportų. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių 
nrisirašyti prie S. L, A.

Sekt. A, Trejonis.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas, laikys metinį susi
rinkimą pęnktadienv. sausio 4 d., 
1 vai. vak., Lietuvių Auditoriom, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų aptarti.

Rašt. S. Kunevičius.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERE A

Lietuviai Gydytojai

A. L Davidonis, M. D.
1910 So. Michigati Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos?

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

<parl •▼entadient*, ir ketvirtadienio

A. MONTVIP, M. D. 
*579 Milwauke» Avenue. Room 209 
Kampas North Avė ir Robey St

1 iki 3 po pietų, 6 Iki 8 vak. 
Tel. Brunnwick 4988

Namu telefonas Brunswick 0597 
i 'Itravloletinė šviesa ir diathermia

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

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

ir nuo 6 iki R vai. vakare 
Rea. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH CHIHUHGAS 

'403 W. fi3rd St., Suitp 3.
Progpect 1(128

Hcs 2359 S. Leavitl St., Canal 2330 
Vigo valandos 2 (ki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
in. kaipo patyręs gydytojas, cbirur 
gas Ir akušeris

Gydo staiga* ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai iauk 

South Shore 2238 ar Handolpb 680v

Phone Armftage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

balandos: 12 ‘ki 2 ir 6 iki 8 P M 
Sei ■ « Oi, vakare uždaryta 

Nedalioj pagal vutart|

GYDO
Kraujo, 'nios, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
spnas žaizdas, litras rpctal 

Dr. J. W. Beaudettf 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlloi ni’o 2’30 iki 1-30 v. po pie’

TELEFONAS CANAL 0464

ST A N1S L() V A S LA K (JM SKIS ANTANAS STANKUS

J. Lulevich
Lietuviu vraboriu* 
ir balsamuotoja* 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui
1103 S. Halsted St„ 

Chicago. III.
Tel victorv 1115

S. D, LACHAV1CZ
JUOZAPAS MATLZAS

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
liudime moterį Pauliną, po tė
vais Ustavičaitę, dvi dukteris 
— Lilly, 3 metų 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 piet 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.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, švogeris, 
Švogerku ir Giminės.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 1 dieną, 4:30 valandą ry
te, 1929 m., sulaukęs 22 metų 
amžiaus, gimęs rugpiučio 9, 
1906 in., Chicago,- III. Paliko 
dideliame nuliudime motiną 
Viktoriją, po tėvais Kučinskai
te, tėvą Antanu, tris seseris — 
Prancišką, Viktoriją ir Agotą, 
tris brolius — Bronislovą, Al
fonsą ir Jeronimą, švogerį J. 
Morris ir gimines. Kūnas pa
šalvėtas randasi 4559 S. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, sau
sio 5 diena. 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčia. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo La- 
komskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti Irid'rtuvtfsp ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėvai, Seserys. Broliai, 
Švogeris ir Giminės.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 dieną, 1928 m., su
laukęs 56 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Amerikoj išgy
veno 27 metus, Šiaulių miesto, 
Šimaičiu kaimo. Paliko dide
liame nuliudime 2 brolius: 
Liudviką ir Povylą, dvi seseris: 
Karoliną po vyrų Pangonienė, 
Petronėlė Lideikienė ir giminės. 
Kūnas pašarvotas randasi 4501 
So. Troy St.

Laidotuvės įvyks sausio 5 
dieną, 8:30 vai. iš ryto iš na
mų į Šventos Marijos Panos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano Stankaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti | 
jam paskutinį patarnavimą ir g 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys ir 
Giminės. '

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

Lietuvis Graborius ir 
Balmm uoto jas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

Patarnauja laidotu
vėse Uųopigimisiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o mano dar
bu husite užganėdin
ti
Rnosevelt 2515-2516

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijo* ligonbu- 
čiuose Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų. laike 
gimdymo ir po 
gimdymo Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims • I •• 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų. 
Valandos nuo 
8 rvto iki 2 v. 
?o pietų, nuo 

iki 9 vai. vak

R«« 6660 South Arteaian Avenue 
Phone Prospert 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257

A t A
J UOZĄPAS WK UBLA USK1S
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
gyveno 27 metus. Paliko di
deliame nuliudime dukterį Ko
letą, sūnų Petrą, brolį Petrą, 
Švogerką Pauliną ir gimines. 
Kūnas pašarvotas Randasi 830 
Kast 89th Place, Burnside.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio I dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų i šv. Juozano 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,
Simus, Duktė, Brolis, 

švogerką ir Giminės.

Laidotuve.se patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
17 H.

PRANCIŠKUS VIGRAČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 2 d., 4:30 valandą ryto, 
1929 m., sulaukęs 26 metų am
žiaus, gimęs Chicagoje. Pa
liko dideliame nuliudime moti
na, Barborą, tris seseris — 
Aleksandrą, Kazimierą. Emiliją 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1822 S. Peoria St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 7 dieną, 8:80 vai. ryto iš 
namų į Diovo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A, Pranciško Vigra- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliudv liekame,
Motina, Seserys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Bhtkus Co., Tolufonas 
Canal .1161.

J. F. KADŽIUS
LIETUVIS 
CH1CAGOJ 

patar 
geriau ir pi

giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

vstės.
OFISAS:

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

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGBABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
1605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfųeld Avenue 
Tel. LafayeOe 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

<201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

M R S. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Rea.t 6109 So. Ąlbany Avė. 
Hemlock 9252

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

A kilį Gydytoj ai
Paataha: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
uio, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spccialč atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai Nedalioj 
H) iki 12 vai. po pietų;

*712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
akis .

Yra taip dalikatnas 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 akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
uarktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik na* 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone KenWood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483
Dr. Markeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

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

Stknfa'dieujais nuo 10 iki 12.

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Haleted Street 
^aieago, Ilk

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 fuboa 

Chicago, Illinois 
SpftialistaH džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
<)FLSO VALANDOS:

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

Phonp Midwa\ 288(1

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
<442 South VVestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

___ Advokatai

A. A . OUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

•'hont Houlevam i4(M
DR. V. A SLMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.“
3343 So. Halsted St.

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

Nadėlioj nuo 10 iki 12 A M

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel Prospect 1930 

VH|Rndos 2-4 6-8 Nedėlio) 10-1'2

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 WfRt Adams St., Rooią 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd Si. nuo 7-K 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Boom 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wa«hington Street 

<’.or Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel Central 2978 

Namų Tel Hyde Park 3395

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 Wes( 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAb 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
t

Chicago, III.

Tel. Brunswick 1624

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

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais nagai nusitarima

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Bez Tel Drexel 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moterišku vyrišką 

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

arti Slat 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 

Rcsidi»ncp Tel F«irfRx 6352

u Telephone Yards 0994

W. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet
7 ikj 8 vak. Nedėl. puo 10 iki 12

Bes. Telepbojie Plaza 3200

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otia Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gy»enimo vieta 0466 S. Whipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai v 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredol 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. Centrai 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Taltnan A v 
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po oiet# 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Vai.; nūn 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nekėliomis nnn 9 iki 12 rvto

DETROIT, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Balium Tower

Kampas Bates and Cadillac Sauaro
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakarę, 

pąnedėlįaif; ir Pėtnyėioiui.: 
iki 1 i ai. \ atara

Laidotuve.se


Tarp Chicagos
Lietuvių

Brighton Park

Joniškiečių Kultūros ir Lab
darybės kliubo priešpietinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 16 
d., J. Grigaičio svet., 4156 So.

Atidarius susirinkimą, skai
tyta du laiškai. Vienas jų buvo 
rašytas komiteto, i_________
tikslu pastatyti Juozui Adomai
čiui (seniui) paminklą. Laiške 
išreiškiama padėka už aukas,, 
gautas iš kliubo. Kitas laiškas* 
buvo gautas iš Lietuvos, nuoi 
joniškiečių senelių, kurie gavo 
Joniškiečiu kliubo auką ir dė- 
kavojo u- ją.

Naujų i‘arių Joniškiečių kliu-
Koncerto tėmis.

T.--------------- -------  ■ -T-...'   —■ ... ■ . ■ -   ■■

aičiui, kurį svetimi globoja. MpluiniP ^VniTlll 
Valdybon sekantiems metams ^Cldlllie LldUjų

eina: J. Rutautis — pirm., V. tų vakare 
3uknis — pirm, padėjėjas, p-lė -----------
A. Ančiutė — nut. rašt., R. Mirė lietuvis Naujų Metų va 
Simukas — fiu. r aš t., J. Gas- 
paraitis — ižd., B. Bamiskis, J. 
Vaichulis, V. Kazimieraitis — 
iždo globėjai, p-nia V. Ketnr- 
kienė — klinlm korespondentė.

Išrinkta komisija padaryti 
pataisymus ir peržiūrėti visą 
konstituciją. Komisijon įeina
B. Barniskis, K. Laucius, R. 
Shnukas.

Valdyba išrinkta iš gerų dar
buotoj it, tad galima tikėtis, kad

' karą draugijos parengime

susitverusio ^iubas dar geriau pasirodys.

\

Burnside

Buvęs.

Jono Krikštytojo Drau
gija turėjo susirinkimą gruo
džio 26 d. Kaip priešmetinis, su
sirinkimas buvo šauktas atviru- 

Svarbiausias susirinki
mo tikslas buvo išrinkti draugi-

šv.

ban įstojo net trys, 
ir baliaus komisija raportavo, 
kad pelno ii vnkaro liko 122.70. jo valdybą 1929 metams. Se- 
Vnknrui surengti komisija ra-!n°ji valdyba tapo išrinkta vie-

Po to duotas suma-portavo, kad Joniškiečių kliu- nu balsu.
bas rtngia vakarą sausio 12 d., nymag surengti kokį nors balių, 
(i. Krenčiaus svet., 4600 South Sumanymas galutinai apkalbėti 
\Vood SI. tikslu pagelbėti kliu
bo narei, kuri serga jau dau
giau, kaip treji metai. Nutarta 
paskirti $10 iš kliubo kasos.

Esantiems Oak* Forest prie
glaudoje lietuviams seneliams 
ir pavargėliams nutarta paskir- draugija gerai stovi. Nariai vei- 
ti auką. Taipjau nutarta paau- kliai darbuojasi drąugijos labui, 
koti $10 kurčiui ir nebiliui naš- —J. J.

ir nutarti paliktas metiniam su
sirinkimui. šiame susirinkime 
visi draugijos reikalai buvo 
svarstomi šaltai, be jokių užsi
puldinėjimų. Gero proga įsi
rašyti draugijom Finasiškai

5 Dienų Pranešimas Sekantiems Mildos Teatro 
šerininkams, Kurių Antrašų Neturime 

BENROVES KNYGOSE

Visi sekantieji šėrininkai teiksitės pristatyti arba prisiųsti 
savo serus į L’NI VERS AL STATE BANKĄ — 3252 South 
Halsted Street, Chicago, Illinois, bėgyje 5 dienų. Už pristatytus 
arba prisiųstus serus banka išduos jums tam tikrą kvitą.

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

šėri-
1928

NAU.TIENOS. CMeBRB. 111.

Staigi mirtis ištiko Lietuvį 
Mykolą Schultzą, 33 metų, gyv. 
9424 Tulley Avė., Oak Lawn, 111.

Draugija, kūnai jisai priklau
sė, buvo surengusi draugišką 
vakarėlį svet., 4523 S. Wood 
St. Mykolas Schultzas, kaipo 
dar jaunas vyras, šoko ir stai
ga sudribo ant grindžių. Sku
biai jis išgabenta Į Gerinau Dc- 
aeonese ligoninę. Bet atvežus 
Schultzą į ligoninę, daktarai pri
pažino jį mirus jau pirm 15 
minučių. Mirties priežastis bu
vusi toki: didelis kraujo spau
dimas (apoplekcija).

Velionis paliko , žmoną ir du 
kūdikiu — dukterį ir sūnų, — 
brolį ir dvi seseri.

laidotuvės įvyks penktadienį, 
sausio 4 dieną, j šv. Kazimiero 
kapines.

Mykolas Schultz gimė Lietu
voje, Petrų vienkiemy, Baisio- 
gakxs parap., Šiaulių apskr., 

Kauno rėd. Amerikon atvyko 
1911 melais. Pastaruoju laiku 
buvo savininkas barzdaskutyk
ios adresu 46511/2 S. Ashland 
Avė. Reporteris.

North Side
North Side didžiuojasi

mėnesyj irg

kuris gyvuo 
ir tik vieno

T te English Colunm

“Prologue”

Tt
i Ketvntauienis, saus. 3,1929

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Educatlonai

Mokyklos
Financial

Finansai-Paskolos

Ten
Ten
Ten
Ten

people once 
vows did make. 
days then pas&ed, 
vows did break.

Why people make 
Sųch vows that break, 
May be just for 
The darn stylo’s sako. 
Who oares?

Vladas

BIZNIO
Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

ACCORDIONS
* r; carbonTry’’^ 

760 Taylor St. 
Monroe 6977

Augštos rųšies visokio išdirbimo 
armonikos.

ACLOUNTANTS
KLOOSTER AND COMPANY 

100 North La Šalie St.
State 6397

Auditing, Dalį laiko, Knygvedystė, 
Income Tax. «

BUSINESS BROKERS
čo.7'UNITED BROKERAGE

145 North Clark St. 
Dearborn 3840 

Parduos, išmainys jūsų biznį, grei
tai; partneriai parūpinami.

ELECTRICAL CONTRACTORS
CIA L ~ U~G 1 ? 1'INČF'WK, 

Incorporated 
3521 Roosevelt Rd.

Nevada 6566
Elektros ir fixturių kontraktoriai. 

traktoriai.

FURNITURE
COHEN 

1401—9 So;
Canal

Visokeriopi namų 
parduodamo

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

mes

PATEM’ ATTORNEYS

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

Miscellaneous

.vlorgičiai pinni ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus lums naudingo 

Kreipkitės pa*
M. J. KIRAS,

8835 So. Halstedi St.,
, ---------

Radios
KALAKUTAS DOVANAI

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

TOM PECCHO RADIO SHOP, 
240 W. 31st St. 
Tel. Victory 9818

Gintarai
Gintarai 

Iš Pat— .
Palangos

Kalėdos jau čia pat — pirkties 
Kalėdų prezentai Jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
Sintarinių karolių (vairiausių rųšių, 

dpgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
Įvairybių. Pirma gintarų siuntini 
tik ką aplaikėm iŠ PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

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

Kreipkitės j —

Knygynas ‘‘Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

per-GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 0634

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas Grei 
lai taisome stogus visokio? rųšies, 
bile kada ir bite kur Deltai upskail 
davimas. Mes ątl’ekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

GENERALIS MINTU AK'I ORIUb 1h 
RFAL ESTATE

Statau namus nuo bungąlow iki 
didžiausio apartinenliimi namu

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

vhone Republic 7869

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

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

PASKOLINSIM nuo *50 iki $3u 
UŽ 2’A nuošimčio ir lengvais išm> 
Kejimaib PasKolas suteikiam | 24 va. 
Be jokio komišino.

2281

Miscellaneous for Sale
Įvairu* Pardavimat

SAFE—didelė, stipri, plieninį sau
gioji šėpa tinkamu dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
laiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai. .

Matyki t
“NAUJIENOSE.”

s. usGOOP, 
West Divįslon St. “upaiain- 

Tel. Armitage 1199 .

/ P ur Kent
PA RENDA VOJIMUI krautuvė tin

kama dėl bile kokio biznio, ir 5 kamb. 
gyvenimui užpakalį. 4213 South 
Cainpbell avė. Savininkas randasi: 
1217 So. Campbell avė. Telefonas 
Lafayette 7029.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ave. 
Kampas Henr.itage Ave.

Business Ctrances
Pardavimui Bizniai

Personai
Asmenų lešk.

MES galim parduot jušų patentą. 
Mes turim tiesioginius susinešimus 
su išdirbę jais. Ateikit arba, rašykit 

BIRK & GREEN, .
105 Monroe St., Chicago.

PAIEšKAU savo tėvo Vinco Kuli
kausko, EŽerėnų apskr., Antoleptes 
valsčiaus, Padušaičio kaimo, 16 metų 
atgal gyveno Chicagoj, o paskiaus 
gavom laišką iš Detroit. Dauginus 
nuo įo žinių neturėjom. Penkių pė
dų cvkštumo, buvo su ūsais, šviesių 
niaukų, molinom akim, 46 m. amžiaus 
Dabar nežinom kur gyvena. Mel
džiam atsiliepti arba žinančių praneš
ti. už ką busime dėkingi. Adelija ir 
Norba Kulikauskai, 4018 S. Rockvvell 
St., Chicago III. Tel. Lafayette 2820.

Siluation VVanled
Darbo Ieško

PARDAVIMUI kampinė gro- 
I sėmė ir smulkmenų ir cigaretų 
krautuvė. 4 kambariai užpaka- 
yje, geras lysas; rendč*< $45.

1259 S. Laflin St.
PARDAVIMUI grosemė ir delika- 

tesen. Kreipkitės 5301 S. May St.
PARDUODU 1 klesos bučemę ir 

^rosesme, visokių tautų apgyventa, 
ir labai pelninga, arti dypo Wauke- 
-ran, III., visai pigiai, su ar be namo. 
Be namo ilcas lysas. nigi renda ir 
r«Hte prasidėti su $3000. Priežastis 
■aviniukas turi greitai išvažiuoti į 
' ietuvą. Del platesniu žinių laišku 
’-reinkites į Naujienas, Box 1050.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
vieta gei-a, 4 kambariai pragyveni
mui. varduosiu visą arba puse, 4548 
W«ntworth Avė.

PARSIDUODA saliunas pigiai, 
sena vieta išgyventa. Turi būti 
varduota i trumpą laiką. 2702 W. 
47 St.

J. Musinski K. l.eikus K. Skeris
P. Jankant K. Silling V. Linkus
J. Tishkus Iz. .1. Janusauskas A. Kawall
J. Shimkus A. V. Dombrova A. Kunigevicz
P. Balčiūnienė (dead) L. Vasaitiene V. Mikėnas
F. Petrulis K. Baltas J. Moseickis
A. Zaleski S. Svileinis F. Iwoskewicius
A. Tarozas J. Karpavicziene T. Vezis
A. Kuczinski A. Kuraitis J. Masiliūnas
J. Bukas F. Toleikis K. Urbonavicze
J. Marozas H. Mockus K. Baldauskis
F. Murauską J. Staniulis A. V. Holin
E. Merkei S. Jakubauskas D. Bagdonas
A. Juciene T. Mickevicz F. Zvenakas
A. Krauczunas J. Staliga F. J. Bartkevičius
Ig. Kerbedis P. Sagatas A. K. Navyckas
V. & J. Gnubas S. Kurrillo R. Diksas
V. Slauteris .1. Kalvis M. Briedis
F. Shillinis J. Jarosz S. Martinkus
A. Palubinskas J. Žolinas S. Kunevicze
C. P. Plioplis Ig. Grinis J. Mineikis
F. Misiūnas J . Barkus C. Chasas
.1. Pranaitis M. Sabockięne A. Melinis
B. Stanevicze W. Macaczinski J. Micziuda
J. Palilionis A. Gailius J. Marcinkevicze
J. Dočkus M. Bocian A. Budner
E. Juknevitienė K. čt F. Zimontovvicz M. Juschi’ene
V. Butkievicia T. Masiukevicz H. Grish
K. VVilimas J. Rimkaitė & Uksienė A. Gistatas
T. Negreckis K. a U. Pikturna K. Sakaite
K. Rekaszius J. Gotautas G. Barowski
J. Dinopas O. Ivaskiewicz (dead) F. C. Bukauskis
Z. Sasnauckas J. Jurgaitis W. Dunn
P. Rumbauskas J. Lutmski S. Jankewicz
O. Gelgaudienė S. Czechowicz 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 J. Skruzdis
K. Galiūnas P. Pilkis J. Shatas
S. Nausiedas A. Miterauskas M. Viczius
J. Sheputis L. Schvvab R. Petraitiene
A. I.ajewski J. Einingis J. Zulanas
A. K raukė K. Szilakis J. Tūbelis
F. Kazlauskis (dead) A. Šokas J. Nestor 

M. UfarasW. Toloczko J . Silingis
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. Pakudaifls M. Kraujalis A. Zalinas
S. Grabowski M. Adomaitis A. Zalaitis
J. VVenskus M. Karezeski F. Sherk
A. Misevich A. Mickevicriene A. Deveikis
S. Walonis K. Petkus J. Juška
A. Rimkus F. Klupsas F. Peparski
O. Lukoszewiczaite M. Depkite Norvilo S. Ivanauskiene
J. Baltrušaitis J. Jursevicius M. Mellin
F. Asmont J. Jasulevicze (dead) F. Stanislovaitis

Naujienų koncertas, kuris 
savo grandioziškumu pralenkia 
visus lietuviškus parengimu. 
Amerikoj ir Lietuvoj, įvyks 
North Sidėj.

Chicagos Liet. Draugija Sav. 
Paš. duoda tokius metinius kon 
certus, kokių negali duoti nė 
viena kita draugija. Ir jos 
koncertas ir balius įvyks sau
sio 20 d. North Sieloj.

6-tas SLA. apskritis, kuris 
padarė revoliuciją prieš bolše 
vizmą ir yra gyviausias apskri
tis visoj Amerikoj, turės kon
ferenciją sausio 
North Sidej.

Pirmyn choras, 
ja per 20 metų
visos Chicagos choro negali pra
lenkti dainavimo gerumu, su
sideda vien iš north sidiečių.

Mažiausioj lietuvių kolonijoj 
226 kp. SLA. turi vaikams mo
kyklą ir, tokį vaikų chorą, kai 
vargiai kas su juo pasilygins 
šiemet.

Vaidilų Brolijos augščiausiae 
kalnas randasi North $idėj.

Jauniausia gamtos mokslų 
(skyrių užbaigusi Chicagos Uni- 
1 versitete ir toj pačioj institu- 
, cijoj studijuojanti dramą viso- 
I se jos šakose ir jau pradėjusi 
rašyti dramatinius veikalėlius 
p-lė Eufrazina Mikužiutė yra 
gimusi ir gyvena North Sidėj.

Gabiausia Chicagoj lietuvaitė 
; smuikininkė, kuria varžytinė
mis kviečia kitų kolonijų orga
nizacijos, p-lė Valeria čejiukiutė 
yra gimusi ir gyvena. North Si
dėj.

Ona Mikužiutė yra apdovano
ta gamtos tokiu stebėtinu balsu, 
kai jei ji lavins jį, visai lengvi, 
bus jai patekti j operą ir nie
kas iš dabartinių. lietuvaičių su 
ja nepasilygins. Ji irgi gimusi 
ir gyvena North Sidėj, tik gai
la, kad ji gaišina laiką vyčiuo 
se.

I Su p-Ie Semaškiute neužilgo 
prisieis " linktiniuoti musų 
blausiems pianistams. Ji 
north sidietė.

North Sides senis Rugis
sumanesnis, veiklesnis, gyves
nis ir sveikesnis už visos Chi
cagos lietuvius.

Kairia ir kompanija ir kliu- 
bus moka tverti ir chorams va-

pra- dovauti ir linksminti pusę pa
saulio. v

Northsidietis inž B. Simokai- 
tis turėjo būti generolas Bridge- 
porte, kad apvalius 36 
bolševikiškos ligos.

Apie save ir savo 
nors mudu ir labai 
šį sykį nerašysiu.

—Prosytojas.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Brunswlck 7187
Patentai, • copyrights, išradimai 

visokios rūšies.

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popioruojam. Užlaikom 
mąlevu, nopierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.
/ , Phone Vidury 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav. K

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui____

BIZNIAVAS muro namas Pieti
nėj daly miesto, krautuvė ir 2 fia
lai, 2 po 6 kambarius, garu, apšil
doma. Visi parankamai, geras pir
kinis, galima pirkti su staku ir įtai
symais) garažas ant vietos, $3000 
įmokėti, likusius lentrvais išmokėji- 
ma;s. Gera vieta dėl 2 geru nart- 

! nerių, geras bargenas. L. Katz,
Susilauk pasisekimo suiTol< yard8 

Chevrolet _____

ESU SENYVOS žmogus, ieškau 
darbo kur pašluoti, pečių pakūrenti 
arba už sargą. Turiu daugelį metų 
natvrimą. Esu negirtuoklis ir sąži
ningas. A. Kateliunas, 1641 South 
Jefferson St. 1 lubos.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mes

PHONOGRAPHS 
iwžl2)wš3<r

914 Mihvaukee ' Ave.
Haymarket 2121 

i parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

RADIO
BOITS RADIO^SHOP
1539 So. Cravvford Ave.

Rockvvell 9460
Friend Eisemann, visokio išdirbinio, 

radio aptarnavimas

RE AL ĖSTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
8003 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos. lotai, akrai 

ir namai.

ROOFINGV 
CONSUMERS ROOFING WKS. 

4345—50 Harrison Street 
Tel. Kedzie 5111 y

Visokios rųšies stogų dengimas at
liekamas nebrangiai.

SASH AND DOORS

ALBERT J. ANTHONY 
8129 W. 89th Place 

Lafayette 4789
Durys, storm, sash, garažiai, siete

liai, etc.

ga
irei

yra

Teiksitės
Šimu kuogreičiausia

D. Wasiliauskas (dead

apsirūpinti su viršminėtu

Su pagarba

Milda Teatre Ass’n

JOHN P. EWALD, Secretary
840 W. 33rd Street

kp. nuo

draugą, 
svarbus,

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 503 <

Financial 
___ Finansai-PaskoloB_____  

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesiniu išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

51/2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigui 
Greitas ir patikėtinas pa 
arnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St
SEWING MACHINES

WM. ROCHE 
4251 Cottage Grove 

Oakland 1367
Senos ir naujos siuvamos mašinos; 

jusy priimamos mainui.

SIGNS 
"™AVERS" Si’gn ’SERVICE 

1838 Roosevelt Rd.
Monroe 3829 

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

STATIONARY

3610 So. Hoyne Ave.
Virginia 2074

Visokios rūšies rašomieji daiktai. 
Biznio kortos $2.95 už tūkstantį. 
Semneliai.

T IRĘS 
HALSTElT^i’niE^SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019 t 
Nauji tairai, vulkanižavimas, bata 

rėjų čardžinimąs, taisymas.

EXTRA BARGENAI
-------

Parsiduoda puikus namas 5 ir 4 
kambariai- su garažu, namo kaina 
*6,500 arba priimsiu į mainus ne- 
d’delę farma. bizniavą namą, lotus, 
H.’černe. restauranta. automobilių 
kaipo pirma jmokėjima namas tur 
būt išmainytas šią savaite.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra-1 
•ti progą padidinimui uždarbio ir pn- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
iolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Ave. nuo guodžio 1 iki 6 d* 

‘/pač reikalinga vynj teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M chigan Ave. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai-1 ant loto, arba ant bizniavo namo, 
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
to

Išsimaino 3-jų flatu muro namas

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

Išsimaino 2 flatu kainomis naujas 
muro namas Brighton Parke. Mai- 

ry*; nysiu ant bizniavo namo j Southus.

Išsimaino 2 flatų muro namas no 
4 ir 4 kambarius. Namo kaina 
$8,500. Mainysiu ant bungalow ne 
paisant vietos.

REIKALINGAS bučeris, patyręs 
savo darbe. Atsišaukite, 3001 So. 
Emerald Avė.

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

REIKALINGAS pagelbininkas džą- 
nitorius unijistas arba toks kuris 
norėtų įstoti i uniją. 1685 South 
Lawndale Avė.

Help Wanted—Female
_______ Darbininkių Reikia

■ REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbą, guolis ir 
valgis ant vietos. 3800 S. Emerald 
Avė. Phone Boulevard 7035.

REIKALINGA mergina ar mote
rs, kad ir su vaiku prie namų dar
bo. 11446 Front Avė. Tel. PulTman 
0657.

FARMA 
PASTRENDAVOJA 
PARSIDUODA 
IŠSIMAINO ‘

Mainysiu ant nedidelio namo 
to, ar parenduosiu pigiai, 
randasi Wisconsino valstijoj, 
rų žemės, 14 mylios nuo 
miesto, 
vimais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Ave.

Phqne Lafayette 5107

ar lo- 
Farma 
30 ak- 
didelio 

Su virš minėtais reikala-

Paskolos suteikiama 
j viern dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
HNVESTMENT 
CORPORATION

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

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU HADIO DIKBTUVfi
IŠdrba aukščiausios rųšies rudios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit i 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu-

FLATU budinkai, tuščia žemė, 
bungalowR. farmos Andt*h*rs — ak
rais parsiduoda arba išmainotn.

WALTER J. PAUL, 
8286 W. 55th St., Republic 4170 
Lietuvių nejudinamos nuos. agentūra

$500 įmokėti likusius taip kaip 
renda, 7 kambarių mūrinis namelis, 
šiltu vandeniu anšldomas, arti 
Hu’nboldt Parko viršutinio kelio, 

pas i Kaina $7800. Kreipkitės 3531 W.
... ..etų-1 North Ave- 

ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Ave., Chicago, III. Hemlock 9149.

$700 Grojiklis pianas ........... $125.00
8250 Victrola .......................... $25.00
Vartoti Radios ........... $5.00—$10.00

ir augščiau.
Radio aptarnavimas ...............

4324 MILWAUKEE AVĖ.
Tel. Palisade 4050

PARDAVIMUI muro namas 8 
fintai no 6 kambarius, arti Hum- 
boldt Parko Eleveiterio, Kaina $13,- 
000, likusius anl lengvo išmokėjimo. 
Kreipkitės 3531 W. North Avė.“

PARDAVIMUI muro namas 2 po 
5 kambarius, anšUdomas. 2 karu ga- 

$2.00 ražas. Kaina $1.1 000. Atiduosiu 
' tik už njorjričius $9000. Kreipkitės, 
Jos. Lileika. 3R18 S. Sacranionto av.




