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Republikonų partija 
išleido $6,256,110 
Hooveriui išrinkti

Tų milžinišką sumą rinkimų 
kampanijai sudėjo 144,124 
Amerikos piniguočiai

VVASHINGTONAS, sauso 3. 
— Nac’.onalis republikonų par
tijos komitetas savo prantšime 
atstovų buto komisijai kampa
nijų fondams ištirti parodo, kad 
politinei kampanijai I Iri bertą 
Hoove’ą išrinkti Jungtinių Val
stybių prezidentu republikonų 
partijos nacionalis komitetas bu
vo surinkęs viso labo $6,511,- 
748. šitą milžinišką sumą su
dėjo 111,121 aukotojai. Rinki
mų kampanijai republikonų 
partija išleido viso $6,256,110, 
taip kad partijos kasoj liko dar 
$285,638.

Tarp trijų šimtų stambiau
sių chicagiškių aukotojų, paau
kojusių po $1,000 ir daugiau 
didžiausias sumas- po $15,000 

yra paaukoję E. F. Carry, 
Pullmano kompanijos preziden
tas, ir Julius Roaenvvald. Ja
mes Patten (dabar miręsg^pa- 
aukojo š5,000.
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Br""s„SKą pasaulio karas 
padarė su buvusiais 

Austrų valdovais
PF.OR1A, III., sausio 3.—Miss 

Ida Yoder ir jos brolis Maik 
Yoder, abudu iš Liberty. Obio, 
buvo užmušti, traukiniui užga
vus jų automobilį. Tillman Neu- 
haitser, jų draugas, vairavęs ma
šiną, buvo pavojingai sužeistas. 
Nelaimė atsitiko netoli nuo 

I KAM ( ’i t V T’k

Habshurgai, buvę karo priežas
tim, dabar turi savo darbu 
sau duoną pelnytis

VIENA, Austrija, sausio
— Dešimčiai metų praslinko 
nuo kritimo Habčburgų, kitką.t 
buvusios galingiausios dinasti
jos Europoje, šiandie didesnėSiunčia šautuvus

Fordo interesams dalis buvusių Austrijos didku 

ginti Brazilijoj
BELEM, Brazilija, sausio 3. 

— Laikraštis Estado do Para 
praneša, kad vyriausybė pasiun
tus į Santarcmą šautuvų, kulko
svaidžių ir amunicijos automo
bilių fabrikininko Henry Fordo 
Tumo plantacijoms ginti. San- 

| taremas yra lies -Amazonės ir 
^apajos upių santaka.

Pranešimai sako, kad Fordo 
larbininkai, nepatenkinti dėl 
Uokos maisto ir dėl menkų al
fų, kurios jiems mokamos, me
tą daiba. * *

Trys degtinės kon 
trabandininkai iš

gelbėti ežere
PORT DOVER, Ont., Kanada, 

'.ūso 3. — Erie ežere tapo iš- 
elbėti trys degtinės kontra-

• bandininkai: Rcbert Hamilton, 
šiirinkę $5, i Slnimsliire, abudu cleve-

Demokratų partijos naciona-' 
lis komiteto paduoti atstovų bu-( 
to komisijai skaitmens rodo, 1 
kad demokratai sąyo rinkimų 
kampanijai buvo 1_ ,
4l4,!>.->8, o išleidę — $5,342.319. ■ »>'<•’<'<>«'. i'' WoOd, ka- 

nadietis.
----- Didele motorine valtim, į ku- 

r?nn Mok«ikn« hnn.i ’’ jic bl,v" 8Usikrovf ,’000 1£UV IvlvKMlkUb LMI1 Į Jeisų kanadiškos degtinės, gruo- 
dilų su savo vadu į Jžio 20 dieną jie išplaukė iš 

nnaidavp vnlH/i'ii fErieau’ Kanad<>je- i J«nKtinių pdolUaVU ValUZld! (Valstybių pusę. Netrukus ųž- 
_--- j smarki audra, valties moto-

MEKSIKOS MIESI AS, sau-1 >as SUge(Įo> jr kontrabandinin- 
sio 3. — Iš Cuernavaca, More buvo per vięnuoliką dienų
los valstijoj, praneša, kad B?n-. pagalbos vilnių blaškomi,
jamin Mendoza, vienas labiau- i \Įajs.|(> jje neturėjo ir visą laiką 
šiai paskilLusių banditų vadų ■ šbuvo nevalgę, kol pagaliau 
pasidavė valdžiai kartu su apie įJUVo vieno laivo pastebėti ir iš-
1,200 savo bandos narių.

Mendoza ir jo banda pasida
vė su ta sąlyga, kad jie nebus 
baudžiami ir, be to, kad jiems 
lūs duota po sklypų dirbamos 
žemės ūkininkauti.

/cl’bčli. Paimti iš valties, jie 
buvo nuo bado ir šalčio vos gy
vi.

Girtas važiavo automo
biliu: trys užmušti

■M
Plrrtas tr Didžiausias Lietuviu Dienraštis AtnetikaJ

Vienas iš daugelio Lie* Jauniems 'uždraudžia 
tuvos ūkininkų skundų ma būti organizacijų 

nariais

Motina ir kūdikis žuvo 
nariu) gaisre; 2 apdegė

SUNBURY, Pa., sausio 3. — 
Gaisre, kuris čia sunaikino vie
nus liamus, žuvo Mrs. 
Golick ir jos pusantrų 
amžiaus duktė. Kiti du 
skaudžiai apdegė.

Mary 
metų 

vaikai

Milionierius žuvo aero-l ai girtas,
plano katastrofoj

0TTAWA, III., sausio 3. — 
’icškely, netoli nuo Streatoro, 

vakar automobiliams susidūrus, 
uvo užmušti trys jauni broliai 

Sarter’iai, vietos gyventojai, o 
<artu važiavęs jų draugas John 
Buhn, pavojingai sužeistas.

Antru automobiliu važiavo 
jaunas Granvillės farmerys, 
Russell Matson, kuris buvo vi- 

išliko gyvas,
bet tapo areštuotas ir bus ati
duotas į teismo rankas, kald
amas dėl žmogžudybės.

nigaikščių ir didkunigaikštaiči 
“sutirpo demokratijoje:” dauge
lis jų dirbi naudingą darbą, c 
kai kurie skursta ir išmaldomis 
gyvena.

Taip, Leopolde 3 W(X»fling 
buvusis (jidkunigaikštis (erc- 
hercogas) .Leopoldas Ferdinan
das, ligšiol dirbo kaip a'ktorius, 
kaip mokytojas, kaip apdrau- 
dos agentas,JNiipJmlonialįų pre
kių krautuvininKas Jr kaip tu- 

' ristų vadovas.
Jo sesuc Luizė, buvus Sekso- 

nijos krcnprincesė, turėjo pel
nytis duoną kaip pinikų dirbė
ja. stenografė ir dagi auklė.

Jo giminaitė Elzbieta, cieso
riaus Prano Juozapo myliamiau- 
sia dukraitė, dabar yra ištekėk 
jus už socialdemokratų atstovo 
Leopoldo Petzncko, Vienos gim
nazijos mokytojo. Iš visų bu
vusių ciesoriaus šeimos narių 
ji yra populcriausia.

V ienas šešių buvusio cieso
riaus Prano Juozapo sūnaičių iš
moko šoferiauti ir dabar dirbą 
kaip šoferis Steyr automobilių 
kompanijai. A

Dddkunigaikščio Leopoldo Sal- 
vatorio vaikai neteko visų savo 
turtų. Leo]>oldas, kuris yra 31 
metų amžiaus, kai kurį laikę 
•prekiavo javais Vienoj. Pas
kui, pardavęs visa, ką dar tu
rėjo, ičkeliavo į Jungt. Valsty
bes' ir dabar didia kaip knita- 91ts, dėl kurio nužudymo kilo 
mųjų paveikslų aktoris Holly- idysis karas. Nepriėmė. Jam 
\vGode. Jo brolis Rainer pasi-' 
liko Vienoj ir stengiasi šiaip Os Teresos pastatytą palocių, 
taip pelnytis duoną, pardavinė
damas miežius, apynius ir se- 
lyklą. Viena jo seserų, Jadvy
ga, patapo mokytoja ir "irba 
mokytojos darbą Barselonoje, 
Ispanijoje.

Yra tačiau trys didkunigaik- 
ščiai, kurie vis dar nori būt 
Vengrijos karaliais. Tie yra: 
didkunigaikštis Ottonas, buvu
sios ciesorienės Zitos sūnūs; 
didkunigaikštis Albrechtas, bu
vusio feldmaršalo didkunigaikš- 
čio Fridricho sūnūs, ir didkuni
gaikštis Vilhelmas, didkunigaik- 
ščio Karlo Stepono sūnūs.

(Atlantle and Pacific Photo)

Fk Carter, mokytoja iš Sheridan, Mich., kurią nužudė 
Jimmy Deakin, 1T> motų vaikas. Nužudė dėl to. kad buvo jos 
pabaustas už blogą elgesį.

r •

Austrų prezidentas 
yra kuklus žmogus

Atsisako keltis gyventi į siūlo
mus jam buvusius karališkus 
palocius

VIENA, Austrija, sausio 3. - - 
Austrija nesuranda tinkamų 
namų savo naujam pi-eziden- 
tui, Vilhelmui Miklasui, kuris 
nori gyventi kukliai, be jokių 
.panaberijų’, kaip paprastas mo
kyklos pedagogas.

Valdžia siūlė jam, kaip rezi- 
lencijų, puikiausi penkių milin
ių dolerių paldcių, įkuriame 

kitąkart gyveno didkunigaikš- 
:s Pranas Ferdinandas tas

‘ulė puikųjį ciesorienės Mari-

lagaliau garsiuosius miesto ru- 
nus, kuriuose gyveno ciesorius 
Pranas Juozapas, bet preziden- 
as Miklas atsake, kad jam to
jų palocių neie’kių: jis norįs 
urėti paprastus namus netoli 
uo savo kanceliarijos, viduti- 
ško didumo, kur jis galėtų no 

'■ r daug sus:sp..udęs gyventi 
;u savo didoka, vienuolikos vai
kų, šeima.

“Neskęstama” valtim 
iš Anglijos j Ameriką

Japoniją atlankė 
smarki audra

šimtai namų sugriauti ir daug 
žmonių užmuštų bei sužeistų

TOKIO, aponija, sausio 3. - - 
Iš Ilondo, i pietų vakarus nuo 
Niigatos, praneša, kad ten siau
tė baisi audra, kuri sugriovus 
keletą šimtų namų. Penkiasde
šimt šeši asmens buvę užmušti 
ir kelios dešimtys sužeisti. 

Įkilusios milžiniškos juros 
nys užliejusios 
daugiau kaimų.

dvidešimt

Pa-

ar

Vyriausybės krizis 
Jugoslavijoje

Kroatų lyderis siūlo perorgani- 
zuot karalystę iš autonomi
nių kraštų

COLORADO, Texas, sausio 
3. — Jo aeroplanui nukritus 
netoli nuo čia, užsimušė lėkęs 
juo Sam Sloan, Midlando milio- 
nicrius, naftos pramoninkas.

Bedarbio tragedija

~SV

OJRJB
Ctucagai ir apielmkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir kiek šal
čiau; vidutiniai vakarų ir žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
21° ir 28° F.

šeši serga nusikaltėliai 
pabėgo iš kalėjimo

COLUMBIA, N. C. sausio 3. 
— prasikalę aklėjimo ligoninės 
sienoje skylę, iš baudžiamojo 
kalėjimo čia pabėgo šeši nusi
kaltėliai, jų tarpe du pasmerkti 
iki gyvos galvos. Visi šeši 
buvo susirgę infhienza ir 
to buvo padėti ligoninėj.

jie 
dėl

DALLAS, Texas, sausio 3. -
iStamuel Scott ir James Martin, 
abudu Baylor Kolegijos medici
nos skyriaus studentai, žuvo 
gaisre, kuris čia sunaikino tris

šiandie saule lt ka 7:18, lei- viešbučius ir keletą kitų namų. 
Mėnuo teka 1:23 Penkiolika asmenų buvo sužeis

ti.
džiasi 4:31.
ryto.

Vaikams mirštant, tėvas pės
čias išvyks iš Milwaukės į 
Chicagą darbo ieškoti

MILWAUKEE, Wis., sausio 
3. — Dviejų mažų vaikučių ne
gyvi kūnai guli miesto lavoni
nėj, tuo tarpu kai širdį geliama 
jų motina laukia nesulaukia sa
vo vyro, kuris prieš keletą die
nų išvyko į Chicagą darbo ir 
duonos ieškotis.

Laukiamas vyras yra darbi
ninkas Marvin Wharton. Mil- 
waukeej jis ilgoką laiką nega
lėjo niekur gauti darix>. Pas
kutinis centas buvo išleistas. 
Badas žiurėjo šeimai į akis, o 
čia dar abudu maži vaikučiai 
susirgo plaučių u ž d e g i m u. 
Wharton nusitarė bandyti lai
mės kitur’, ir pėsčias iškeliavo į 
Chicagą. Vaikučiai mirė.

PLYMOUTH, Anglija, sausio 
3. — Oland ietis SchtPfevaer, ku 
ris yra išradęs “neskęstam^” 
valtį, taja valtim dabar išplau
kė iš Čia kelionėn per Atlante 
/imdenynę į New Yorką. Jis 
žada plaukti pro Lisaboną ir 
Vzorų salas.

Maskva nugina žinias 
apie Trockio ligą

11EL( r R ADAS, J ugoslavi ja, 
sausio 3. — Karalius Aleksan
dras priėmė premjero Koroše 
co kabineto rezignaciją.

Dr. Maček, Kroatų valstiečių 
koaFcijos vadaj, sako, kad jei 
karalius pas’kvicsių jį tartis dėl 
naujės valdžios sudarymo, tai 
j s pasiūlytų priimti vieną trijų 
planų, būtent:

1. Sudaryti jungtinę karalystę 
autonominių provincijų; arba 

, 1 Padalinti karalystę Savos 
• Drinos upėmis į dvi dali taip, 

kad vienos jų sostinė butų Bel
gradas, antras— Zagrebas; ar
ba

3. steigti naujų trilypę kara- 
’ystę, kurioj Serbija, Pietų Ser
bija ir Montenegras sudarytų 
z:eną elementą; Kroatija, Slo
vėnija ir Dalmatija — antrą, ir 
Bosnija, Boivodina ir Hercego
vina — trečią elementą, 
vienas tų kraštų turėtų 
autonomiją.

Kiek- 
pilną

KAUNAS. — žemės Ūkio mi- 
isterijai^ atsiųstas šitoks ūki

ninkų skundas:
Mes, ukininĮcai, nukentėję šie

met nuo didc'ių audrų, ir boga- 
''nio lietaus, gyvename skur
džias valandas. Pavasarį sė’o- 
me po du ir tris kartus į tas pa
čias vietas. Didelė dalis pasėtų 
rudų supuvo. Liko tušti že* 

mos p’otai. Augusius sunaiki
no didelės audros ir ledai. Bul
vių ir burokų po ledų išmuši- aus, negali steigti organizac

KAUNAS. — Kauno miesto ir 
apskr. viršininkas pranešė vi
soms organizacijoms, kad jau
nesni 21 metų ir nė:ą jokios 
mokyklos mokiniai, negali stei
gti jokias organizacijas ir n ga
li būti organizacijų nariais be 
jų tėvų, globėjų arba auklėto
jų sutikimo.

MASKVA, Asausio 3. — So
vietų vyriausybė nugina prane
šimus apie Trockio ligą ir apie 
tai, kad jis neva busiąs perkel
tas iš trėmimo vietos Alta-Atoj, 
Turkestane, į kurortą pietų Ru
sijoje.

Sovietų vyriausybė, o taip pat 
asmenys/ kurie neseniai sugrį
žo iš Alta-Atos, sako, kad Troc
kis esąs sveikas ir kad šiuo tar
pu jis daug rašąrf, o atliekamo
mis valandomis einąs medžio-

Du amerikiečiai 
nužudyti Bolivijoje

tapę

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 3. Iš Formosos prane
ša, kad Bolivijos karo vyriau
sybės tapę nužudyti du ameri
kiečiai, dirbę Standard Oil kom
panijai kaip šoferiai ir gabenę 
materijolą Bolivijos 
(irau Cliaco krašte.
suimti kaip šnipai ir pasmerkti 
mirties bausmei.

fortams

mo nebeliko. Iš linų turėdavo
me dižiausias pajamas ūkyje, 
šiemet dėl lėlyvo pasėji m o sė
menų nėra, o pluoštą šalnos su
ėdė. Likęs vasarojus užaugo 
šiaudai be grudų, kurie dabar 
tebėra laukuose, kupetose džiū
sta. šiaudais galima tiktai pu
sę turimų gyvulių per žiemą iš- 
mityti. ’,Avys, kaip mažesni gy
vuliai, visai naikinami. Karves 
negalint išmityti, tenka pirkė
jams atiduoti pusdykiai kiek 
primeta. Kiaules plauname ne
penėtas. Rugių ir kviečių nega
lėjome pasėti dcliai šlapios dir
vos, kas sėjo tam daug supuvo 
grudų, retas sudygimas liko dir
voje. Jau ateinantiems metams 
neturėsime duonos ir žieminių

jų, nė būti organizacijų nariai , 
kurios veikia ne tose mokyklo
se, kuriose jie mokinasi.

Studentai būti nariais ne stu
dentų organizacijų tegali tais a>- 
sitikimais, kada jie neturės 
klinčių iš savo mokyklų vyres
nybės.

Teisnras nubaudė 7 komunistus

Turėdami didelius nuostolius 
žemės ūkyje ir neturėdami iš 
ūkio pajamų, neturime pinigų 
ūkio reikalus gelbėti.

Todėl turim garbės Jūsų Eks- 
eilencijos prašyti kiek galint iš. 
savo pusės suteikti mums pa
šalpas.

Atleisti visai nuo žemės mo
kesčio 1928 metų ir 1929 metų.

Aprūpinti sėkla 1929 m. pa- 
vašaroj šėlai.

KAUNAS. — Gruodžio 7 d. 
Kauno apygardos teismas nag
rinėjo bylą Kauno piliečių — 
Baverio, Karčiausko, Maimino, 
Mihierio, Gingsbergaitės, Bilevi- 
čiaus ir Mikštos. Jie buvo kal
tinami, kad balandžio 10 dieną 
Daukanto gatvėj 1 
lūšnelėj pas Baverj 
rinkę ir tarėsi apie 
nio darbo plėtimą.

Teismas visus pasmerkė po 4 
metus sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet atskaičius amnestiją lieka 
būti po 2 metus.

nr. kieme, 
buvo susi- 
komunisti-

Sunki ūkininkų, sun 
kesnė darbininkų 

padėtis

Suteikti miško normą —^me
lu ir žabu kurui.

Atleidžia tarnautojus

RASEINIAI. — 1927 m. rude
ni Šiaulių sunkiųjų darbų kalė
jimo valdininkas A. Mitkus pa- 

• kiltas Raseinių arešto namų 
viršininku. Nūo to laiko virši
ninkas jau suspėjo atleisti šiltos 
senuosius prižiūrėtojus, iš Či
lės: Damkų, Pečkauską, Živat- 
kauską, Daunorų, Brazauskų ir 
Dudžianskų.

TELŠIAI. — šiais metais kaip 
šiaurės Lietuvos gyventojai, 
taip pat nemažia nukentėjo ir

tiems apskričiams nukenteju- 
aieifts skiriama 10 milionų li
tų pašaipos, bet Telšių apskri
čiui nei vieno cento. Žiemai ar
tinantis ūkininkai atleidža’ dane 
darbininkų, sakydami: “Mums 
patiems duonos neužteks.” Ži - 
mą bedarbių bus daug, o iš to 
nedarbo kils ir plėšimų, vagy
sčių ir tt. Žiemą bedarbius reik
tų viešais darbais rūpinti. Kas- 
gi pasirūpins tais darbininkais, 
kurie neturi nei vieno cento il
gai, šaltai žiemai?

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 
užganėdinant} patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III
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[korespondencijos!
* --------------------- —, „J

Brooklyn, N. Y
rytuose

Pittsburgh, Pa

Klasiškas

So. Omaha, Nebr
7 s

7 rečiadieny, Sausio 16,1929

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Nejuokauk

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS ARTISTAS LEONARD BRUNWALD
1618 West 18-ta Gatve

C. J. Dankowski» ižd. į

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS

L1TUANIA 
Kovo 2

Išplaukimai 
Laivų iš 

New Yorko:LITUANTA
Sausio 26

325 
316 
31U

spaus- 
ir ki- 

dienos 
Liotu-

ĖSTONIA
Vasario
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NAUJIENAS

Tai 
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Del 
Lietuvių

L F. Dankowski, pres

Paltanavičiaus biz 
nis bankrutina

— net menkų šal 
crkleje.
įsigauti Į krutinę i

p®

pereitame lai- 
Lietuvis’ ne te

žinoma, 
grybų” skaitytojams 

pardavė jų 
u* čia pa-

per jų advokatus — Mendel- 
sohną ir McLaughiną j Boston, 
Mass., State llouse su paklausi
mu: ar tokia korporacija (Cor
poration) yra įregistruota? At
sakymą gavo, kad ne. Bet Mai
kis žinojo tą visą biznį, kad Še
rai buvo pardavinėjami nelega- 
liškai, o vienok išdrįso varde 
tautos ir patriotizmo kaulyti iš 
žmonių sunkiai uždirbtus skati-

Skolos siekia iki $30,000 
turtas — $17,000

čia tik šapelis iš vežimo ap
rašyta tų transakcijų, kurios 
dėjosi po priedanga “Am. Lie
tuvio”, Ine. kompanijos, kurios 
savininkas Maikis Paltanavičius, 
kaip žmonės kalba, jau pabėgo 
Lietuvon su žmonių centais.

Kreditorius.

Štai ką rašė Maikis “Ameri
kos Lietuvy” viename numery: 
“Nežiūrėkite, kad jums sukčiai 
pardavė ‘grybų 
ke. ‘Amerikos 
kius jums sūrus siūlo 
Maikis tų 
pardavė ne mažai 
gal už 
duodu 
kurios 
viltos,

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame dratus j stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixterius ir 
viską elektriškų.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

Vietų darbas užsakytas gegužio 
•r) ' 
yra 
tna

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

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

Jonas Kazlauckas, Jono Kaz- 
laucko sūnūs, pittsburghiečiams 
žinomas kaipo real estate biz
nierius, apsivedė gruodžio 27 d. 
su p-le Ona Vabaliunaite iš 
Homested, Pa. Vabaliunaite yra 
Amerikoj gimus ir 
mokytoja 
Amžinu 
teisėjas,

pats Maikis paėmė iš banko, 
parodęs jam atatinkamą doku
mentą. Ant kiek dabar girdėt 
iš patikėtinų šaltinių, tai kre
ditorių bei skolininkų (?) skai
čius siekia į porą desėtkų. Na
mo pirmas mortgečius yra 
$12,500 ir antras — $2,000, ir 
dar Bapkauskas turi $1,000 
trečio mortgečio su puse para
šo, kuris tuo tarpu jau savo 
vertės neturi. Pats namas dau
giau nėra vertas, kaip 14,000— 
15,000 dolerių, kurį, žinoma, pa
siims bankas, arba tas, kuris 
aukščiausią sumą įkels. Bet ką 
darys dar kiti kreditoriai, ku
riems tik teliko tuščia krautu
vė su spaustuvės susenusiomis 
mašinomis, nustojusiomis savo 
vertės, o turinčiomis tūkstančių 
dolerių įkainavimą ?

leidėjo Maikio Paltanavičiaus, 
“grybų”, tai veikiausiai pasida
rytų ištisa litanija.

Na, dabar pasižiūrėkime ko
kiais kitais “pelningais” darbais 
Maikio kompanija užsiiminėjo. 
Jis per veik ištisus metus nieko 
kito ir neveikė, kaip tik pasi
ėmęs agentą Paulauską, 
tuvės darbininką Radulą 
tus, važinėjo diena iš 
pas žmones “Amerikos 
vio” skaitytojus, kad jie jam 
paskolintų tautos ir kultūros 
labui pinigų. Veik nerasi nė vie
no lietuvio, kuris nebūtų girdė
jęs apie Maikio paskolas. Jis 
buvo prisidaręs visokios pinigų 
sumos kvitų; pinigų skolinto
jas (? Red») nereikalavo, jam 
reikalingas buvo tik atsakantis 
skolininko parašas, o pinigus

augus, buvo 
, viešojo.) mokykloj, 
ryšiu surišo tas pats 
ką Kazlauckaitę surišo 
F. Bagočium. J. Kaz- 
ir jauna pačiutė išva- 

medaus mėnesį praleisti 
D. C. Laimingo 

jaunai porelei.
—J. Virbickas.

rim su tavorščiais, tečiaus šie
met gavome nuo jų net po tris 
laiškus, kuriuose radome aukų 
komunistams rinkimui blankas. 
Tos blankos su visokiais pagra- 
žinimais-paveikslais kalinių ir 
vargingų šeimynų gyvenimo.

Kaslink aukų, tai So. Oma- 
hos lietuviai yra duosnųs, bet 
jie ir žino kur sudėtas aukas 
pasiųsti, taip kad komunistų 
patarnavimas čia yra visai ne
reikalingas: apsiėjome be jo 
ikišiol, apsieisime ir ateity ir 
komunistai iš mus aukų negaus.

Kuopos susirinkimas nieko 
naujo nenutarė, tik valdybos na
riai biskį pasikeitė.—Narys.

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

Mes kvečiame jus atsilankyti į šj klasiška ir puiku koncertą. 
NAUJIENOS.

šimtus doleri
tik porą tautiškų aukų, 

tapo savo tautiečio su
kalbant Maikio lupomis: 

“Apart spaudos ir laikraščio, 
musų kompanija užsiims ir tik
rai pelningais darbais, todėl ne
bijokite dėtis su mumis. Tegul 
bus žinomi šie musų broliai, 
kurie prisidėjo prie musų kom
panijos: p. Mykolas Valiukonis 
iš Duryea, Pa., labai puikių 
minčių žmogus, didelis katali
kas ir didelis savo tautos mylė
tojas ir savo tėvynės valdžios 
palaikytojas, paėmė porą ‘A. 
Lietuvio’ šėrų. Antras musų 
prietelis Kazimieras Užnis iš 
Detroit, Mich., dideliai garbin
gas rėmėjas ‘Amerikos Lietu
vio’, bepartyvis tautietis, ir de
mokratiškai bepartyvis, paėmė 
‘A. L.’ penkius Šerus.” Jei visi 
šėrininkai atsilieptų per spau
dą, kurie turi prisipirkę tų, taip 
vadinamu “Amerikos Lietuvio”

■S®

SLA. 87 kp. laikė savo prieš- 
m e tini susirinkimą, į kurį atsi
lankė ir vienas komunistų sim- 
patizatorius, atsinešdamas ir vi
są glėbi komunistiškų lapelių, 
kuriuos tuojaus ir ėmė susirin
kusiems dalinti. Viena mote
ris, pažiūrėjusi į lapelį, sviedė 
jį į aslą. Komunistas ėmė bar
ti moterį kam ji mėto lapelius. 
Bet moteris atkirto Javorščiui: 
girdi, kaip numesi tokių lapelių, 
jei gerai yra žinoma, kad tuos*, 
lapelius pagamino provokato
riai ir tie gaivalai, kurie keletą 
metų atgal suardė LSS. ir pa
sigrobė visą jos turtą; o dabar 
tie gaivalai, matydami, kau 
SLA. ižde yra milionas dolerių, 
o ir kuopos savo ižduose irgi 

dabar 
StA., 
iždus

Kazlauskas apsivedė

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
metinis mitingas bus sausio 20 
dieną, 1929 m., LMD. svetainėj, 
2 vai. po pietų. Visi nariai, ku
rie turit šėrus, malonėsit daly
vauk Taipgi draugijos, kurios 
turi šėrus, malonės prisiųst at
stovus, nes bus metiniai rapor
tai ir valdybos rinkimai 1929 
metams. ' Kitokių pakvietimų 
nebus, todėl perskaitę laikraš
čiuose nepamirškit.

Komiteto vardu
J. Virbickas.

I AVTORiTRAlTO 
CAPRt, PRĮ^veRA m?

. T. WeoLLENS, Pr«fc 
32 B South State Nt. 
riioae iiarrleua •161

Al. Paltanavičiaus leidžiamas 
savaitinis laikraštis “Amerikos 
Lietuvis” sustojo ėjęs su 47-tu 
numeriu, nors tas viešai nebuvo 
paskelbta, bet arčiau stovin
tiems prie jo štabo buvo aiškiai 
permatoma, prie 
gėsi.

Maikio biznis 
velniop nuo to 
dienos sausio, kuomet paskelbė 
“Amerikos Lietuvy”, kad jo 
biznis pereina j “korporacijos” 
rankas, kurios priešaky atsisto
jo tas nats Maikis Paltanavi
čius, kaipo korporacijos pirmi
ninkas, jo žmona ponia Paltana
vičienė, kaipo iždininkė, ir po
nas Leonas Paulauskas (ten pat 
turįs apdraudos agentūrą), kai
po raštininkas. Jo korporacija, 
kaip Maikis sako, buvo inkor
poruota ant $15,000.00. Tuojau 
po “inkorporavimo” Maikis at
sišaukia jK?r “Amerikos Lietu
vį” į jo skaitytojus”, kad pri
sidėtų išpirkdami ’ šituos šėrus 
ir aplaikytų “Am. Lietuvį” sau. 
čarteris gatavas, šėrai gatavi, 
knygos užvestos — korporacijai, 
viskas gatava.

Dabar pažiūrėkime ar iš tik
rųjų tokia korporacija yra in
korporuota. 27 d. lapkričio, 1928 
metais, kuomet Maikis savo vi
są krautuvę ir spaustuvę su vi
somis sukiužusiomis mašinomis 
bandė parduoti G. A. Kybai už 
$2,000, tuomet buvo kreiptasi

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

3514-16 Roosevelt H 
arti St. Ix>uia Avė 

CHICAGO, ILL.

savo ižduos 
nemažai pinigų turi, tai 
bando prisiplakti ir prie 
kad ir SLA. ir jo kuopų 
pasigrobti; tuo tikslu
skleidžia tokius biaurius lape
lius, šmeižiąnčius SLA. Pildo
mąją Tarybą.

Pirmininkas, apart visko, 
tuojaus ir paklausė susirinki
mo, ką susirinkimas ryano da
ryti su lapeliais. Vienas narys' 
paaiškino susirinkimui kokios i 
vertės turi tie lapeliai ir pasiu-Į 
le visus tipelius sukišti i pečių.; 
Pirmininkas patylėjo ir klausia, 
ką susirinkimas mano daryti su 
tais lapeliais. Tada viena sena 
moteris ir pareiškė, kad mes

zacijos reikalus svarstyti. Tuo 
tas dalykas ir užsibaigė.

Kiek man žinoma, tai nė vie
na lietuvių organizaciją Ameri
koje nėra tiek drąsi aukas rink
ti, kaip komunistai. Aukų go
dumas pas juos neturi rybų ir 
jie kad galėtų, tai pasiimtų 
paskutinį drabininko centą. 
Štai ir pavyzdys. Nors mes, vie
tos lietuviai, nieko bendra netu-

VEIDAS 
PRIPIL- 

DOMAS— 
JIE*TURI 

TIKTI
Geriausia nukalate darban o>

35 Geriaiiaioa Aukainda Crowua __ 3? BO
36 Geriamu Aukainial FiUinK* __ 32.BU
36 Geriausi Auksintai TU U'U ai __ 32.BO
32 Alloy ĖlUiiiKs____________________ $1
31 Sidubrlnai Fllinga_______________ BOc
lėvalvmas dantų ... ____________ bqc

Šių kainų neraumte musų dldiiarajam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 metai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICKS

i

Gruodžio 16 d. turėjo puikias 
pasekmes su “prakalbomis” iš j 
materiališko ir morališko at-> 
žvilgio. Būdamas “kurnu” Tru-i 
badurių Kvarteto, jis rengė, i 

1 kartu su “kurna” p. M. Strum- 
skiene, savo “vaikučiams” eg
laitę 30 d. gruodžio.

Brooklyniečiai nori p. A. Va-! 
nagaitį sau pasilaikyti. Nori ir 
“Margutį” perkelti į Brooklyną. 
šiais metais turėdamas gerą 
programą, A. Vanagaitis visur J 
mielai sutinkamas. Brooklyno 
lietuviai taip jį pamėgo, kad 
ruošia dar vieną vakarą 5 d. 

'sausio. Tas vakaras atsibus 
Apsireiškimo šv. Panelės para
pijos salėje. Dalyvaus p-le M. 
žemaičiutė, p. K. B. Kraučiunas 
ir pianistas M. Juozavitas.

Brooklynietis.

Geriausia ka galimu padaryti da
bar yra nueiti aptiekon ir įsigyti 
pakeli Bulgariškus Žolių Arbatos. 
Sunaikinkit savo šaltį. Išgerkit puo
duką šios karštos arbatos du sykiu 
i savaitę. lai sušildys sustingusį 
kraują, padidins jo cirkuliaciją ir pa
šalinu iš vidurių ir skilvio nuodus ir 
ligų perus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgariška žo.lių Arbatą (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na
muose šiais reikalingais laikais.

Jeigu jus turėjote flu ar didelį 
šaltį, dabokitės pasikartojimo. Puo
dukas šios Arbatos du sykiu į sa
vaitę yra jūsų ąn.suugu prieš atakas.

Pasimatykit sikiuvo aptiekininku 
tuojaus. Jūsų sveikata — galbūt net 
jūsų gyvastis — gali priklausyti nųu 
panaudojimo šių paprastų atsargu
mo priemonių. Ta pastebėtina arbata 
kainuoja lik 35c, 75c ur $1.25 už di- 
dėlės šeimynos pakelį. Jeigu jūsų ap- 
tiekininkas jos. neturėtų, mes mielai 
pasilsime jums dideles šeimynos pa
keli. Nesiųskit pinigų, vien laiška
nešiui užsiniokėkit $1.25. Adresuoki! 
Marvel Products Co., 106 Marvel 
Buildiug, Pittsburgh, PtA

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mčnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

mflne- 
bue atliktas pigiomis kainomis. Tai 
permatoma VIENODU KAINŲ Blate- 

musų apiellnkių Dental Ofisų.
skyriaus ofisas

1800 S. Halsted St.
Duotų Setas ai Vi

•etas--------------------------------------S12.6U
•etas_________________________ 37.50
•etas_____________________ _ AB

Dabokis šalčių 
čiu galvoje ar g 

Neleisk jiems 
plaučius.

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

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

PAVOJUS
šalčio, “flu” ir plaučių uždegimo 

bakterijos dauginasi milionais ir puo
la lygiai kaip silpnus, taip ir tvirtus. 
Dabokis šalčių, jie susilpninu jūsų 
atsparumą. Didžiausias pavojus glu
di tume “paprastame šaltyje”. Su- 
nmkinkit tą šaltį greitai.

Yra labai svarbu išvalyti visus vi
durių taku., taip jau viršutinį ir apa
tinį skilvius. Laikykit inkstus ge
rai išvalytus ir atgaivintus ir sustip- 
rinkil kraują.

Patyrimas išmokė
Patyrimas laike 1018 m. epidemi

jos parodė, kad vienas iš geriausių 
ir papra. riaušių gydynrft.i yra išgerti 
puoduką karštos Bulgariškos Žolių 
Arbatos.

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

SĖKMINGI METODAI
KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS

Laikykis šių taisyklių 
t Laikykis išbandytų saugių metodų

Kreipkitės į Vietos Agentus ar į
BALTIC AMERICAN LINE

So. Dcarborn St. Chieago, 111

?'>' Ms'''' V* ' T
1 A' X;

1 H.-;



NAUJIENOS, Chicago, III

FLU
Brighton ParkSvarbus debatai West Pullman
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Roseland sau
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Jūsų saugumui
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vojiniui vaiko stiprumo, niekas nėra palyginamas su 
Scott’s Emulsion. Duokit reguliariai po valgių.

■■■■■■■■■i Scott & Bo\vne, Bloomfield, N. J. 28-11 ai

Ali dru|tiit»—35c and 65c }»r» and tubei. 
Childrea’s Muitorole (tniider form)35o.

Better than a Mustard Plaster

CHICAGOS 
ŽINIOS

Free
>s. Triner Company, 
Ashland Avė., Chicago

Tarp Chicagos 
Lietuvių

vėikti palengva 
neabejotinai $1.25

1928 metais įvairius Chicr 
gos universiteto skyrius ir km 
sus lankė 1-1,000 studentų. J

žmonėmis. Praė- 
daro menkesni 

biznio Roselande 
ir Michigan avė.

SCOTT’S EMULSION
yra cod-liver aliejus turtingas vitaminais, padarytas: leng

pradedant 
sausio paveikslas “Re- 
; kitokie numeriai.

pradedant
“Haunted

Prarado teisę išleisti 
bondsus

Vienas proletaras nepasitiki 
policijos apsauga. Jis yra nusi
taręs pats apsisaugoti. Kadan
gi jis turi sunkiai dirbti dirb
tuvėje ir iš to darbo daryti sau 
pragyvenimų, tai jis sumanė 
laikyti pustuzinį šunų apsaugai.

šunų užlaikymas jam brarigiai 
kainuoja. Tavorščiai patarė ne
laikyti šunų, sako, policija ga
linti apsaugoti; juk tu, girdi, 
moki taksas. Bet jis atsakė, kari 
negalįs permainyti rėdą moters.

žvalgas.

14,000 studentų Chica 
gos universitete

. Pasidauginus he- 
biznieriai daro men-

Dabar jau matos 
“For Rent”. Jų yra 

bizniui ir gyvenimui.

Savininkas 
17<5 S. Halsted St 

Canal 1547

Mirt Kenosha; laidos 
Chicagoje

Senai Laukiamas
KONCERTAS

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St 
Tel. Roosf eit 8500

vengt’
Norshore teatre — 

5 d. sausio paveikslas 
House”; kitokie numeriai.

Tovver ir Senate teatruose — 
dramatinis paveikslas “Subma 
rine”; kitokie numeriai.

Eagle Restaurant
Populiariškiausias lietuviu 
restaurantas šioje apielinkėje

Sausio 2 d., Kenosha, Wis., 
pasimirė vietos gyventojas Leo
poldas Rumčiak, 42 m. amžiaus. 
Kadangi jis turėjo seserį Chi- 
cagoj, kuri panorėjo savo broli 
Chicago j e ir palaidoti, tai p. 
Fudeikio pastangomis velionio 
kūnas liko pargabentas iš 
nosha į Chicago ir dabar 
dasi pašarvotas namuose 
1915 S. Kedzie Avė.

Palietos departamento komi- 
sionierius, VViliam F. Russell, 
šios savaitės biuletene sako:

Šimtų vaikinų ir merginų, 
jaunesnių kaip 18 metų, rekor
dus tyrinėja policijos departa
mentas kiekvieną menesį. Tuos 
rekordus investiguoja specialiai 
skirti tam darbui departamen
to tarnautojai.

Kaltinimai pasileidimu tik 
tuomet paduodami Jauuuome- 
nes teismui, kai jaunuolis 
vaikinas ar mergaitė 
darnai kitokiu bildu nesuvaldo
mas ir kai jis neturi tinkamos 
namų priežiūros. Didžiuma by
lų prieš jaunuolius esti išlygi
namos be teismo pagalbos.

Chicagos vaikinai ir mergai
tės turi suprasti, kad policinin
kas yra jų draugas. Jis sten
giasi rodyti jiems kelią j tinka-

kambary 
prieš daktarą 
kartu. Pirmą 

pripažintas kal- 
mirti deki to.

Organizuoti j asociaciją fer
meriai pareiškė, kad jie reika
laus brangesnio atlyginimo už 
pienų iš pieno išvežiojimo kom
panijų. Jeigu f armėnai gaus 
brangiau, tai galima tikėtis, kad 
pieno išvežiojimo kompanijos 
pasistengs iškelti kainų už pie
ną savo kostumeriarns.

Sausio (i d., nedėlioj, po pie
tų apie. 2 vai., A. Statkaus svet. 
Kliubas laikys savo irklinį susi
rinkimų. Susirinkimas bus ga
na Įdomus, kaip tai: įvedimas 
naujos valdybos, senosios val
dybos metinis raportas iš jos 
darbuotiem ir pasišventimo, nau
josios konstitucijos priėmimo 
svarstymas, kurios projektas y- 
ra jau gatavas ir bus duotas ap
kalbėti. Bus ir daugiau labai 
svarbių dalykų sprendžiama. 
Todėl kiekvieno kliirbiečio pri
valumas yra dalyvauti.

—K. Statkus, koresp.

vai išvirškinti, ir vaikai jį priima godžiai. Buda

tuką
valgį. Tas malonus sudėtinis 
iš kaskaros ir retų žolių 
akstiną virškinimą ir kartu 
vidurius 
tikrai ir

West Pullmano Lietuvių 
Kliubo metinio susirinkimo 
svarba

iik| Attnnth' >’hotn|

Maybrick, kuri bū
ni irt i už menama 

savo vyro 1889 m. 
Mirties bausmė vė- 
pakeista kalėjimu, 

i išsėdėjo I I metų. 
Po to ji atvyko į Amerika. Da
bar gauta žinia, jog tūlas Bur- 
rell paliko jai $750,000 Franci- 
joj. Tuos pinigus ji žada sunau
doti savo vyro nužudymo tyri
nėjimams ir Įrodyti, jog ji ne
kaltai buvo nubausta.

Florence i 
vo nuteista 
nužudymų 
Londone, 
liau, bu ve 
Kalėjime

Kaip jau buvo žinoma, vietos 
ir apielinkės lietuviai s čia šau
niai g.vvuoja ir progn moja West 
Pūliniai! Lietuvių Paš. Kliubas. 
Mažai ir retai pasitaiko drau
gijose ar kliubuose, kur visokių 
įsitikinimų žmonės kartu vei
kia, kad nebūtų Tietinų,” ypač 
pastaraisiais metais, prasidėjus 
Įvairioms politinėms frakcijoms 
varžytis už. valdybų vielas.. Bet 
čia lo kol kas nepuiki ik uojama, 
lodei ir ateitis permatoma švie-

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

Chiropraktas
1428 Broadway, -^ary,
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 va!.

Laidotuvės bus sukatoj 
šio 5 d. Laidotuvėse patarnau 
g ra bortu s Eudeikis.

Sanitary Distrikto trustisai 
buvo Įgalioti išleisti bondsus 
vertės 27,000,000 dolerių. Prieš 
išleidimų tų bondsų buvo užves
ta byla teisme. Bondsų išleidi
mas tapo sulaikytas. Tuo. tarpu, 
pirmadienyje pasibaigė termi
nas. kada distrikto taryba ga
lėjo leisti pati bondsus. Ateity 
ji turės bondsų išleidimų leisti 
Chicagos gyventojų referendu
mui. Sekantį referendumų Sani
tary Distriktas galės gauti tik 
pavasari, kai bus balsavimas 
kai kurių miesto valdininkų. Dė
lei to, kad bondsų išleidimas ta
po sutrukdytas, sakoma, turės 
būti sustabdyti kai kurie svar- 
bų's Ohicaęrai distrikto darbai.

Teisėjo Gentzel’io
Prasidėjo byl
Rongetti 
kartų ji 
tu ir 
kfyl padari 
19’ metų •
Boulevard 
operacijos

Daug bedarbių ir šiame mies- 
I tolyje. Kurie neturėjo sutaupę 
pinigų, tie praleido prastas Ka
lėdas. Kuomet buvo gėriai kis, 
tada išleisdavo lengvai pinigus. 
Užėjus blogiems laikams,' prisi
eina dėjot i, 
darbiams, 
kesnį bizni, 
daug nlmų 
visokių I—

Baigiama taisyti vidų naujo 
namo, • kuris yra 115 gatvėj, 
prie Michigan avė. Prie šių gat
vių biznieriai buvo kaip ir ap
mirę. Dabar, kuomet keletas 
naujų namu iškilo, biznis tru
puti atsigavo. Jei dar darbai 
pagerėtų, jie visai butų tvirti 
bizniu.

Došimtštorių yra apie šeše
tas. Prieš Kalėdas jie darė pui
kų biznį. Jie būdavo sausakim
šai pripildyti 
jus Kalėdoms, 
biznį. Centras 
yra 111 St.
Prie šių gatvių yra turtingesni 
biznieriai: jie daro didesnį biz
nį, negu kiti. Apmiręs bizniu 
yra plotas prie 107 gatvės ir 
AlicHijfiiti av-e. F*rie šių gatvių 

yra holandu bažnyčia. Joje kas 
vakaras susirenka daug diev- 
meldžiu. Jeigu ne Vilimavičiaus 
namas su aptieka, tai šis kam
pas visai butų apmiręs. 103 St. 
ir Michigan avė kampas visai 
apmiręs bizniu, čia silpniau da
ro pragyvenimą, negu kiti biz
nieriai Roselande.

Nors Roselande daug bedar
bių šiuo laiku, bet vagysčių 
mažai pasitaiko. Gal todėl, kad 
policija apsaugo piliečius nuo

Kasmet nnfluenza pasker
džia tūkstančius vyrų įr mo
terų, kurie gėrėjosi sveika
ta ir stiprybe ir rokavo sa
vo nepaliečiamais. Nežiūrėk 
i dalykus pro pirštus kol 
nesi apsišarvavęs. Jos iš
vengsi ne dėl savo raumenų 
ir bendros geros sveikatos? 
bet nuolatiniu geru vidurių 
stoviu. Jei virškinimas ne
tvarkoj’, tai esi blizgančiu 
taikiniu pavojingiems ge
malams.
Veik greit dėl savo saugu- 
pio. Jūsų viduriuose jums 
nežinant gali rastis nuodin
gų atmatų. Gauk iš apiekos 
butelį Trinerio Kartaus Vy
no ir gerk io stalavą šaukš-

Rasta sušalusi DanielĮ 
nardą, 62 metų, naktinį 
Chicago N: Northvvestern 
žinkelio kieme. Rasta pusgyvius 
nuo šalčio tris vyrus. Daugelis 
vargšų, neturinčių tinkamos pa
stogės, dėl šalto oro turėjo ieš
koti nakvynės policijos stotyje.

Naujų Metų dieną Dr-o Yuš- 
kos autu važiavo p. Milės. Pa
silaikė taip, kad autas užgavo 
praeivį. Laimė, kad ypata su
žeista ne sunkiai. Rep.

idant p įdarius iš musų 
r dukterų gėrus piliečius.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
6 dienų. Adelphi teatre, prie 
Clark ir Madison gatvių, bus 
Įdomus debatai temoje: “Ar pn- 
gerinimas Amerikos darbininkų 
padėties yra galimas kapitaliz
mo sistemoje?” Debatuos Dr. 
Scott Nearing ir Chicagos uni
versiteto prof. Jacob Viner. 
Pradžia 3:15 vai. po pietų.

Jis nori jiems 
nėra baidyklė 
ga draugija 
kaip kokia 
nusižengimam s

Pi į spėkite sav 

telis neklausyti tų 
kad įstatymai jiems nerašyti 
Kiekvienas ir kiekviena turi gel 
Lėti

ma pilietybę. Atminkite, kad 
juoda dėmė ankstyvoj jaunystėj 
gali tapti klintimi, kurią sunku 
bus peržengti tolimesniame gy
venime.

Tėvai, patarkite savo vaikams 
klausyti policininko perspėjimo.

pagelbėti. Jisai 
uniformoje. Blo- 

jaunuomenei yra 
įgentura visokiepis 

VOvliKIoti.
•j 3-uius ir dūk-

Motinos Džiaugsmas
Yra didelis smagumas motinaMnatant jos kūdikius 

augant ir esant vikriai sveikais’. Didžiuma motinų jau 
supranta kaip pagelbingas ir reikalingas yra cod-liver

• aliejus vaikams.

intru 
buvo 

nuteistas
nelegalę operaciją 

merginai Ashland 
ligoninėj ir dėl tos 

mergina mirė.

f VJORTH MOMEY V~T/
HE VUOM A PRrzE \ ( fJ X
IM THE OOG SHOVJ Y/ - 1

OK) COST J V V7
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Chicago teatre — pradedant 
5 d. sausio paveikslas “Flying 
l'leet, kuriame vadovaujančią 
rolę vaidina Ramon Novarro; 
kitokie numeriai.

McVickers teatre 
las “Four Sons”; I 
riai.

Roosevelt teatre, - kalbanty- 
aįs paveikslas “The Singing 
Fool” dar vis rodomas.

Oriental teatre — Brooke 
Johns ir jo orkestras duos nu
meri “Out on Deck”; kitokie 
numeriai; prasidės 5 d. sausio.

Paradise, Uptown ir Tivoli te
atruose — pradedant 5 d. sau
sio paskilbęs paveikslas “Sius 
of the Fathers”; kitokie nume
riai.

Darding teatr

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 įsigykit tikie- 
tus iškalno.

Relieve Coughs, Colds, 
Headachc, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

with

State

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

TRINERS 

BITTER 
WINE
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AL SMITH — BEDARBIS
t

Su pabaiga 1928 metų pasibaigė Alfredo Smith’o 
tarnyba, kaipo New Yorko gubernatoriaus. Jo vietą 
užėmė Franklin D. Roosevelt. Buvęs demokratų parti
jos kandidatas j Jungtinių Valstijų prezidentus, tuo 
budu, nuo Naujų Metų yra “bedarbis”.

Bet bepigu būti tokiam bedarbiui, kaip Al Smith. 
Jisai apsigyvenb puikiausiame New Yorko hotelyje ir 
ketina neužilgo važiuoti į Floridą arba Europon atosto
gų, ir laikraščiai sako, kad tokios atostogos jo kišenei 
tai tik niekis, nes jisai turįs apie du milionu dolerių pi
nigų.

Sakoma, kad jisai pralobęs, dėdamas pinigus į au
tomobilių, radio ir elektrikos korporacijų akcijas (se
rus). Tečiaus, pirma negu investuoti pinigus į “stakus”, 
kad jie atneštų porą milionu pelno, reikia pusėtinai tu
rėt “smulkių0 pradžiai. Gubernatoriavimas ir kiti, pir
mesni, politiški “džiabai” p. Smithui, matyt, “apsimokė
jo” neblogai.

Savo karjerą jisai, kaip žinoma, pradėjo būdamas 
visai neturtingas; net mokyklą negalėjo baigti dėl ne
turto. O “tarnaudamas žmonėms”, jisai per dvejetą-tre- 
jetą dešimčių metų pasidarė milionierius.

KOMUNISTIŠKŲ KLIKŲ KOVA

Musų spėjimas, kad “trockisto” Cannono išmetimu 
iš workerių partijos kova tarpe įvairių komunistiškų 
frakcijų Amerikoje nepasibaigs, bet dar labiau paaštrės, 
pasirodė teisingas. Stalincų kontroliuojamas centralinis 
komitetas vėl pašalino iš partijos visą eilę stambių ir 
menkesnių “leninizmo” šulų.

Be kitų, tapo išmestas centralinio komiteto narys 
William Reynolds. Tas faktas, kad centro komitetą ren
ka partijos suvažiavimas, ir kad todėl niekas kitas, kaip 
tik partijos suvažiavimas, neturi teisės mesti narius iš 
centro, workerių diktatoriams nieko nereiškia. Suvažia
vimas įvyks už pusantro mėnesio laiko ir nebūtų sunku 
iki jo palaukti, bet — su heretikais juk reikia apsidirbti 
iš anksto, katfrspačiam suvažiavime jie jau nebeturėtų 
balso! Taigi “ataugas” Reynolds išlėkė, negavęs nė vie
nu žodžiu pasiaiškinti tai įstaigai, kuri buvo uždėjusi 
jam pareigą stovėti “vienintelių darbininkų klasės va
duotojų” priešakyje. Išlėkė ne tik iš priešakio, bet ir iš 
pačios partijos!

Su juo išlėkė ir Bostono distrikto vykdomojo komi
teto narys, “draugas” Kraska; ir partijos organizato
rius Philadelphijoje, “draugas” Markison; ir Chicagos 
komunistų vadai, “draugas” Giganti ir “draugas”
Edwards; ir Seattle komunistų lyderis, “draugas” Carl- 
son; ir, pagaliau, jaunųjų komunistų lygos organizato
rius, “draugas” Schneiderman.

Vakar jie visi buvo “draugai” ir vadai, užimantys 
atsakomingas vietas partijoje. O šiandie jie — “kontr
revoliucionieriai”, kurie turi būt sunaikinti!

Šitaip piaujasi tarp savęs ne idėjos žmonės. Tai yra 
kova klikų, nesugebančių pasidalinti “valdžia” ir duo
nos kąsniu.

KARO LAIVAI IR TAIKOS SUTARTIS

šioje trumpoje Jungtinių Valstijų senato sesijoje, 
kuri turės pasibaigti iki *kovo mėnesio 4 d., svarbiausi 
klausimai bus Kelloggo amžinos taikos pakto ratifikavi
mas ir 15 naujų karo laivų statymo autorizavimas. Aiš
ku, kad tuodu klausimu yra vienas antram taip priešin
gu, kaip ugnis ir vanduo. Jeigu Jungtinės Valstijos tiki 
į taiką ir nori sustiprinti ją, pa/virtindamos sekreto
riaus Kelloggo sumanytąją, taikos sutartį, tai kam rei
kia didinti karo laivyną?

O jeigu Jungtinės Valstijos nori statyti penkioliką 
naujų kreiserių, nepasitikėdamos raštišku savo ir kitų 
valstybių pasižadėjimu dkugiaus nekariauti, tai kam 
žaisti komediją su tuo taigos paktu?

Washingtono sferose ir spaudoje dabar eina ginčai. 
Bet ginčai ne dėl to, kurį dviejų sumanymų priimti, o 
kurį atmesti, bet — kurį jų priimti pirma, o kuri paskui.

Vieni sako, kad busią “negražu” prieš visą pasaulį,

jeigu senatas pirma nubalsuos statyti karo laivus, o 
paskui, po nutarimo tuojaus eis prie amžinos taikos 
pakto ratifikavimo. Svetimų kraštų laikraščiai juoksis 
iš Dėdės Šamo ir iš jo “taikos angelo0 Kelloggo. Bet ki
ti tvirtina, kad busią dar juokingiau, jeigu senatas, ra
tifikavęs Kelloggo pasirašytąjį dokumentą ims disku- 
suoti karo laivyno didinimo klausimą.

Taikos ir karo klausimas tuo budu pavirto diploma
tinės etikos klausimu.

Kai plačioji liaudis politikos reikalais nesiintere- 
suoja ir paveda juos spręsti profesionališkiems politikie
riams, tai iš rimtų krašto ateities klausimų paprastai 
pasidaro tik medžiaga vodeviliui.

Apžvalga]
RUSIJOS DARBININKAI DE-
MONSTRUOJA PRIEŠ ČEKĄ

Vokietijos kairiųjų komunis
tų organas rašo, kad švenčiant 
11 metų bolševikiško perversmo 
sukaktuves komunistinė opozi
cija rengė demonstracijas dides
niuose Rusijos miestuose, kaip 
tai: Maskvoje, Leningrade, 
Charkove, Baku, Stalingrade ii 
t.t. Be to, darbininkų susirin
kimuose buvo priimamos rezo
liucijos, kuriomis protestuoja
ma prieš gyvenimo brangumą, 
aukštas duonos kainas ir darbi
ninkų būvio pablogėjimą. Vi
sur, kur opozicijos atstovams 
pavyko pasakyti prakalbi}, ant 
rytojaus politinė žvalgyba su
ėmė kalbėtojus ir jų artimes
nius bendradarbius.

Leningrade buvo suimta 75 
opozicijos šalininkai, Kijeve net 
dauginus kaip 100. Kai Kijeve 
pasklido gandas apie areštus, 
darbininkai labai pasipiktino ir 
ėmė reikalauti, kad suimtieji 
butų paleisti. Iš batų siuvinio 
dirbtuvės dalis darbininkų nu
ėjo pas GPU kalėjimą, įsilau
žė į kalėjimo triobą ir laikė pra
kalbas nuo kalėjimo balkono. 
Šitos demonstracijos įspūdžiui 
užtrinti, partijos “jačeikų” biu
ras toje dirbtuvėje paskyrė de
legaciją iš trijų žmonių, kad ji 
nueitų į Kijevo partijos komi
tetą ir pareikštų, jogei demon
stracijoje dalyvavusi tik nežy
mi darbininkų dalis ir kad dau
guma darbininkų ją smerkianti.

Bet kai tie trys Stalino šali
ninkų pasiuntiniai sugrįžo į 
dirbtuvę, tai minia apspito juos 
iš visų pusių ir ėmė lupti jiems 
kailį. Apkulę stalincus, darbi
ninkai skaičiuje kokių 2,000 
žmonių, dainuodami revoliuci
nes dainas, numaršavo į parti
jos komiteto raštinę ir pareika
lavo tuojaus paleisti suareštuo
tuosius. Bet GPU jau buvo 
kalinius išgabenus į Maskvą.

Sovietų laikraščiai apie šitas 
darbininkų demonstracijas ne
rašo.

i Ai TO PRANAŠAVIMAI
išsipildė

Vyriausias federalig teisėjas 
Taft nėra pažangus žmogus, bet 
ir jisai numatė, kad prohibici- 
ja Amerikai neduos nieko gero, 
o greičiaus atneš daug žalos. 
Laiške j A. B. Lincolną 1918 m. 
p. Taft išdėstė sekančius savo 
motyvus, dėl kurių jisai atsisa
kė remti 18-ą konstitucijos pa
taisą:

1. Ji leistų federalei valdžiai 
kištis į reikalus, kurie turi būt 
vietinių įstaigų žinioje.

2. Ji suteiktų federalei val
džiai ir tiems, kurie vykina į- 
statymus, despotišką ir pavojin
gą politinę galią.

3. Ji negalėtų būt įy y kinta ir 
todėl demoralizuotų visus įsta
tymus.

4. Entuziazmas už prohibici- 
ją, kilęs karo metu, praeis po 
karo ir kraštas pasijus, kad 
jam pririšta girnos prie kaklo.

5. Išimant tas vietas, kur 
dauguma piliečių stoja už prohi- 
biciją, visur kitur ji butų lau
žoma.

6. Degtinės biznis pereitų iš 
runku piliečiu, kurie klauso įsta-

Už Tėvų Nuodėmę
Leonardas Pečiulis

NERAGAUKITE 
FLU!”

tymų, į rankas tų, kurie įsta
tymams nusideda.

7. Visuomet susirastų trylika 
“sausų” valstijų, kurios galėtų 
sulaikyti kraštą nuo prohibici- 
jo amendmento atšaukimo, nors
tas amendmentas butų ir dar 
taip nepakenčiamas daugumai 
žmonių.

Vyriausias teisėjas Taft nu
rodė dar, kad 18-j i konstituci
jos pataisa sudarytų nesveikus 
santykius tarpe Unijos (viso 
krašto) ir atskirų šteitų, ir t.t.

Šiandie kiekvienas pripažins, 
kad visi šitie Tafto pranašavi
mai išsipildė iki jot. Niekam 
ne paslaptie, kad prohibicijos į- 
statymatvX)laivybūs nedavė, tik 
sudemoralizavo žmones ir val
džios įstaigas. Bet kaip tas 
girnas nuo savo kaklo nuimti, 
kraštas nežino.

/ « %

NAUJOJI ESTIJOS VALDŽIA

“Socialdemokratas” rašo:
“Estų socialdemokratų va 

dui Rejui pavyko sudaryti 
naujas kabinetas. Į kabinetą 
įeina: valstybės'galva Rejus 
(socialdemokratas), vidaus 
reikalų ir teisingumo ministe- 
ris Kalbus (darbo partija), 
ūkio ministeris Ginas (krikš
čionių liaudies partija), susi
siekimo—Kesteris (naujaku
rys), darbo, gerbūvio ir švie
timo ministeris Juchanson 
(socialdemokratas), žemės 
ūkio ministeris Zoonberg 
(naujakurys) ir darbo minis
teris Juhkam (darbo partija). 
Vakar (gruod. 12) dienos 
parlamento posėdy Rejui bu
vo pareikšta pasitikėjimas 
53 balsais prieš 24. Naujoji 
koalicija turės parlamente 53 
balsus iš 100.”

BROLIUKAI

Kaip tik komunistiški liežuv- 
ninkai ima pasakoti savo šlamš
tely kokias pletkas apie “Nau
jienas”, tai, žiūrėk, Marijonų 
organas jiems jau ir “turavo- 
ja”. Tikri broliukai.

MARGUMYNAI
♦ *

Amerikos turistai šiais me
tais išleido užsienyj $900,000,- 
000. Pereitais metais jie išleido 
$800,000,000. 

♦ * *
Indijoj 1927 m. tigrai nuga

labijo 1,033 žmonių. Tuo pačiu 
laiku tigrų^ouvo nušauta arba 
pagauta 1,368. Leopardai su
draskė 218 žmonių, vilkai —456 
žmones, meškos— 78 žmones, 
laukinės kiaulės—85 žmones ir 
drambliai—56 žmones. Gyva
tės yra pavojingiausi priešai. 
Nuo jų per 1927 m. žuvo 19,- 
069 žmonės. Nuodingų gyva
čių per tų laikų buvo užmušta 
57,116. 

# >:< *
Pietų Australijoj, netoli nuo 

Mount P^inter, tapo surasta ra- 
diumo. Manoma, kad ateity 
Australija pasidarys rimta Bel
gijai konkurentė. Dabartiniu 
laiku radiumo monopolį turi 
Belgija. 

* ♦ *
Amerika turi 6,989 ligoninės, 

kurios gali sutalpinti 870,993 
žmones. Be to, dar randasi 
2,113 kitokių įstaigų, kurios 
prižiūri ligonis. Jos turi 300,- 
361 lova.

(Tęsinys)

Algirdo klausiamas dėl tokio 
staigaus jo iš Vienos iššaukimo 
priežasties, tėvas aiškinosi, jog 
jis truputį negalojo ir norėjo, 
kad Algirdas butų prie jo, bet 
Algirdui bus galima į Vieną 
greit grįžti.

Nors tėvo ir sunaus santy
kiams nebuvo galima nieko pri
mesti, bet jautė Algirdas, jog 
tėvas, visumet su juo atviras ir 
nuoširdus, dabar ką tai slėpė.

Kiek kartų Algirdas buvo pa
siruošęs vykti pas Silvą, tėvas 
darydavosi koks tai silpnas ir 
prašydavo dar kokią savaitę luk
terėk $Taip praslinko vasara ir 
atėjo ruduo, o Algirdas vis ne
galėjo išvažiuoti.

Laiškus Algirdas rašė ir gau
davo dažnai. Gavęs paskutinį 
Silvos laišką, Algirdas nebegalė
jo tokią padėtį toliau kęsti. Bū
tinai reikėjo su tėvu pasiaiškin
ti ir važiuoti pas savo sužiedo- 
tinę.

Užėjus tėvui po vakarienės į 
Algirdo kambarį, Algirdas apka
bino savo tėvą ir prašneko:

—Tėveli! Kodėl tu nenori ma
no laimės?!... Nejaugi tu nu
stojai mane mylėjęs?... Juk tu 
matai, jog be Silvos gyventi aš 
negaliu. Kenčiu aš, o dar dau
giau kenčia ji. Aš turiu tuo
jau važiuoti į Vielai ir apsives
ti, nes paskui gali būti pervėlu... 
Silva greit tapsi., mano vaiko 
motina...

Tie paskutinieji sunaus žo
džiai taip perbloškė daktarą 
Giedriuną, jog jis negalėjo iš
tarti nė žodžio.

Daktaras prispaudė Algirdą 
prie savo krutinės, lyg mažą 
vaiką, ir švelniai glostė jo gra
žias, prinokusių kaštanų spalvos, 
garbanas ir, pats nepastebėda
mas, gausiai jas mirkė savo aša
rom.

Ir ilgą laiką nervingai judė
jo daktaro lupos, kol pagaliau 
snnus išgirdo tėvo žodžius:

—Brangus sunau!... Maniau, 
jog viskas savaime apsivers ki
taip, bet dabar matau, jog tau 
reikia viską žinoti, kad tavo 
jautri siela galėtų lengviau per
gyventi aklo likimo paruoštą tau 
smūgį, — kokiu tai pavargusiu 
ir dusliu, lyg iš po žemių, bal
su kalbėjo daktaras, vis smar
kiau spausdamas sūnų prie sa
vo krutinės, tartum norėdamas 
jį apginti nuo karčios dalies.

Daktaras Giedriunas giliai at
siduso ir tęsė toliau:

—Aštuoniolika metų atgal, ta
vo motinai mirus, kai tu buvai 
dar nedidelis, aš praktikavau 
Vienos Universiteto klinikoje. 
Gyvenau daktaro von VVering’o 
šeimoje. Weringas jau tuomet 
buvo ligotas. O jo žmona buvo 
dar visai jauna ir labai graži. 
Be galo įkiraus ir despotiško sa
vo vyro ji nemylėjo. Buvau tuo
met dar jaunas ir aš. Mes vie
nas kitą karštai pamilom ir sva
jojom apie laimę. Buvome nuta
rę, jog ji su Veringu išsiskirs 
ir mudu susituoksime. Ji Ve- 
ringą apleido ir, iškėlus persis
kyrimo bylą, apsigyveno pas sa
vo motiną dvare, Tiuringijoj, 
bet... pagimdžius Silvą... mirė. 
O Silva, einant įstatymais, ta
po Veringaitė...

Paskutinius žodžius daktaras 
prašnibždėjo vien lupomis, bet 
jų baisi prasmė įsmego į Algir
do širdį ir smegenis, lyg raudo
nai įkaitinta geležis.

Ir niekas išėjusiame iš Algir
do kambario susilenkusiame, į- 
dubusiom akim ir pajuodavusiu 
veidu, senyje nebūtų pažinęs 
prieš kelias valandas dar stataus 
ir energingo veido bruožų dak
taro Giedriuno.

Silva Veringaitė neužmigo ra
miai nė valandėlių!. Visą naktį 
kankino ją siaubai. Po jos kru
tinės jau kelios dienos judėjo 
nauju gyvybe ir reiškė gyveni
mui savo teises. Blaškėsi Silva

karštame patale iki pat ryto. O 
rytmetį, jau auštant, kuomet 
per naktį išvargus Silva užmi
go, ji matė sapną.

Tartum ji ir Algirdas ėjo pui-i 
kia žalia pieva. Aplinkui nardė- 
si auksiniuose saulutės spindu-. 
liuose raibosios Dievo karvutės, 
skrisdamos nuo vienos smilgos 
viršūnės ant kitos; linksmai 
skraidė margasparniai druge
liai, šokinėjo tarškendami ilga
kojai žiogeliai ir linksminosi vi
si kiti gyvūnėliai, susiliedami į 
vieną gamtos grožio ritmą. Jų 
kelią puošė žydinčios savo gro
žio pilnumoje įvairiaspalvės lau- į 

ko gėlės. Silvos galva buvo pa-| gerfijimą. 
APBIBGUk ujiiii ui imu nu,

i puošta puikiausiu baltųjų rožių , 
vainiku. Bet urnai vaizdas pasi- 
keitė. Dangus apsiniaukė ir jie
du brido purvu, vos ištraukdami1 MidfiUniai ( jau 

nuvargusias kojas.
Pagaliau priėjo tamsią bedug

nę, iš kurios į juodų žiurėjo 
baisus devingalvis slibinas, ku-1 
ris sugriebė * Algirdą ir vienu 
akimirksniu drauge su juo nu
grimzdo į bedugnę. Slibino vie
toje, Silva pamatė ant bedugnės 
kranto klupsčių ir gailiai ver
kiančią savo motiną. Kai Silva 
prisiartino, motina nuėmė nuo 
jos galvos puošiančias baltas ro
žes ir jų vietoje uždėjo aštrių 
spiglių vainiką, nuo kurio visas 
Silvos veidas pasruvo krauju. 
Ir tai padarius, motina dar la
biau verkdama dingo.

Kai Silva atsipeikėjo jau bu
vo vėlus rudens rytas. Į langą 
nemaloniai barškino lietus. Sil
vos kūnas buvo kaip sudaužytas 
ir ji manė tą dieną suvis nesi
kelti, bet į duris pabeldė kam-

i barinė ir pranešė, jog panelei: 
yra laiškas.

—Vietinis laiškas?!... — nu
stebo Silva.

Silva negalėjo suprasti, kas 
jai galėtų rašyti?... Dingstelė- 
jo į galvą, jog lyg kur tai ma- 
jtyta rašysena.

—Bet ne!... Algirdas kitaip 
rašo...

O pagaliau, 
butų Vienoje, 
kintų savo taip išvargusią ir 
mylimą Silvą?... 
ne!... Seniai čia butų pats,

i nutarė Silva, plėšdama laiško plyskeliu kainuoja kelis centus. Ap-
I 1 • XX1 a XX L ax « XX a *X « XX • « XX wj XX J — . I—   _ 1...voką.
—Bet kas čia?L..
“Gerbiamoji! Netikėk Tamstai 

tuo niekšu Giedriunu. Jis yra 
atvažiavęs ir apgaudinėja Tams-1 
tą, praleisdamas laiką viešbuty
je “Dagmar” su kita moteriške. 
Tamsta pati dar šiandien gali 
įsitikinti. Draugas.”

(Bus daugiau)

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną

Kiekvienas daktaras. ar slaųffč |>aaakys 
jums, jei jus sunaikinsite Aalt| pirmąja 
diena, jus veikiausia nepasausite plaučiu 
uždegimo, ar iiiMuenzoe. Taigi neleiskite 
AaK-iui tęstis. Su pirmu sukosėjimu, ar 
prie pirmo ženklo f-ali’-to. ar skaudančios 
gerkim pradėkite su Turpo ir sunaikinki* 
te Gulti tuojaus. Patrinus krutinę ar ger
klę au Turpo palengvinu slogutį. paliuo- 

Į suoja atsikosėjimų. Ūmai jus pajusite pa-
i Apsisaugojimui nuo flu. jspauskile bie-

I kelia sykiiis 
____. _ ___ _______ .________ai ras progos

I įsigyventi, ar susirasti veisimos vietą.
Turpo yra veiksmingas antiseptikas. su- 

sidodąs iš senovinių terpetlno, camphor ir 
I mentliol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 

slaugė pasakys jums, k.i 
. i nuo senai yra pripažinti 

kaipo veiksmingi antiseptikai, taipjau tu
rintys svarbią ypatybe palengvinti Salėtuose 
ir slėgime. Turpo kainuoja 35c kiekvienoje 
aptiekoje.

Turpo
Ojiick, Sare, Sale Rolief

“BAYER ASPIRIN"
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

bAYE

Does not affect 
the Heart

- jeigu Algirdas 
nejaugi jis kan-

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar apt plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Žinoma, kad Kiekvienas neišardytas "Bayer” pa- 
I kelis turi pritirtus nurodymus varto

jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 

, tiekininkai taipjau parduoda bonkū- 
tęs iš 24 ir 100 plyskeliu.

t

LCONTRACTORS JK

REAL estate 
Ma onus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.
“Kultūros” No. 11 atėjo. - 

Kaina 45 centai. Galima z 
gauti “Naujienose”.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolab, pigiausioj- 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Te' Cice-o 180

Kre

Parūpinu State ir 
City Licenses

Automobilių ir Trokų 
greit

Naujienose,
1739 S. Haisted St., 2nd fl.

V. Miszeika
Turkiškos, , Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

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

’ Mineralinės, sulferinfis vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi B-alima išsigelbėti nuo 
visokių UgųįV

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dcl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1G57 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki I v. nakties. 
Ncaėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Pilone- Boule>ard 4552

GYVENIMAS IL
Mėnesinis Žurnalus

900 W. 52nd Street
CHICAGO '

l’renumerata metams
Pusei metų ...............
Kopija .........................

.'b 1.50
$1.00

10c j

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

h
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Cicero

Lietuvių Improvement & Be- 
nefit Club laikė metinį susirin
kimų Lukšte*’ svetainėje. Susi
rinko ne daugiausia narių. Rei
kalai svarstyta rimtai. Nauja 
valdyba užėmė vietas.

Naujas pirmininkas yra L. 
Muku lėnas, senas vinies gyven
tojas; jisai pasyviojo dirbti 
kaip geriausia galėdamas. Kiti 
valdybos nariai taip jau tarė po 
keletu žodžių.

Visų nuomonė b.:.o, jogui 
reikia kas nors daryti, idant 
pritraukus prie kliubo' visus na
mų savininkus.

Iš komisijos raportų buvo pir
mas apie rengiamą vakarėli. 
Pranešta, kad yra paimta p. 
Lukštos svetainė 26 dieną sau
sio. Tas reikalas apkalbėtas, 
ir pasirodė, kad bus šaunus va
karus su dovanomis, laimėji 
mais įvairių 'gerų dalykėli* 
Rengimu rūpinasi komitetas.

Apie Cicero ir I 1-tą gatvę 
Buvo pasklydęs gandas, kad ka 
ten rengiasi atidaryti dar vie 
na džiunkjardį (laužo kiemą) 
Komisija kreipėsi i valdžią. Va 
(liniukai pasižadėjo nedaleisti 
nes ir be to Cicero Avenue da 
ro prastą įspūdi.

Dar buvo daug ginčų tarp 
dviejų kaimynų biznierių. Ta 
tikrai kaip Lietuvoje už ežii 
išarimų. Ir čia — už menknie
kius užsispirė, ir ką tu padary
si. Ne gana to:, dar kaltina 
imi kliubą, kad jis nieko nevei
kiąs. O tai yra kaltė pačių 
žmonių ir nesusipratimas.

Buvo pakeltas klausimas apie 
Protectivę asociaciją. Kiti tą 
asociaciją vadina p. Ūselio kliu- 
bu.

Nekurie neatskiria dalykų ir 
skleidžiu nesąmones. Tad yra 

’ žmonių, kurie laukia ką tai to
kio nepaprasto, nes p. Ūselis 
daug prižadėjo, pasirodė labai 
galingas, gavo pasekėjų. Bet 
šiandien jau daugelis pradeda 
abejoti. Sustabdytas stalyti na
mas jau pastatytas. 16-tos gat
vės bėgiai kaip stovėjo, taip ir 
tebestovi. O mokesčiai vis eina 
aukštyn ir aukštyn. Mat, ten 
veikia advokatai, gi namų sa
vininkai ankščiau ar vėliau turi 

. mokėti.
B^ikia suprasti kas yra ver

tas ko, kur priklausyti, ką 
veikti. Kai kurie žmonės ateis 
ir praeis, o mes kaip buvome, 
taip ir busime. Tad turime at
skirti kas kur priklauso ir ten 
veikti.

Jau daug metų gyvuoja Bene- 
J’it and Improveiuent kliubas, 
priklausąs' namų savininkams, 
ir priklausyti jam negali niekas 
kitas, kaip tik namų savininkai; 
kitais žodžiais, kliubas yra ne

Lillian žemeckaite

• J *

Persiskyrė .-.u šiuo pasauliu sausio 3 dieną, 11:15 valanda ryte, 
1929 m., sulaukus 1 metą ir 11. mėn. amžiaus, gimus Chicagoj. 
I aliko dideliame nubudime tėvus — Stanislavą ir Augustą, seserį 
Stanislavą, 5 cioces ir dėdes — Kazimiera žibraite, Rozalija Mika
lauskiene, Oną Žemeskienę, Marijoną Ivinskienę ir Petronėlę Ka
činskienę. Kūnas pašarvotas randasi 2665 W. 39th St.

Laidotuves įtyks subatoj, sausio <5 dieną, 9:30 vai. ryte iš namų 
į šventos Agnieškos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Lillian Žemeckaitės giminus, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.,

Nubudę liekame,
TĖVAI, SESUO IK GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Kadžius.

judinamos savasties valdjlojų. 
Tad nemaišykime reikalų.

K. P. D.

Bridgeportas
Naujų metų naktį kulka pra

dūrė lango stiklą ir įlėkė pp. 
Kacarauskų bulan, kuris ran
dasi trečiame aukšte namo 3404 
So. Union Avė. Pradūrus lan
gų, kulka užgavo virtuvės sie
ną ir nukrito ant grindžių. P- 
nas Kačerauskas turi studiją ir 
atlieka komercinio piešimo dar-1 
bus. Jo studija yra Lietuvių 
Auditorijos trobėsyje. Repvrt.

Marųuette Park
---------------------

SLA. 260 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sausio 6 d., 
sekmadieny, 2 vai. po pietų K. I 
J. Mačiuko svetainėj, 2436 W. 
59th St.,* prie Artesian Avė. Vi- ( 
si nariai ir narės nepamirškite 
pribūti, nes turime daug svar-l 
bių dalykų apsvarstymui? At-r 
eidami neužmirškite kiekvienas 
nors po vieną savo draugą bei 
draugę atsivesti ir prirašyti 
irie SLA- 260 kuopos.

—Pr. Druktainis, užr.^sekr.
/

Town of Lake
Mirė Adolfas Žutautas

Gruodžio 30 d. veik staigia 
pasimirė žinomas Town of Lake 
muzikantas Adolfas Žutautas, 
10 m. amžiaus, nevedęs, gyve
nęs prie 4435 S. Wood St.

Tą dieną jis parėjo iš darbo 
susirgęs. Tuojaus tapo pašauk 
tas daktaras, bet nieko negel 
bėjo ir Žutautas tą pačią naktį 
pasimirė. Koronerio teismas pri
pažino, kad jis mirė nuo influ- 
enzos. Velionis artimesnių gimi
nių nepaliko.

Kūnas yra pašarvotas p. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avė. Laidotuvės bus 
šiandie, sausio 4 d., iš koply
čios į Tautiškas kapines.

PRANEŠIMAI
Brighton l’ark S. L. A. 176 kp. 

metinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, sausio 4 d., 1929 m., Jokanto 
8vet., 4188 Archer Avė.

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

Sekę. A. Trejonis.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas, laikys metini susi
rinkimą penktadienv. sausio 4 d., 
7 vai. vak., Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų aptarti.

Rast. S. Kunevičius.

18tos gatves apielinkė. S. L. A. 
129 kp. metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 6 d., 1929 m., pono 
Chernausko svetainėj, 1900 S. Union 
Avė. Pradžia 2 vai. po pietų. Visi 
nariai bukite susirinkime, taipgi ne
kurie už praeitus metus neužsimokė
jo, tai šitame susirinkime turite už
simokėti. Taipgi tėvai už jaunuo
lius turi užsimokėti suvirinkime.

Kviečia Valdyba.

Slmano Daukanto Draugija laikys 
metinį susirinkimą sekmadieny, sau
sio 6 dieną, 1929 m., 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 
3133 So. Halsted St.

Nariai būtinai malonėkite dalyvau
ti, nes turėsime svarbių ir nepapras
tai įdomų susirinkimą, kadangi bus 
priimamos naujos draugijos i musu 
draugiją. Taipgi išgirsite pranešimą 
apie draugijos turtą ir narių stovį.

P. K., nut. rašt.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” metinis susirinkimas įvyks 6 
d. sausio, 1929 m., 2 vai. po pietų, 
Mark White Sąuare parko knygyne, 
prie Halsted ir SOtos gaviu.

Visos narės susirinkite laiku.
— Sekretorė.

“Birutės” orkestras. Visi muzi
kantai, kurie nori prisidėti prie “Bi
rutės” organizuojamo orkestro, vni 
prašomi kreiptis i mokytoją K. Ste
ponavičių, 4146 Archer'Avė.

Roseland. L. D. K. Vytauto drau
gija No. 2 metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 6 d. sausio, 2 vai. po pietų, 
K. Strumilo svet. Susirinkimas svar
bus. Visi nariai ir narės bukit su
sirinkime. Rašt. J. Kirkus.

4

JONAS YUSHKEWITZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 2 dienų, 1929 m., sulau
kės 40 metų amžiaus, , gimęs 
Lietuvoj; išgyveno Amerikoj 37 
rųetus. Paliko dideliame nu
liūdime motiną Amerikoj, Ste- 
ger 111., du brolius — Juozapą 
ir Stanislovą, vieną seserį Oną 
po vyrų Bacevičienė, 3 sūnūs ir 
vieną dukterį, taipgi gimines. 
Kūnas pašarvotas randas' J. F. 
Radžiaus koplyčioj, 3238 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks sausio 5 
dieną, 1:30 vai. po pietį) iš ko
plyčios į Jautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Yushkewitzio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Motina, Broliai, Sesuo, 
Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius, Telefonas

ANTANAS STANKUS

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

Laidotuves įvyks sausio 5 
dieną, 8:80 vai. iš ryto išėmi
mu į Nekalto Prasidėjimo*??. š. 
parapijos bažnyčią, kurioje! aV 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš tęn bus nu
lydėtas j šv. Kaziniiero kapi
nes.

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

Nubudę, liekame,
Broliai, Seserys ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Canal 6174.

PRANCIŠKUS VIGKAČIUS

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

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 7 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų j Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero karinos.

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

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
lius Butkus Co., Telefonas

Waukegan, III. Tėvynės Mylėtojų 
draugija 13 kuopa laikys susirinkimą, 
sausio 6 d., 1929 m., kaip 1 vai. po 
pietų, Kazimiero Ambruzuno name, 
<845 So. Lincoln Avė. Visi nariai 
malonėkite susirinkti, turime narių 
kurie nėra užsimokėję už .1928 metus, 
tai malonėkite pribūti ant susirinki
mo. Sekr. J- Misevičiau.

Wf8t Pullman. S. L. A, 55 kp. 
metinis susirinkimus įvyks subatoj, 
sausio 5 d., kaip 7 vai. vakare, toj 
pačioj vietoj. Kaipo metinis susi
rinkimas bus gana svarbus ir visų 
narių pareiga yru jame dalyvauti.

— K. Statkus, sekr.

Cicero piliečių apsaugos susivieni
jimas, laikys savo paprastą susirin
kimą, Liuosybės salėje, 49 Ct., ir 14 
gatvių, Cicero, III. pėtnyčioj, sausio 
4 d., 1929, 7:80 vai. vakare; susirin
kimas dėl naudos organizacijos.

VVm. N. Sellis, prez.
A. L. Matui, sekr.

ANTANAS RAGAUSKI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 2 dieną, 3 valandą po 
piet, 1929 m., sulaukęs 37 me
tų amžiaus, gimęs Ežerėnų ąp., 
Salaku parapijoj, Jukėnų kai
me, Amerikoj ištrvveno 16 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Kraveckaito. dvi dukteris — Ju
zefą ir Paulino ir, sūnų Vincą 
ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Vincą, dvi seseris — Marcelę 
ir Kotryna. Kūnas pašarvotas 
randasi 7024 S. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 5 diena. 2 vai. no piet iš 
namu i Tautiškas kapines.

Visi A. A* Antano Ragaus- 
kio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra-

Graooriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patarnavimas 
widotuvf.se ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
rūpime išlaidų užlai
kymui skyrių. i

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grahorius 
ir balsamuotojaa 

Automobiliu patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
<103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balvumuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago. III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS :

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

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS..A. JARUSH-KAUSHILLAS
Physical Theranhy and Midvvife 
3352 South Halsted Street

Res.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

(

I

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

ST A NISLO V A S L AK()M SKIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

sausio 1 dieną, 4:80 valandą ry
te, 1929 m., sulaukęs 22 metų 
amžiaus, gimęs rugpiučio 9, 
1906 m., Chicago, III. Paliko 
dideliame nubudime motiną 
Viktoriją, po tėvais Kučinskai
tę, tėvą Antaną, tris seseris — 
Prancišką, Viktoriją ir Agotą, 
tris brolius — Bronislovą, Al
fonsą ir Jeronimą, švogerį J. 
Morris ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4559 3. Her
mitage Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, sau
sio 5 dieną, 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 dalvvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys. Broliai, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudėikis, Tel. Yards 
1741.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERE Ą

M01 South Halsted Street

*

Kampas 31-mos gatvės 
Phone Victory 1115 

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

nuo

Akių Gydytojai 
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
romaš su elektra, parodančia ma
žinusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
U) 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 siul^ akinius 
vaikščiodami ii namų i namus. Prak 
tiku uju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752
-—"111 '"-LUJ."' .. .........

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caluųiet 3204
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 8483

Dr. Markeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
■ Sekmadieniais uuo 10 4ki 12.

PROGA
Prisirengkite prie geresnio darbo. 
Išmokite kirpimą ir dezaininirną 
vyrų drabužių. Rašykit dėl smulk
menų ir padarykite pirmą žingsnį 
i savo geresnę ateitį. Pamokos 
vakarais. Adresuokit

GARMENT DESIGNING
Post Office Box 1802, Chicago, III.I *

Lietuviai Gydytojai
•***^***«^^**^^**^^**^^^**^*-«^*^**^*»

A. L DavidoniSk M. D.
1910 So. Michigaii Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos?

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

«part tventadienin ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
<579 Milwaukee Arenne. Rooin 209
Kampa* North Avė ir Robey St 

Vai • 1 iki 3 po pietų, 6 iki f vak 
Tel. Brnn«wieb 4988

Namu telefonas Brunswick 0597 
i 'Itravioletinė šviesa ir diathermia

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

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

Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare 
Re« 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH CHIHUBGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3. 
Prosj>e<’1 1028

Hps 23.59 SrLewvitt St.. Canal 2330 
Viso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

‘Nedalioj pagal nutartį

6560 South Artealan A»»nu» 
Phnne Prospect 6659 

Ofiso Tel Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

.eieago. 111.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

_

4146

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

Tei. Lafayette 
Valandos: 

nuo 9 iki 
nu' 6 iki

11 V. ryto
9 vai vak.

Hhone Houievaru <401 \
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res~ 6641 South Aibany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedalioj 10-12

DR. S. BIĘŽIS
Phone ('.anai 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
OR. J. A. PAUKŠTYS

! DENTISTAS
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunswick 1624

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

Valandos: 9——12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniai* pagal nusitarim*

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez Tel. Drexe) 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moterišku vyriškų 

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

arti 31«t Street
Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad 10—12 dienų

DR. M. J. SRERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loornia Street 
Kampas 18th Str

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

Resid^nre Tel Fairfar 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Bes. Teleph<w Plaza 3200

Įvairus Gydytojai _

DR. HERZMAN
- iŠ RUSIJOS ~

Gerai lietuviams žinomas per 
rn. kaipo patyręs gydytojas, chirur uas ir akuAerifc

Gydo staigas ir chroniškas liga* 
vyry, moterų ir vaikų pagal naujau* 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsiŠauks. tai šauk 

South Shore 2238 ar Handolph 6X0u

Phone Armftage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwauke<* Avenue 
blandos? 12 *ki 2 ir 6 iki 8 P M 

Sei<< os vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal «utartį

' GYDO
Kraujo, mIos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir motery 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. j. W. Beaudrifp
VIRgUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
, Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
NedėUnt ni’n 2*30 iki 1:30 v. po pie»

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luboi 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vvriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwa\ 2880

Advokatai

T A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St 

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

Pčtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunab Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams 8t..\ Rooro 2117

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

Telephone RooseveJt 9090 
Namų Telefonas Republic 96(10

"TaTslakiš
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BI.DG 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullmjrfi 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Rooro 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Tai man 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 pietų
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 rvto

DETRO1T, M I( H.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barhun Tovvei

Kampas Bates and Cadillac Suuaro
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakaie.

P.inedėliais ir Pėtnyciouų. 
iki 7:30 vai. vakare

widotuvf.se
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North Side
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Morning Star Klubas ir 

organizacijos
kitos)

“Birutės” orkestras

iki šiol turėjo du 
dainavimo ir dramos, 

įvesti

kuone gretą. Linkėtina abiem’ 
daktaram gero pasisekimo.

gei “Vilnies” rašymas apie ma
ne yra vien prasimanymai 
šmeižtai.—Petras Sudūla.

ir CLASSIFIED ADVERTISEMEN

“Birutė 
skyrius — 
Tačiau dabar ji nutarė, 
dar naują skyrių, — turėti sa
vo orkerstrą.

“Birutės” choras sparčiai pro
gresuoja, o turėdamas savo ar- 
kestrą galės dar labiau progre
suoti.

Tarp lietuvių jaunimo yra ne
mažai muzikantų, kurie turi 
noro ir toliau lavintis. Prisi
dėdami prie “Birutės” orkestro, 
jie turės progos lavintis muzi
koj. Orkestrą mokys p. K. Ste- 

baigęs 
. Jis v- 
turi ne

ne jau- 
ir kurie

ponavičius, kuris yra 
muzikos konservatoriją 
ra geras muzikantas ir 
mažai patyrimo.

Tad visi muzikantai, 
nesni šešiolikos midų,
griežia ant vieno ar kito muzi
kaliu instrumento, yra kviečia
mi prisidėti prie orkestro. rOr
kestre bus vartojami sekami in
strumentai: violin, viola, bass, 

sflute, oboe, clarinet basoon, 
trombone, tolo, drums ir tyni- 
pana.

Visi muzikantai, kurie norite 
įstoti į orkestrą, kreipkitės laiš
ku į “Birutės” mokytoją K. Ste
ponavičių, 4146 Archer Avė. ar
ba į “Birutės” sekretore Nora 
G ūgis, 3323 So. Halsted St.

Tarp visų Northsidės draugi
jų, tai dabar tur būt geriausia 
stovi Morning Štai* klubas, nes, 
mat, klubas turi savo buveinę, 
tad daugelis ir sueina tenai pa
siklausyti radio arba šiaip pra
leisti laiką. Bet to negana, štai 
gruodžio 24 d. klubas buvo su
rengęs smagią vakarienę savo 
draugams. Svečių susirinko 
gana skaitlingas būrys. Pavai
šinti skaniais užkandžiais ir tu
rėdami visokių* juokų, svečiai 
labai smagiai praleido laiką. O 
kadangi klube randasi viskių 
įrankių mankštimams ir risty- 
nčms, tai kiekvienas stengiasi 
parodyti ką jisai gali. Tad, vi
si turėjo daug “foniu” ir ne
pamatė, kaip prabėgo laikas. 
Bet kuomet pienius atvažiavo 
su pienu, tada visi pamatė, kad 
jau laikas skirtis. Abelnai, kliu- 
has šiais metais buvo surengęs 
keletą pasilinkminimo vakarė
lių ir išvažiavimu ’ girias. Visi 
parengimai bure ekmingi. Pa
matysime ką kliubas parodys 
ateinančiais metais.

lietuviai,

Iš įvairių galų

Sakau — kuomet komisarų 
porteris rašo ir nežino ką rašąs, 
ir rašo, kad nežino, tai jis vis 
tik nėra asilas,
radaikos ‘pritritina” pusę 
gazietos, kol pasako, kad neži
no ka rašo.

Komunistų tu
šavo

Pasaulio Vergas sako, kad ko
munistų vajus buvęs be pasek
mių, o tai dėl to, kad komunis
tai susiprato: jei jų spaudoje 
nieko apie ‘Naujienas” ir Gri
gaitį nėra parašyta, tai jie ne
skaito, ba kiti raštai.jiems ne
suprantami.

* ♦ *
Chicagos Lietuvių Draugija 

Savitarpinės Pašalpos tai di
džiausia draugija netik North- 
sidėj, bet, tur būt, visoj Chica
goj. Ji turi apie 800 narių, ži
noma, šiai draugijai priklauso 
ne tik northsidiečiai, bet ir vi
sos plačios Chicagos
1928 metais draugija nieko įdo
maus neveikė, išskyrus tai, kad 
prižiūrėjo kasdieninius savo 
reikalus, išmokėdama pašalpą li
goj ir kitus panašius dalykus. 
Dabargi draugija rengiasi savo 
metiniam vakarui, kuris atsibus 
sausio 20 d. Wicker Park sve
tainėj. Programas, kaip teko 
girdėti, bus labai įvairus. Mat, 
kiekvienus metus programus 
draugija duoda turtingus. Tai
gi. kaip girdėti, visi northsidie
čiai rengiasi šiam vakaru, kaip 
kokiam kermošiui, ir nėra abe
jonės, kad į šį draugijos vakarą 
publika atsila’nkys ir iš plačios 
Chicagos.

Lietuvis mirė staigia 
mirtimi Lietuvių bylos 

teismuose

Business Service .
Biznio Patarnavimas

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chance^s
Paruavimui Biznhl ’

metu 
Dear- 
brolį,

Jackson Park 
čia padaryta jam 
bet sužeistasis jos 

mirė trečiadienį,

Jonus YuškeviČius, 40 
amžiaus, gyv. 1341 North 
born St., atlankė savo 
Stanislovą Yuškevičių, kuris gy
vena 855 East 55 St. Pasikal
bėjęs su broliu, ♦paviešėjęs, jis 
rengėsi keliauti namo. Bet lip
damas žemyn laiptais paslydo, 
krito šonu ir persiskėlė smilki
nį.

Jons Yuškevičius skubiai bu
vo nugabentas 
ligoninėn, 
operacija, 
neišlaikė ir
sausio 2 dieną. 1:40 vai. po pie
tų. Jonas Yuškevičius iki pat 
mirties neatgavo sąmonės.

Jonas Yuškevičius gimė Lie
tuvoje, Raseiniuose. Amerikon 
buvo atvežtas visai jaunas, tre
jų metų kūdikis, čia išgyveno 
37 metus.

Paliko nubudusius brolį Juo
zą Juškevičių, žinomą lietu
viams realestatininką, turintį 
ofisų adresu 3647 Archer Avė., 
brolį Stanislovą, seserį Oną 
Bacevičienę, ir motiną, kuri gy
vena Steger, III.

Nabašninkas pašarvotas gra- 
boriaus Rpdžiaus koplyčioje, 
3238 So. Halsted St. Laidotuvės; 
įvyks šeštadienyje, sausio 5 die
ną, iš koplyčios į Lietuvių Tau 
tiškas kapines 1:30 vai. po pie 
tų.—Reporteris. i

Brunswicke Raikė Collender 
Co. prieš Jacob Mockolienas, by
los No. B. 173682, Circuit crt., 
•byla dėl $10,000.

Ludwik- Aleksandravic prieš 
Uršulė Aleksanravic, bylos No. 
490022, Superior crt., divorsas.

Michael Shotas prieš Dani- 
sile R. Shotas, bylos No. B. 
173875, Circuit crt., divorsas.

Josephine Matecki prieš Chi
cago Surface Lines, bylos No. 
490084, Shperior crt., byla dėl 
$25,000.

Alice Mockus prieš Alex An- 
tuszas ir kitus, bylos No. 490,- 
200, Superior crt., 
$10,000.

Augusi Soldukas 
Mattison, bylos No. 
Circuit crt.

Anna Batulas prieš Joseph 
Drezymala, bylos No. B. 174031, 
Circuit crt., byla dėl $10,000.

Gertrudė Geras prieš Paul 
Geras, bylos No. 490236, Supe
rior crt., divorsas.

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

Tel. Victory 9634

10% PIGIAI' Ui VISA DAUBA 
CONSU^KHS Stogų Darbas. Orei 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atsekame geriausi 
darbą mieste. Ktdzle 5111.

Financial
Finansai-Paskolos

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimu. 
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th Street •

byla dėl

prieš S. N. 
B. 174013, 5V2^ ir 6% nuošimčiai 

ant Imu morgicių paskolos 
Tiktai 4^ komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau) privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas 
tarnavimas.

HELBERG BROS

pa
i

Savas pas savą

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Room 607 
192 N. Clark St.

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU
PARDAVIMUI soft drink parlor 

ieta gera, 4 kambariai pragyveni- 
nui, parduosiu visą arba puse, 4548 
»Ventworth Avė. .

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Obelis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

W m. J.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tol. Boulevard 1389

Ar jus manote, kad komunis
tai asilai? Ar jus manote, kad 
jie nepataikytų pakasyti apie 
No. 12-to istoriją? Apie aa. Rot- 
šteino narkotikus? Apie “drau
go” Litvinovo švindelį? žino
ma, kad pataikytų, bet... jų skai
tytojai vis tiek nesuprastų.

B-eprotna- 
matyti, rengiasi 

Kaip girdėti, ke- 
yra sergančių, 

nieko,
niekam nepri- 

seniausias 
Labai daug

Kunigas arkivyskupas ir Ro
mos tmsh) draugiški broliukai 
visi bylą laimėjo, visi džiau
giasi patenkinti. Taipjau visi 
tam pačiam Dievui dėkoja, kad 
jisai padėjo laimėti jiems bylą. 
O Dievas geras —klauso ausį 
pakreipęs ir linguodamas galvą 
sako: “Ek, jus kunigai, kuni
gai

prieš

“Margučio” administrato
rius eina kas pusė valandos pa
žiūrėti ar aukštai saulė. Ką tai 
reiškia? 

---- OOO---- - 
Knygynas “Lietuva”

šventes taip Imvo užsakymais 
apverstas, kad Julius Mickevi- 
čiift nuo paėmimo to knygyno j 
savo rankas nepamena, jo^ei 
butų turėjęs liek daug užsaky
mų, 
kad
žmogus šiam 
gal ir visokių 
jį kamuoja.

Ką tai reiškia? Og£ tai, 
jis yra sumanus, gabus 

bizniui. Bele i to 
‘gatunkų” 
Bet nors

šalčiaa 
šalčiai 
Lyty t i

----- O<K> -------

lai jau ir |x> Naujų Me-

“Naujienose” daug kartų til
po straipsnelių, kurių bendra 
idėja buvo “savas pas savą”. 
Kitaip sakant, kad reikalui pri
siėjus, lietuviai ‘kreiptųsi pas 
lietuvius. Ir kiek leidžia aplin
kybės, didžiuma lietuvių biznį 
daro su savo tautos žmonomis.

Bet atėjus naujiems metams, 
kai kurie musų lietuviai biznie
riai pasirodo ne lietuviški. Tą 
jie įrodė dalindami angliškus 
kalendorius. Kalendoriai 
yra geras dalykas 
va n a ir kaip biznio 
Bet tie kalendoriai 
būti lietuviški, su
vaizdeliais. Jie butų dar dau
giau “savas pas savą” principą 
sutvirtinę. Dabar tečiaus pasi
rodė kaip tik priešingai. Žino
ma, ne visi biznieriai taip el
gėsi.—Jonas Bardauskas.

Universal Restaurant
Labiausiu mėgiama 

lietuviu valykla 
Bridgeporte

A. NORKUS, Sav.

Paskolos suteikiama 
j vier° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

750 VVcsl g _—J/ 
si»« st.

yra 
ir kaip do- 
garsinimas. 

privalėjo 
lietuviškais

CLASSIRED ADS

INTERNATUONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 67.38-6716

E chica Ilonai 
Mokyklos

Roseland

* *
Pirmyn choras irgi darbuoja

si. Gražiai pastatė 
mį”. Dabar, 
prie ko kita, 
lėtas choristų
Mat, “flu” neaplenkė 
Pirmyn 'choras 
klausomas ir yra 
choras Chicagoj.
yra pasidarbavęs Chicagos lie
tuviams. Dabar jis nėra labai 
skaitlingas, bet iš kaip North- 
sidės mažos lietuvių kolionijos, 
tai nėra ko daug norėti. Visgi 
dar ^ra gana dikčiai šioj kolo- 
sijoj lietuvių, kurie galėtų pa
didinti chorą skaičium narių, 
ilk reikėtų netingėti. Dailė pa
laiko visą musų progresyvį ju
dėjimą. Kadaise Maskvos"'da
vatkos norėjo chorui užmauti 
apinasrį ir nusivesti į Maskvą, 
bet choras nepasidavė, nes nori 
savo, o ne kitų protu gyventi. 

* * *
Northsidės Draugijų sąryšis 

gyvuoja grai. Jam priklauso 
visos rimtosios draugijos: Chi
cagos Lietuvių Draugija S. P., 
Morning Sta? Kliubas, SLA 226 
kp., LSS. 81 kp., LTS. 23 kp. 
ir Pirmyn choras. Priklausan
čios Sąryšiui draugijos labai 
draugiškai sugyvena. Labai pa
girtinas dalykas, kad northsi
diečiai yra apsivalę nuo komu
nistiško “smarado”. Todėl jų 
niekas nekankina ir neišnaudo- dėl musų visų pasikalbėjimo 
ja. Patartina kitoms kolonijoms 
paimti pavyzdį iš northsidiečių. 

to komunistiško 
tai bus visa-

Kart kartėmis paskutiniuoju 
laiku “Vilnyje1 
mas, buk esu 
lando lietuvių 
protestonams; 
tas laikraštis 
lei to, kad į mano namus buvo 
atsilankę V. Poška, “Naujienų” 
redakcijos štabo narys, ir Illi
nois universiteto studentas, Vla
das Jurgelionis.

Taip, jie buvo, 
Dr. Makaras ir J. 
den Star kliubo 
Kalbėjome apie sportą abelnai 
ir apie Golden Štai’ kliubo spor
to skyrių. Kalbėjome kiek pa
stangų dėta tam skyriui išto
bulinti, kas reikia daryti, kad 
visas kliubas ir jo sporto sky
rius pradėtų įgyti daugiau įta
kos lietuvių ir kitataučių tarpe 
Roselande. šiuos žodžius gali 
patvirtinti taip J. Grybas, kaip 
Dr. Makaras.

Ir taip dėl mano svečių, kaip

buvau įtaria- 
pasimojęs Rose- 
jaunimų parduot 

kart kurtėmis 
šmeižė mane de-

kaip buvo ir 
Grybas, Gol- 
pręzidentas.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės' pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Miscellaneous 
įvairus

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

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.

1 C. T. Dankowski, ižd.

O kaip tik 
"smarado” nebus, 
dos draugiškumas.

* $ *
Dr. A. Gussen jau persikėlė į 

naują vietą, tai yra 1579 Mil- 
vvaukee Avė. Tai bus dabar

tų. Ar jus matote kokį skirtu
mų tarp,naujų ir senųjų? Aš 
nematau. Ak, taip, šie metai 
yra l>alti sniegu nukloti, tai ir visai artimi kaimynai su Dr. A. 
viskas. . Gvaizdikas. • Montivdu, nes, mat, ofisai bus

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam J 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOP, 
2281 West Divisioii St. “upsiairs” 

Tel. Armitaee 1199
Kalėdos jau čia pat — pirkties 

Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių {vairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigamyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
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-1 
lėdinių laiškų, atviručių, sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės i —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

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

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Personai
Asmenų lešk..

MES galini parduot jūsų patentą. 
Mes turim tiesioginius susinešimus 
su išdirbėjais. Ateikit arba rašykit

BIRK & GREEN,
105 Monroe St., Chicago.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
RFM ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

phone Repi.blic 7869

IR

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojara ir popiaruojam. UŽlaikom 
mąJevu, nopiern. stiklu ir tt. 
2149 S. Halsted St.

Phone Vivtory 72<51
J. S. RAMANČION1S, Sav.

nejaučiau mažiausio nusidėji
mo. O kai dėl “Vilnies” šauks
mų, tai turi pasakyti, kad aš 
nesiklausiau ir nesiklausiu jos 
k<}. priimti į savo namus a.rl>a. 

pas ką važiuoti į svečius •, 
nematau reikalo’\ prašyti tam 
leidimo nė iš “Vilnies”, nė iš 
bet ko kito.

Šį paaškinimą parašiau, kad Visas darbas garantuotas.
liofnvUka c,.omov,a 2604 North Halsted Streetnetiivibka visuomene žinotų,, jo- | Tel Buckingham 5037

MEP darome pirmos klesos kar- 
penterio, pluniberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj.

Siluatvm VVanled 
Darbu Ieško

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

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

PATYRĘ žirkles vartoti geležies 
sandely. Kreipkitės, Martin — 
Bulwa Iron and Metai Co., 2084 
Southport Avė.

REIKALINGI SELESMANAI
. IR RINKĖJAI

Jeigu jus esate geras darbininkas, 
mes galim parodyt jums kur galite 
padn^d d»ng pinigu.

Kreipkitės
EXCELLO DRUG & IMPORT 

COMPANY.
2429 W. Roosevelt Rd.

Energiški ir numanus vyrai gali ra 
sti progą padidinimui uždarbio ir po 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne 
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
lolet, kurie buvo rodomi Pure Oi’ 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wo 
baslį Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d 
Ypač reikJinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M chigan Avė. Turi kai 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiška' 
ir angliškai.

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

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

Susivienijimas .
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė. 
°arsiduoda pigiai. 4065 So. Campbell 
Avė.

IIYDE PARK aukštesnės mokyk
is reikmenų sankrova, saldainių, de- 
ikatesen, turi būt parduota iš prie- 
asties ligos. Kaina $600, 1334 E. 

54 St. 
__

to

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė su namu. Cash biznis, svetim
taučių apgyventa, kampinis mūro na- 
nas, Storas ir 3 flatai, garu apšil
domas, mūrinis garažas, parduosiu 
'giai arba imsiu į mainus lotą ar

ba 2 flatų namą.
Savininkas ant vietos.

6001 So. Carpenter St.
Tel. Englewood 2116

REIKALINGAS bučeris, kuris su-. 
pranta savo darbą. 1800 So. Peoria ; 
Street.

REIKALINGAS dženito-. js pagel- 
bininfcas, nežinotas ir . uni.patas, 
1247 So. Lavvndale Avė.

TIKRAS bargenas, parsiduoda 
minkštų gėrimų užeiga, labai pigiai, 
nes atidarau kitą biznį. Pasinaudo- 

’te šita proga, 4960 Princeton Avė., 
’el. Boulevard 7018.

PARDAVIMUI 13 kambarių “Roo- 
ning house” kampinis namas, garu 
’.pšiĮdomus, Imos klesos transpor- 
tacija. Renda $80.00 i mėnesi. Tik
ras bargenas. — Invcstigate ųuick. 
3101 So. Racine Avė.

Help Wanted—Female 
_____ Darbininkių Reikia ;

REIKALINGA mergina ar mote- I 
ris, kad ir su vaiku prie namų dar
bo. 11446 Front Avo. Tel. Pullman 
0657.

REIKALINGA DARBININKIŲ
Kambariu užiurėtojų $65 į mėnesį 
Moterų dėl valymo hotelio $60 į mėn. 
Tarnaičių .......................... $65 į mėn
Virėjos .......................... $25 į savaitę
Merginos į laundrę....... $17 į savaitę
Sudanu mazgotoją ........... $17 į sav.
Merginos dėl fabriko darbo $15 į sav 
Pagelbininkės kuknioj .... $16 į sav.

Daugybę kitu užsiėmimų laukia.
SOUTH PARK EMPlzOYMENT 

AGENCY 
4191 So. HaMed St. 

2ros lubos 
kampas 42ros gatvės

REIKALINGA moteris prie namu 
darbo, kreipkitės prie Petro Vaičiū
no, 1800 So. Peoria St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA 2 kietomis angli
mis šildomi pečiai. vienas didelis 
antras mažas. Klauskit, 5417 So. 
K oi i n Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU rtADIO DikBTUVC
Išdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmus pilnai garantuotas. Iš 
veizda jų artistiška. Klauskit pa* 
radio pacdavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 
Electrical and Radio Engineeriių 
Laboratories, Ine. 6819 S. Western 
\ve., Chieaco, iii. Hemlock 9149

$700 Grojiklis pianas ........... $125.00
$250 Victrola .......................... $25.00
Vartoti Radios ........... $5.00—$10.00

ir augščiau.
Radio aptarnavimas ............... $2.00

4824 MILWAUKEE AVĖ. 
Tel. Palisade 4050

__ Radios
KALAKUTAS DOVANAI

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

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

Miscellaneous for Sak
________ Įvairus Pardavimai

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

bor Kent
PARENDAVOJIMUI krautuvė tin

kama dėl bile kokio biznio, ir 5 katnb. 
gyvenimui užpakaly. 4213 South 
Campbell avė. Savininkas randasi 
4217 So. Campbell avė. Telefonas 
Lafayette 7029.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kampine gro- 
sernė ir smulkmenų ir cigaretę 
krautuvė. 4 kambariai užpakn 
lyje, geras lysas; rendos $45.

1259 S. Laflin St.
PARDUODU 1 klesos bučernę ir 

crosesme, visokiu tautu apgyventa, 
ir labai nelnirura, arti dypo Wnuke- 
gan, III., visai pigiai, su ar be namo 
Be namo iltfas lysas. nigi remia ir 
galite prasidėti su $3000. Priežastis 
savininkas turi greitai išvažiuoti i 
Lietuvą. Del platesniu žinių laišku 
kreipkitės j Naujienas, Box 1050.

PARDAVIMUI ice creain parloris, 
<<ena išdirbta vieta, ir gerai įrengta. 
1733 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas, priežastis
— dvieju biznių. Parduosiu pigiai. 
Atsigaukit, 8152 S. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė pigiai — 
'riežastis liga. Parsiduoda sykiu ir 

namų fornišiai, 3247 S. Morgan St.

PARDUOSIU grosemę. Labai pi
giai. Atsišaukit, 3549 S. Halsted St.

Farms For Sale
UkJai Pardavimui

PARDAVIMUI per savininką 40 
akrų cut over land $10 per akerj. 
Euclaire County, Wisc. Rašyk klaus
iamas, M. Linehau, 1733 S. Wabash 
Avė.
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Namai-Žemė • Pardavimui

BIZNIAVAS muro namas Pieti
nėj daly miesto, krautuvė ir 2 fla- 
cai, 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 lengvais išmokėji
mai. Gera vieta dėl 2 gerų part
neriu, geras bargenas. L. Katz, 
l’el. Yards 5.139. a

FLATŲ budinkai, tuščia žemė, 
bvngalows. farmos apdirbtos — ak
rais parsiduoda arba išmainom.

WALTER J. PAUL, 
3236 W. 55th St., Republic 4170 
Lietuvių nejudinamos nuos. agentūra

1929 BARGENAI 1929
Štai tamstų proga nusipirkti gra

žų Marųuette parko apielinkėj, 7 
kambarių murini namą (rezidenciją), 
2 mašinų medinis garadžius, namas 
karštu vandeniu apšildomas, tiktai 
$7700, $1000 arba daug au pinigais, 
ntus ant lengvų išmokėjimų. 
ANTRAS bargenas, lotas 30x125 tar
pe 70 ir 71 So. Maplewood Avė., 
tiktai $2350.

TREČIAS bargenas, bizniavus lo
tas ant 71 strvto prie parko $2800, 
visu cash nereikia.

KETVIRTAS bargenas, lotas 30x 
125, tarpe 71 ir 72 ant So. Mozart 
St., arti narko, tiktai $1400.

PENKTAS, bizniavas namas ant 
71 St., 2 Storai, 6 kamb. tl., 2 ma
šinų medinis garažas, stymu apšildo
mas, parduosiu arba mainysiu.

ŠEŠTAS nauias biz^'” " "”ro na
mas ant 71 St., prie Talman Avc. 
štorasi arba galima padalyti du ne
dideli štoriukai. 5 flatai ir 2 mašinų 
muro garažas, parduosiu arba mainy
siu.

SEPTINTAS, 2 flatų muro namas, 
gražioj vietoj, 5440 So. Spaulding 
Avė., 5-6 kamb., 2 mašinų medinis 
garažas, parduosiu arba mainysiu.

AŠTUNTAS, 2 flatų muro namas, 
6328 So. California Avė., 5-6 kamb. 
2 mašinų garažas, parduosiu arba 
mainysiu.

DEVINTAS, dabar statomas musų 
namks. 1911 So. 48th Avė. (Cicero 
čve.). tai bus štoras, 5-3 kamb. fla
tai ir 2 karų garažas, vėliausi įren
gimai. rendos neša $4032 į metus, 
narduos'u arba mainysiu.

Turiu 5 sėdynių Nash Sedan auto
mobiliu, 1927 metu, tiktai 2000 my- 
’ių išvažinėta, parduosiu arba mainy
siu į eera rezidencinį lotą.

Su visais viršminčtais reikalais 
matykite John lakei (Pakalnį).

JOHN PAKEL & CO.
General Contractoi*s 

and Realtors
2547 W. 71st St.

Tel. Hemlock 0367
NEPRALEISK žios nroeros. jei no

ri būt turtingas: pirk šį namą lęng- 
vois išmokėjimais. $27,000. Rendos 
**580 i mėnesį. Kreink’tės nrie sa- 
vinūiko, A. Gukos, 4506 Emerald Avė.

PAPDAVĮMl 'T 4 kambarių medi
nis cottage. Gazas, elektra. Pigiai. 
7227 So. Rockwell St.




