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Jugoslavijos Karalius Aleksandras 
Pasiskelbė Diktatorium

Išleido dekretą, kuriuo parlamentas, sei
mai ir miestų tarybos paleidžiami, o 
krašto konstitucija suspenduojama

Lietuvos Žinios

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 7. — Europa turi dar vie
nų diktatorių. Juo pasiskelbė 
pats Jugoslavijos karalius Alek
sandras.

Vakar karalius paskelbė dek
retų, kuriuo parlamentas palei
džiamas, o krašto konstitucija 
suspenduojama. Paleidi i a m i 
taipjau visi seimeliai ir miestu 
tarybos.

Dekrete sakoma, kad senoji 
parlamentinė sistema pasiro
džius visai bergždžia, o todėl ne
galinti ilgiau pasilikti. Valsty
bės labui esanti reikalinga nau
ja valdžios sistema. Atėjus 
valanda, kur tarpininkas tarp 
krašto žmonių ir karaliaus pa
sidaręs nebegalimas. Senoji par
lamentinė tvarka sudarius ne
sveiką situaciją krašte, pavojin

Paraguajoj suimti 
du vokiečiai

Kaltinami dėl šnipavimo Boli
vijos naudai

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 7. — Gautas čia praneši
mas iš Asuncion, Paraguajoj, 
sako, kad ten Uum> areštuoti du 
Vokietijos piliečiai, kaltinami 
kaip šnipai, šnipinėįu.sieji Boli
vijos nauda*.

$9,169,000,000
Tiek 1928 metais Jungtinių Val

stybių gyventojai sumokėjo 
taksų

NEW YORKAS, sausio 7. — 
National Indu s iriai Čx>nf erotine 
Board apskaičiuoja, kad 1928 
iždo metais Jungtinių Valstybių 
gyventojai sumokės federalinei 
valstijų ir vietų valdžioms mo
kesnių (taksų) viso labo $9.169,- 
(XX),(XX) (9,169 milionu* dole
rių), arba 9“ niilionais dolerių 
daugiau nei 1927 metais.

Tuo budu kiekvienam krašto 
gyventojui - vyrui ir moteriai, 
mažam vaikui ir nukaršusiam 
seniui — teko mokėti taksų per 
capitn $76.50.

Oro pašto aeroplano 
katastrofa

OMAHA, Nebr., sausio 7. — 
Netoli nuo Fort Crook oro paš
to aeroplanas, skridęs iš Cheyen- 
ne į Omaha, atsimušęs į aukšto 
medžio viršūnę nukrito žemėn 
ir užsidegė. Pilotas Norman 
Potter buvo sužeistas, bet nepa
vojingai. Dalis pašto siuntinių 
sudegė.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau po pietų; vidutiniai, dau
giausiai pietų krypties vejai.

Vakar temperatūros buvo tarp 
—3° ir 4° F.

Šiandie saulė teka 7:1H, lei
džiasi 4:35. . 

gą valstybės kreditui ir santy
kiams su užsieniais. Aukščiau
sia karaliaus pareiga buvus ap
saugoti valstybės ir tautos vie
nybę, ir karaliaus įsakymai tu
rį būt klausomi.

Karaliaus Aleksandro pasi- 
skelbimas diktatorium buvo ki
lusio valdžios krizių padarinys. 
Premjero Korcšeco kabinetui 
praeitą savaitę rezignavus, bu
vo bandyta sudaryti naujas ne
partinis kabinetas, bet nepavy
ko. Tada karalius paskyrė 
premjeru savo gvardijos virši- 
ningą, generolą Zivkovičą, ku
ris pasiėmė ir vidaus reikalu 
ministerio portfelį.

sis karaliaus žingsnis padarė 
sensaciją visame krašte, bet 
kol kas jokiu neramumu nepa
sireiškė.

Fordas bando įsitai
syti Egipte

KAIRAS, Egiptas, sausio 7. 
Praneša, kad Amerikos automo
bilių fabrikininkas Henry Ford 
pasisiūlęs Egipto vyriausybei 
pastatyti Egipte 155 mylių plen
tą ir jį savo pinigais išlaikyti, 
jei Egipto vyriausybė kis For
to automobilius importuoti be 
muito.

Tex Rickard mirė
MIAMI, Fla., sausio7 . — Va

kar rytą čia ligoninėj mirė žino
mas New York o bokso sporto 
promotoris George K [Texl 
Rickard, 58 metų amžiaus. Mi
rė po nepasisekurios apendicito 
operacijos.

Indianoj iš $3.150,000 
gyventojų, 9077 ne

sveiko proto
INDIANAPOI.IS, Ind., sausio 

7. - Valstijos labdarybių ko
misijos pranešimu, 1928 metų 
rugsėjo 30 dieną Indianos ligo
ninėse buvo viso 9077 proto ‘li
gomis sergančių asmenų, jų tar-, 
pe 6,155 pamišėliai, 1913 silp
napročių ir 709 epileptikai.

Indianos valstija turi' iš viso 
3,150,000 gyventojų.

Maldininko ’ nusižudy
mas katalikų katedroj

KANSAS CFl’Y, Mo., sausio 7.
Klūpodamas vietos katalikų 

katedroje nusišovė. Henry Scbe- 
pers, 30 metų amžiaus. Kulka, 
perėjus per galvą, pramušė ka
tedros spalvuotą lango stiklą su 
inskripcija: “Tavo nuodėmės 
yni tau atleistos.”

Turkų naujoj vėliavoj 
pusmėnulis išnyksta
ANGORA, Turkija, sausio 7.

- Turkų respublika rengiasi 
priimti naują vėliavą. Vėliavos 
spalva pasiliks ta pati, tik rau
doname lauke su žvaigžde vietoj 
pusmėnulio bus didžioji raidė 
C sukryžiuota su raidė T, kas 
naujai turkų priimtu latinišku 
alfabetu reikš pirmąsias raides 
žodžių Cumouriet Turk — Tur
kų Respublika.

Visą Lenkiją sujudi
no politinė galvažu- 

dy be Piotrkove
I —-----

Atsimetėli ’ socialistas, virtęs Į 
Pikudskio rėmė ju, nušovė sa- i 
vo draugą socialistą

BERLYNAS, sausio 7. — Iš 
Lenkijos praneša t ragi n gų žinią 
apie mirti vieno žymaus lenku 
socialistų darbuotojo Teofilio' 
Jaškovskio, kurį nušovė buvęs 
jo draugas, o dabar virtęs pil- 
sudskininku, Vaclovas Kadzins- 
kis.

Ta kruvina tragedija įvyko 
Pictrkove tuojau, kai buvo su
žinoti ka t k įvykusių ten mies-* • • » 
to rinkimų lezultatai.

Scrialis'.ų partija (P.P.S.) 
tuose rinkimuose turėjo didelį 
pasisekimą, paveržus nemažą 
skaičių mandatų iš nacionalisti
nės Pilsudskio rėmėjų frakci
jos, kuri prieš dvejetą mėnesių 
atsimetė nuo bendros socialistų 
partijos dėl to, kad pastaroji 
laikosi priešingo Pilsudskiui nu
sistatymo.
Variavus Kadzinskis, vienas tų 
atsimetėlių frakcijos vadų, ker- [Atlantk* and Paclfle Photo)

šydainas dėl to socialistų parti 
jai, bandė nušauti naujai išrink
tą socialistų burmistrą, Lai aten
tatas nepavyko. Tada jis, 
vis kerštu degdamas nušovė 
buvusį savo draugą ir žymų 
socialistų veikėją Juškovskj.

Galvažudys tapo suimtas.
Šita politinė galvažudybė pa

darė didelio sąjūdžio visuose 
Lenkuose. Varšuvos, Lodzės ir 
kitų Lenkijos miestų ir pramo
nių centrų darbininkų organiza
cijos atsiuntė protestų telegra
mas, kuriose jos- tą terorizmo 
aktą grieš? i ausiai pasmerkia.

J. V. ištraukia iš Ni
karagvos 1,500 jū

reivių
WASH1NGTONAS, aminio 1. 

— Laivyno sekretorius Wilbur 
pranešė, kad tapęs duotas įsa
kymas ištraukti iš Nikaraguos 
1,500 Jungtinių Valstybių laivy
no jūreivių tuojau, kai tik būt 
paruoštos reikalingos transpor- 
tacijos priemonės.

1928 m. Kanada sumo
kėjo už J. V. prekes 815

■ milionų dolerių
OTTAWA, Ont., Kanada, sau

sio 7. — Kanados prekybos sta
tistikos skaitmens rodo, kad 
1928 metais Kanados inųiortas 
iš Jungtinių Valstybių siekė 
$815,000,000, o eksportas į Jung
tines Valstybes 489,000,000, 
t. y. importas prašoko eksportą 
32C ’iiilionais dolerių.

Sovietų laivai Sacco ir 
Vanzetti vardais

LENINGBADAS, sausio 7. — 
Sovietų valdžia pasistatė du nau
jus prekybos laivus, kuriuos pa
krikštijo — vieną “Sacco,” ant
rą “Vanzetti” vardais.

Čilės ugnakalnis ėmė 
smarkiai veikti

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 7. — Iš Santjago, Čilėj, 
praneša, kad ėmė smarkiai veik
ti Cai’buco ugniakalnis. Išme
tami degančios lavos srautai pa
gimdė girių gaisru© ir upėa stip
riai patvino.

Guatemalos pilietis geria medžio pieną. Chicagos Field Mu
ziejaus ekspedicija prieš kiek laiko.surado Guatemaloj savo 
rūšies karves-medžius, kurie duoda pieną.

N i kola i Nikolajevič, 
! pretendentas j Rusi

jos sostą, mirė
------- -  .M... ■■ -

ANTIBES, Franci ja, sausio 7.
- Vakar rytą čia įnirę rusų 
lidkunigaikštis Nikolai Nikola

jevič, vienas pretendentų į Ru
sijos carų sostą. Mirė plaučių 
uždegimu. Jis buvo jau 72 me-j 
ų amžiaus.
7_________ _

i NUŽUDĖ NESVEIKĄ DUKTE
RĮ IR PATS NUSIŽUDĖ

I LAJPORTE, Ind., sausio 7.— 
j dietos gyventojas llxi\vm-<l Ilil- 
j lebrand, 39 metų amžinus, nu- 
jšovė. savo 10 melų dukterį, pas
kui pats galą pasidarė. Mergai- 
.ė buvo invalidas, tėvas taipjau 
uvo nesveikas žmogus, ir tai, 
nanoma, buvo tragedijos^ prie- 
astis. |

Katastrofinga automo
bilių kolizija

NORFOLK, Neb., sausio 7.— 
Jų automobiliui susidūrus su 
iunkiuoju motoriniu vežimu, 
3arl Studemeyer, \V. Dittoer- 

j ier ir Leoną l>eray buvo užmuš
ti, o kitos dvi merginos ir Dilt- 
jernero brolis sužeisti. Visi 
jie važiavo namo iš baliaus.

Du gaisrininkai žuvo 
’ teismo rūmų gaisre
LIMA, Ohio, sausio 7. — Sn

iege Lima kaimtės teismo ru
nai. Gaisrą gesinant žuvo du 
gaisriu inkai/ kurie, stogo daiiai 
nugriovus, buvo degančiuose 
griuvėsiuose palaidoti.

$40,000 bombų sprogini- 
mams Kenoshoj ištirti

KENOSHA, Wis., sausio 7.— 
Kenoshos kaiintė paskyrė $40,- 
X)(), kad grand jury galėtų ves
ti tardymus ryšy su įvykusiais 
wr pastarus dešimtį menesių 
murto akUiia ir lionkbų apuotfi- 

mais.

Hoover sugrįžo iš sa
vo “gerų norų” 

kelionės
\VASHINGTONAS, sausio 7.

Išrinktasis prezidentas Her- 
bert Hoover vakar jau sugrįžo 
j Was! ingloną iš savo “gerų 
norų” ke.’’Onės j centrai i nes ir 
pietų Amerikos kraštus.

“Question Mark” aero
planas skraidė be pa

liovos 150 valandų
LOS ANGELIgS, Calif., saus. 

7. — Jungtinių Valstybių anni- 
jos aeroplanai “Question Mark,” 
kuriuo penki lakūnai pakilo į 
orą bandyti kaip ilgai aeropla
nas galės skraidyti be sustoji
mo, šiandie, motorui ėmus ges
ti, buvo priverstas nusileisti 
žemėn.

Viso aeroplanas • “Question 
Mark“ skraidė be paliovos 150 
valandų ir 45 minutes/ Skrai
dant, kuras aeroplanui buvo ki
tų lėktuvų pristatomas.

ŠEIMOS TRAGEDIJA

Bedarbis, žmonos pamestas, at
ėmė gyvastį sau ir trims savo 
vaikams

F'ORT WAYNE, Ind., sausio 
7. — Jų namuose rado čia ga- 
zu nutroškusius Fredą Brcerą, 
30 metų amžiaus, ir tris jo vai
kus amžiaus nuo 7 iki 10 metų.

Breer buvo bedarbis. Prieš 
Kalėdas jo žmona ir vaikų mo
tina, palikus namus, kažin kur 
prapuolė. Manoma, kati susi
krimtimas ir rūpesčiai pagundė 
Brccrą galą pasidaryti sau ir 
vaikams.

SLAPTINGA ŽMOGŽUDYBĖ

NEW YORKAS, ausio 7. -- 
Viename apartmente W. 8 l-oj 
gatvėj rado lovoj ncgy\ą jau
ną moteriškę su gilia šone žaiz
da, padaryta durklu tiesiai j šir
dį. šalia lovos gulėjo pasmaug
tas, su užveržta ant kaklo vie- 
J#, jaunas, apte 30 metų am
žiaus, VĄ’i'as,

Jura išmetė valtį su ne
gyvais žmonėmis

KAUNAS. — Palangos vaisė, 
pagal šventąją 6 kini, nuo Lat
vių sienos rastas išmestas iš ju
os apdaužytas laivelis, jame 

negyvi M. Terliitas ir J. Bane- 
ris iš šventosios kaimo ir vos 
?yvas J. Žulgis. Del kokios 
priežastie# jie skendo, dar ne
išaiškinta.

Ūkininkams skiria miš
ko už 800,000 litų

KAUNA>S. — Ministerių ka
binetas nutarė leisti žemės ūkio 
ministeriui] iškirti miško me
džiagos ūkininkams už 800,6(X' 
itų. Tai bus padegėliams, pa 
griuvėliams, besiskirstantiems } 
vienkiemius atstatyti troboms. 
Miškas duotas kredito bildu 5 
netams be nucš. Kreditas tu- 
•ės būti grąžintas kas met po 
20 nuošimčių.

Kariuomenės teismas 
nubaudė komunistus

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismo sesija Kretingoje nubau
dė du komunistus Feliksą Pel- 
rylą kilusį iš Klaipėdos krašto, 
Krutumgergės kaimo, 6 mėn. 
parasto kalėjimo, bet atskaičius 
atsėdėtą laiką jis paleistas.

Antras —Kazys Kontautas iš 
Kuršėnų valsč., Svilių kaimo, 

į nubaustas mirties laiusme, la.l 
pagal amnestijos įstatymą inie
ties bausmė pakeista sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvos gal 
vos.

Suimtuosius tardant, Petryla 
kaltas prisipažino. Kontautas 

• šioj byloj kaltu neprisipažino, 
bet jis pareiškė, kad “iš įsitiki
nimo esu komunistu ir nuo 1927 
m. pabaigos dirbu komunistų 
naudai, bet prie komunistų par
tijos nepriguliu.”

Suvažinėjo žmojru
KAUNAS. — Ventos stoty 

traukinys suvažinėjo Vincą. Rai
bį kilusį iš Tirkšlių valse*., Bn- 

kaimo.

Mirė kardinolas Tosi
MILANAS, Italija, sausio 7. 

— Mirė kardinolas Tosi, Milano 
arkivyskupas, prieš kurį nese
niai buvo padarytas pasikėsini
mas.

Faktai Kalba už bave
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimą ir visuomet rupi- 

• naši pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant kę- 
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiskumo.
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.

Moderniškiausias laik
raščių platinimo būdas

TELŠIAI. — Jei nori pelnyti 
visuotinus atpuskus, turi skai
tyti “žemaičių Prietelių.” Jo 
redaktorius kunigas P. Maželis 
Telšių katedroj, gruodžio 9 d., 
praneša “ž. Pr.”’ atlaikys mi
šias už “Ž. Pr.” skaitytojus, ben
dradarbius, rinkėjus ir platin
tojus.”

Skaitydamas tokį laikraštį) 
gal? gulėdamas patekti į dangų. 
Skaitai sau “Ž. Pr.,” spjaudai Į 
lubas, o kunigas bažnyčioj už 
tave meldžiasi. Ar tik nepasku
tinė moderniškiausia kunigų 
priemonė platinti savo laikraš
čius. >

Du smurto darbai Kau
ne tą pačią dieną

Chuliganai išdaužė langus

KAUNAS. — Gruodžio 8 d. 
minėjo 3 m. sukaktuves “Lie
tuvos universiteto studentų len
kų susivienijimas.” Dieną bu
vo iškilmingas susirinkimas, o 
vakarą draugiška arbata 
Ožeškienės gat. 12 nr.

Valanda vėliau po to, kai iš
daužta ‘“Varpo” salės langas ir 
įmesta akmuo į salę, kur buvo 
stud. “Varpo“ draugijos savy
bes vakarėlis apie 12 vai. kaž
kokie \pįk t adai ai išdaužė Ožeš
kienės gM2 nr. salės langus ir 
tThėtf smirdančiomis dujomis 
užlaisvla rašaline ir lazda išmu
šė kelis langus.

Tai antras tą pačią dieną smu
rto darbas.

“Lietuvos Aidas” rašo, kad 
laiptais Žaliakalniu nubėgęs stu
dentišką kepurę dovis kaž koks 
asmuo.

Bet kur jie tie smurtininkai? 
Kur gi tie sopieji visuomenes 
ramybės saugotojai, kurie prieš 
dvejus metus piktinusi dėl žino
mo incidento prie krikščionių 
valdžion ir kur tie patentuotieji 
visuomenės tvarkos saugotojai?

20 metų kalėjimo už nu
žudymų kaimyno

KAUNAS. — Kariuom e n ė s 
teismas gruodžio 10 d. nubau
dė Vincą NaidzinaviČių 20 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo už 
nužudymą savo kaimyno An
tano Mirinavičiaus. Naidzinavi- 
čius kilęs- iš Žąslių valsčiaus, 
Narakų kaimo.



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, sausio 8, 1929

Paskutinis Žygis raudamas sau plaukus iki visai 
nusilpo.

Jam negaila buvo savo var-

(Pabaiga)

Kartų jis gryžo, kaip ir pa
prastai nieko nepešęs iš gatvės 
kampo. Bet tų vakarų buvo jis 
ne toks liūdnas, kaip paprastai 
kitais vakarais. Dabar jo vei
de spindėjo kažin kas nepapras
to, persiėmusio kerštu ir neapy
kanta. Jo žvilgsniuose nuolat 
pasireikšdavo šiurpas, bet stai
ga jįjį pakeisdavo tvirtas pasi
ryžimas ir d rusa.

Veidas buvo apsiniaukęs, tik 
retkarčiais nušvisdavo keista 
šypsena.

žmona greit jį suprato^ bet 
nedrįso klausti, nes ji žinojo 
savo vyro tylų kieta būda. Kų 
nors klausti priešingo net ir 
vaikus draudė, kad šie neardy
tų jo ramybės.

Janas apžvalgė visas keturias 
drėgnas ir šaltas savo kamba
rio sienas. Valandėlę parymojo 
gale stalo, pakilo ir ėmė rengk- 
tis. >

—Ar tu eini kur, Jonai? — 
nedrąsiai paklausė žmona.

—Taip einu!—tvirtu ir švel
niu balsu atkirto Jonas.

—Juk tai baisu, tokia naktis...
—Tegu dūksta audra, tegu 

siaučia uraganai, o aš vistiek 
einu!—atsakė ties durimis be
stovįs Jonas ir kiek švelnesniu 
žvilgsniu apžvalgė visą kamba
rį, visus daiktus ir šeimą, su 
visais mintyse atsisveikinimais.

Miestas buvo apšviestas elek
tros šviesa, (latvėmis viens po 
kito dundėjo taksi motorai, 
motociklai, o kampuose styrėjo, 
sušalę vežikai.

šaligatviais vaikščiojo poro
mis ponaičiai. Per lanfcis buvo 
matytis įvairiausi valgiai. Jo-j 
nas sustojo ties vienu langu, 
atydžiai pažvelgęs, nuryjo drie- 

kiančias seiles ir piktai nusi-į 
šypsojęs, pagreitino savo žings-Į 
nį. Restoranuose puotavo fra-į 
kuoti ponai ir kuklios šilkuotos 
damos. Restorane buvo girdėtis 
muzikos balsai ir skambančios 
dainos, kurių garsai veržėsi iš 
restorano j gatvę.

nui butų lengvai pasisekę iš
plėšti langų ir pasivogti duonos. 
Tačiau Jonui, lyg perkūno 
trenkamas, užėjo mintis, kuri jį 
sulaikė.

Jonas buvo doras žmogus, ir 
jis aiškiai žinojo, kad radę rytų 
išlpėštą kepyklų kaltins kiem
sargį, paliuosuos jį nuo parei
gų ir liks tokiu pat kaip Jo
nas. Jonas galvojo, jog bu? 
mažesnė skriauda kiemsargį už
mušti, negu atimti iš jo duonos 
kąsnį. Taip bemąstydamas Jo
nas susigraudino ir jo liūdesys 
baigėsi dviem ašarom nuriedė- 
jusiom per šaltus jo skruostus.

Jonas pasijuto nuvargęs ir 
ten pat atsisėdo. Kelios gyve
nimo mintys praūžė Jonui per 
galvą jis pradėjo snausti ir už
migo.

Netrurkus kiemsargis rado 
Joną kepyklos palangėje jau be 
sąmonės. Kiemsargis Joną ža
dino, tampė, vartė, norėdamas 
atgaivinti. Pagalios kiemsar
gis išsigandęs pašaukė policiją.

—Matomai piktadarys, atgai
vinę padėkite jį i kalėjimą, kol 
paaiškės jo asmenybė, — rusčiu 
balsu įsakė civiliais rūbais ap
sitaisęs ponas, kuris buvo at
vykęs drauge su policija.

—Klausome tamstos, — at
sakė visi keturi policininkai, 
Į)ridėję rankas prie kepurių.

Po ilgo laiko Jonas išsiblaivė. 
Jis gulėjo šviesiame, erdviame 
kambaryje, minkštoje lovoje. 
Šalo jo stovėjo stalelis su ke
liais buteliukais. Ant kėdės 
ties jo lova sėdėjo mergina, 
baltai apsitaisiusi su raudonu 
kryžiuku kaktoje, kuri pirmu
tinė prabilo:

—Kaip jauties? Ar labai 
tamsta silpna?

Jonas nieko neatsakė, jis ne- 

suprato klausinio, nes nežinojo 
kame esąs. Jis, kiek galėda
mas, pakėlė savo galvą, apsidai
rė aplink. Visur matėsi lovos, 
kuriose gulėjo žmonės, o po 
kambarį vaikščiojo baltai apsi
rengę vyrai ir moterys.

—Kur aš? Kas su manim?

gų, tuk jam buvo gaila šeimos, 
kurias skurdui nematė galo. Jis 
prašnibždėjo sustingusiomis lu
pomis:

—Mano vaikai neatmins ma
nęs, nes aš nevertas atsimini
mų, už tai kad nesupratau gy
venimo. Nestojau į atkaklių ir 
vieningų kovą—pasidaviau liki
mui, kaip jautis vedamas į 
skerdyklų.—Audrų sūnūs.

fioRESPONDENCIJOSj 

Grand Rapids, Mich. 
Baisi žmogžudystė— tapo nu

šautas lietuvis.

Ketvirtadienio vakare, sausio 
3 d., 9 vai. vakare tapo mirti
nai pašautas lietuvis Juozas 
škablauskas, 38 metų senumo, 
gyvenantis Emerald Cake, dvi 
mylios už miesto linijos, kur jis 
turėjo nuosavą namuką, ir skly
pą žemės ir kur gyveno per 
paskutinius penkis metus.

Dalykas dėjosi šitaip: vėlai 
vakare, apie devintą valandą, 
kuomet jau škablauskai buvo 
sugulę, išgirdo ką tai apie mie
gamojo kambario langus vaikš
čiojant. 1 tai didelio dėmesio 
neatkreipė, bet kuomet pradėjo 
duris baladoti, tai škablauskai 
kėlėsi ir kol lempą uždegė, tai 
jau durys buvo išmuštos ir 
stiklai į vidų subyrėjo, škab
lauskienė su lempa rankoje pa
sitiko neprašytą svečią ir už
klausė, ko nori. Tas atsakė, kad 
norys kalbėti su vyru. Tuo tar
pu išėjo J. škablauskas. Kaip 
tik priėjo prie durų, neprašy
tas svečias paleido dvi šūviu : 
vieną i širdį, kitą j ranką ir pa
sitraukė už durų. Moteris grie
bė vyrą į glėbį. J. škablaus
kas tiek dar ištarė moteries 
rankose: “Gelbėk, aš esu su
žeistas”, ir numirė moteries 
glėbyje. * Moteris, pamačius, 
________ —j.—   .....................   i

kad vyras jau negyvas, beveik 
visai nuoga pasileido bėgti i>er 
pusnynus apie pusę mylios tolu
mo pas kaimynus, kur taipgi 
lietuviai gyvena. Da rado ne
miegančius. Du vyrai ir škab
lauskienė susėdo į autą ir nuva
žiavo į škablauskų namus. Nu
važiavę atrado, kad žudeika lau
ko pusėj pas duris guli negy
vas, o škablauskas viduj. Tuoj 
nieko nelaukę nuvažiavo pas ar
timiausia daktarų, paėmė porų 
detektyvų ir visi sugryžo į tra
gedijos vietų. Apžiūrėję negyvė
lius patyrė, kad žmogžudos bu
tą kokio tai vaikėzo 17 metų 
Orrin H. Hoover, High School 
studento. Daktaras, negalėda
mas nieko daryti, tuoj pašaukė 
šerifų ir miesto koronerį. Kada 
šie apžiurėjo, rado, kad J. 
Škablauskas, peršautas per širdį 
ir rankų, o žmogžuda peršautas 
iš priešakio į krutinę visai ne
toli pažastės, ir kulipka išėjus 
per užpakalinį šoną. Nors šalę 
žudeikos gulėjęs revolveris pa
rode, kad tris kartus iššautas, 
bet koroneris labai sampratau- 
ja ar tik kas kitas jį nenušovė, 
kadangi pačiam save šaunant 
labai sunku šautuvų taip atsuk
ti. Kada apžiurėjo apie langus, 
tai rado, kad ten dviejų vaikš
čiota, nes pėdos buvo sniege

matyti, bet kol kas žudeikos
draugo nepavyko surasti.

Nors po tokios nelaimės naš
le Škablauskienė jaučiasi labai 
silpna, bet žudeikos tėvų ir jau
nesnį brolį kvotė po du kartu. 
Žudeikos jaunesnysis brolis pri
pažino, kad revolveris yra jų ir 
kad jo brolis Orrin labai pykda- 
vęs kam škablauskienė duoda
vus gerti jų tėvui, kuris jau 6 
metai kaip našlys. Bet kuomet 
tėvas Hooveris buvo kvočia
mas, tai pasisakė, kad jis škab- 
lauskų nepažinęs ir niekad pas 
juos nebuvęs; taip pat našlė 
škablauskienė sako, kad senio 
Hooverio niekad nemačius.

šiuos žodžius man rašant, J. 
škablauskai dar nepalaidotas. 
Visų šitų istorijų aprašau, im
damas faktus iš vielos anglų 
spaudos, kuri iki šiol tik ir re
miasi našlės škablauskienės at
pasakojimu, nes kitokių liudi
ninkų nėra. Bet sulig praneši
mu miesto tyrinėtojų, Myrtle 
škablauskienė po palaidojimo 
savo vyro bus vėl po raktu; 
reiškia, kad net miesto vyriau
sybė labai abejoja apie jos pa
sakojimo teisingumų, vien jau 
dėlto, kad Myrtle škablauskie
nė buvo labai žiauri savo vyrui, 
škablauskienė yra svetimtautė 
ir su pirmu vyru turėjo per

skyras. J. škablauskas buvo 
jos antras vyras.

Tai tiek šiuo tarpu apie tų 
baisių tragedijų. Jeigu bus ati
dengtos kokios slaptybės, tai 
parašysiu daugiau.

—S. Naudžius.

Pittsburgh, Pa.
Kalėdos ir polckas biznis

Nors nepriklausau nė prie 
vienos parapijos, už tai Kalėdų 
pyrago gavau nuo abiejų para
pijų (plotkelių), tai yra nuo 
Šv. Jurgio parapijos vargoni
ninko ir nuo šv. Kazimiero pa
rapijos vargonininko, šv. Jur
gio nieko sau plotkelės, tai ir 
viskas (Šv. Jurgio parapija yra 
tautiška, nepriklausanti Bomai). 
šv. Kazimiero plotkelės, kur ne
šiojo vargonininkas S. Pranc- 
kietis, mane nustebino, nes 
plotkelių apačioj buvo įspausta 
“Made in Poland”, reiškia Len
kijoj dirbtos. Bet lietuviai mo
ka pinigus ir daro biznį Len
kijai, kad Lenkija galėtų ge
riau persekiot musų tėvynę 
Lietuvą. Ar visi Šv. Kazimiero 
parapijos parapijonys yra tokie 
lenkininkai ? —Ne Parapijonas,

Del geriausios njšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Obelis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

Wm.J.Kareiva
Savininkas ~

4644 So. Paulina StJ
Te). Boulevard 1389

LLOYD

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
( h'C«"n UI.

NORTH GERMAN

C N A U J 1 E N Ų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Jonas ėjo vienas. Gatvėje jo 
nieks netrukdė, — priešingai, 
daugelis jį vengė sutikti ir pa
liesti jo šlapius rubus. Gatvės 
kampe jį sutrukdė, prieidama 
iš patamsių nepažįstama mote
riškė, kuri tyliai, nedrąsiai pa
šnibždėjo:

—Gal eisime, aš alkana, duok 
uždirbti nors porą litų?!

Tai buvo gatvės mergina. 
Įvairiais dažais nudažytame jos 
veide žibėjo dvi išmaldos: pra
šančios akys ir šypsojančios 
išmylėtos lupos. Ji taip pat, 
kaip ir Jonas, buvo gyva pre-1 
kė, tarpe lėbaujančios miesto

Kur gi mano vaikai?
—Nusiramink, tamsta, nes 

jums negalima nieku rūpintis. 
Gerk šiuos vaistus.

Jonas pažvelgė į vaistus, nu-
i si šypsojo ir tarė:

-Padėk, tamsta, kitam, — 
man jų nereikia ir staiga šoko 
iš lovos, pradėjo rankomis 
blaškytis, bet vėl parkrito Į lovų

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

Chiropraktas
1428 Broaihvuy, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak,, 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Universal Restaurant!
Labiausia mėgiamr 

lietuviu valgykla 
Bridgeportc

A. A. NORKUS, sav.

750 West ?

publikos. Tiktai ji nėtiko į res-, 
toranus, nes buvo blogai apsi
taisiusi ir neturėjo žavinčios iš-, 
vaizdos.

Vidurnaktį viskas nutilo, su- ( 
stojo judėjimas, užgeso šviesa,; 
aptilo restoranai, ištuštėjo gat-i 
vės ir viskas urnai pasislėpė,, 
nes užėjo audra. Vėjas blaškėsi 
nešinas sniego verpetais. Jonas' 
priėjo prie duonos kepyklos. Jo j 
tikslas buvo pasivogti duonos, i 
nors reikėtų ir langų laužti.

.Tonas iau buvo bonradėios speruiiidaa gydymo < biomėku ir nauju u- jvnab jau uuvu uupiauvjęs Jci km ncgald)0 atšilau-
i tu n v m q vvVrlvtt liet sfntcrn 1 Ibklt nas mano. Mano pilnas *i$PR*zamlnav t t sumanymą vj h(ix vi, uct staiga ra3S jUHI| nkril hja ir jei as apd- 

-.„„-♦z jus gydyti, sveikata jums sugryš. Et-pamate kitame namo gale DC-, Uit pas tikra specialistą. kuris neklaus jusi)
’ •" .......- bet pats pasakys po

> jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. .lackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel. Cicero 130

r1 " ‘ 1 “ " ' >

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

V. M1SZEIKA
' Naujienos
1739 So. Halsted St
Tel. Rposr eit 8500

u.

... „ _ kur ir kas jums skauda. Virt istovintį prie sienos žmogų. Jo- galutino Ucffzaininavlnio—kas 
nas pasiryžo jį ištirti. Priėjo 
arčiau ir pamatė senuką kiem-120 
sargį, kuris saugojo šiuos na
mus. Audroje ii' šaltyje senu
kas gynėsi nuo šalčio. Namus j ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
saugoti sonis nebetiko, todėl Jo- Piet'b nu(!/’ vakaro. Nedalioj 

__________________ nuo JO ryto iki 1 po pietų.

] “Aš žinau
*•

Tam tikra, aprubežiuota cukraus propocija maiste 
yra patartina, bet žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog 
perdidelis daugis riebinancių saldumynų yra kenk
sminga ir kad Amerikos žmonės perdaug ^algo tokių 
saldumynų. Todėl, vardan apsirubežiavimo, mes 
sakome:—

VIETOJ SALDUMYNO?

Imkite
Lucky vietoj 
saldumyno

Kas subatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą to
kias “melodijas, kurios Broadway padaro Broudway.“ Ta muzika po 
visą*tali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broad- 

casting Company tinklu.

■ IP2V, The American Tobacco Co., Munufaęturera

irs toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

lengvą būdą 
nuo nutu” 
kimo . . . .

Užsirūkykite Lucky vietoj 
saldainiu, valgymo.

Nazimova 
Garsi Scenos Žvaigžde

Naujoviškas
Užsirūkykite 

nantieji saldumynaL Ti 
moteriškių—pasekmingai. Deiikatnas Lučkies apke-

Nazimova
Šauni Dramatiška 
Žvaigžde, dabar lošian
ti Civic Repertory 
Theatre, New Yorke.

► būdas, kaip išvengt nutukimo! 
Užsirūkykite Lucky, kuomet jus vylioja riebi- 

aip daro tūkstančiai dailių 

pinimo kvapsnys padaro juos puikiais pavaduotojais 
riebinancių saldumynų. Tatai padaro apkepinimas 
(toasting). Apkepinimas prašalina nešvarumus ir pa
gerina puikiausių tabakų kvapsnį. Štai kodėl žmonės 
sako: “Gerai yra rūkyt Luckies.”

Žmonės, kurie didžiuojasi savo pasilaikymu tinkama
me sveikatos stovyje, jau senai surado tą tiesą. Jie 
žino, kad Luckies padaro pastovesnius nervus ir ne
pakenkia sveikatos stoviui—tą faktą paliudijo dauge
lis žymių atletų. Jie taipgi patyrė, jog Luckies neerzina 
gerklės — tai faktas, po kuriuo pasirašė 20.679 
daktarai.
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Antradienio NAUJIENOS, Chicago, JJ1.

CHiCAGOS 
ŽINIOS

Sumokus miestui 
$1,100,000

Užpuolimas ant Chicago 
Heights

Miestas suskaito, kad gele
žinkeliai kurių traukiniai įva
žiuoja tam tikromis gatvėmis 
ir linijomis, turės sumokėti 
miesto iždan šiemet daugiau, 
kaip $1,100,000 už naudojimą 
miesto žemės. -

$7,500. Detaktj’vai vėliau nu- 
žiiU’ėjo viešbučio klerką. Vienas 
jų atlankė klerko namus. Visur 
išieškojo, bet perlų nesurado. 
Virtuvėj tečiaus jis pastebėjo 
paūžtą duonos bakaną. Perlau
žė detektyvas tą bakaną visai 
ir rado jame lombardo (paun- 
šapės biletą. O tas bi lotas buvo 
gautas už padėtus jame perlus.

-----------J---------------

Farmeriai pradėjo Ii 
prieš pienius

Daug Illinois valstijos f ame* 
rių atsilakė parduoti pieno kam 
panijoms pieną tokia kaina, ko
kia pardavinėjo iki Šiol. Dėle 
to kompanijos veža pieną Chi- 
cagon iš tolimesniu vietų.

—... ------------ -- -------
'• <«aiMhMb

Sekmadienio rytą kaip 5 vai. 
110 Chicagos policininkų, 15 
specialių prohibicijos agentų, 
10 U. S. deputy maršalų, o taip
gi įvairus policijos ir federalės 
valdžios viršininkai “užpuolė” 
Chicago Heights. Jie apsupo 
miesto salę ir vietos policijos 
stotį. Vietos policininkams ir jų 
viršytoms buvo paliepta nesiju
dinti iš vietos, būti kur jie ras
ta. Gi 80 burių policininkų su 
varantais pradėjo kratyti įvai
rius namus ir areštuoti nužiūri
mus asmenis — visus remian
tis prohibicijos įstatymais.

Darant kratas užtikta ir su
imta pusėtinai svaigalų ir atim
ta ne mažai ginklų.

šis užpuolimas tapo padary
tas po to, kai per keletą mėne
sių slapta daryta tyrinėjimai. 
Kada jau visi reikalingi įrody
mai gauta iš slaptų tyrinėtojų, 
tuomet padaryta užpuolimas ant 
Chį?ago Heights gengsterių.

✓Areštuojami, tiksliau pasa
kius, policijos užpultieji genste- 

Jriai iš karto buvo labai nusigan
dę, nes manė, kad juos užpuolė 
jų priešininkai gengsteriai, ku- 

į riu “teismas” esti labai trum- 
ypas: kulka kakton, ir gana.

Chicago Heights, sakoma, 
esąs miestelis, kur didžiausias 
nuošimtis kriminalių nusikalti
mų papildoma, atsižvelgiant* į 
gyventojų skaičių.

Surado graznas duonos 
bakane

Belmont viešbuty prapuolė 
graznos (perlų karoliai) vertės

JUOZO ŽURONO, DAINININKO IR 
MUZIKOS MOKYTOJO

Koncertas
Bus Nedėlioj,

SAUSIO 27, 1929

Klasiškas

KONCERTAS

Dar viena bomba sprogo
Du vyru — Thomas Brady ir 

Evans — ėjo namo iš bažny
čios. Eidami jie pamate, kad 
netoliose, būtent, prie saliuno, 
1565 N. Kedzie avė., sustojo au
tas ir iš jo tapo išmestas ryšu 
lis prie saliuno durų. Kada 
Brady ir Evans prisiartino, ry
šulis (bomba) sprogo. Pasėkoj 
abu vyru sužeisti ir guli ligoni
nėj. Ekspliozija buvo taip smar
ki, kad išbyrėjo langai 32 ar
čiau stovėjusių namų.

Tą pačią dieną, t. y. pereitą 
sekmadienį sprogo dar dvi bom
bos kitose vietose."

Tikisi didesnės statybos
Chicagai

1928 m. statyba Chicagoj sie
kė $316,210,700. Bet statytojai 
tikisi matyti dar didesnę sta
tybą Chicagoj 1929 m. Pasak 
jų, per 10 ateinančių metų gy
ventojų skaičius padi&ėsiąs 
18,000,000 žmonių, žymi dalis 
|o gyventojų prieaugio teks 
Chicagai. Taigi reikės miestui 
daugiau trobesių, ir todėl sta
tyba sustoti negalės. O čia dar 
pasaulinė paroda 1933 m.

Vanduo kyla ežere
Per kurį laiką chicagiečių tar

pe reiškėsi rūpesčio, kad Michi- 
gan ežėre vanduo slūgsta. Šie
met tečiaus pastebėta, kad eže
re vanduo kyla. Faktinai gruo
džio mėnesį 1927 metų vanduo 
stovėjo aukščiau 1.98 pūdas, ne
gu gruodžio mėnesį 1926 metų, 
ir 3.16 pėdų aukščiau, negu 
gruodžio mėnesį 1925 m.

Automatiškas sargas
Kelis kartus plėšikai apvogė 

Roberto G ra vėso, 4220 Chaplain 
avė., namus. Ką turėjo daryti 
Graves, kad apsisaugojus nuo 
plėšikų? Jisai pririšo prie durų 
revolverį taip, kad jis iššautų, 
jei kas mėgins išlaužti duris. 
Sugrįžęs šeštadienį iš darbo 
Graves rado prie durų susmu
kusį vyrą, o duris biskį praver
tas. Pasirodė, kad jo paliktas 
revolveris vagį nušovė, kai šis 
mėgino įsilaužti vidun.

MakesLife 
Siveeter

Perdaug didelis valgymas — per
daug riebus maistas — ar perdaug 
didelis rūkymas. Daugelis dalykų 
rali pagimdyti rugštumą viduriuose, 
bet tik vienas dalykas gali greitai 
•ai pašalinti. Phillips Milk of Mag- 
nesia alkalinizuos rūgštis. Paimkite 
Šaukštą to malonaus preparato ir 
rugštumas sistemos greitai išnyks.

Phillips visuomet yra prisirengęs 
palengvinti nesmagumus nuo persi 
valgi mo; sustabdyti visokį rugštumą; 
ar neutralizuoti nikotiną. Atsiminkit 
tai dėl jūsų paties patogumo; dėl 
visu, kurie su jomis susiduria. In
tonuotas gydytojų, bet jie visuomet 
nužymi PHILLIPS. Nepirkite nieko 
kito ir nesitikėkite tų pačių jiasek- 
•nių!

PHILLIPS 
r Milk .
of Magnesia

Meldažio svetainėj,
2242 W. 23rd Place

Pradžia 7:15 vai. vakare

Be paties žurono dalyvaus 
daug jaunų artistų: P. Leo
nardas, C. Adams, A. York, 
A. ir F. Neckrash, E. ir L 
Kuchinskas, A. Doveatt ir 
Tessie Karvelis.

Tikietus iš kalno galima gauti 
Žurono muzikos studijoj, 6230 So. 
Rockvvell St.

RADIOS! RADIOS!
Delei musu milžiniško užsisakymo ir 
taip pal didelio išpardavimo čia pa
duodame žymiai nužemintas kainas, 

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už ............... $77.00
Ereshman Q., 15 už ............... $69.00
Steinite 7 už ........................... $75.00
R. C. A. Radiola 18 už ....... $95.00
Sparton už ..............................  $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00
Radiolą 60 už..........................  $147.00
Majestic 71 už ....................... $137.00

šita graži Atwater Kent Radio 1929 
m. su visu kuo tik už $129.00.

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705.

iTUBBY

Žingeidus 
Dalykai 
Veltui!
Arba praktiški patarimai kaip pagerinti savo 
apielinkę ir gyvenimo ateitį, šiuos patarimus ir 
pamokinimus duos visai veltui kiekvienam trys 
dalykų žinovai, būtent:

Adv. J. Kuchinskas
Adv. K. Gugis
Auditorius J. P. Varkala

Seredos vakare, sausio 9 d.
Pradžia 8:00

Mildos Svetainėje,
Halsted St. arti 32 S t., trečios lubos

Tai bus viešos prakalbos dėl visų, kas žingei- 
dauja gyvenimo klausimais^

Kviečia ir rengia:
Halsted Street Spulka,

Naujienų Spulka.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

TRAT OLE \ // |
f 0OG OF VOURS AK) THE X----------------------H
JCHASAPEEMSHIP BELT VOO ------------

800GHT MIM \a)ITA THE / I HADDA 
HE 1K5THU // $*500 FORTMĄT

OOG SH0V)?-tqot M V BE LT Ak)' VVLICOST 
\ OUT- t vjAkTTA, SEt VIHAT/Vovtujo CEDTS Tb SEE 

BELT tOOKS UKE/1 (T - 1'0 fcE LOSIĄ)' 
----- rz- ---rr"7 \MOA)EY To SHOKMIT 

1 \Tb You FoR AlOTHlA^

GEE, I AlAih- 
Got AMY MOMEY 
LEMO METUo)

CEMTS? J

7 rečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

toj■ ^1
*

-■■'< '.«*.?.■•>>■ V,v^‘Jvv Ji’.. *. ■'" '

.. ■ ' ' .

. _

ARTISTAS LEONARD BRUNWALD

A į
Turime garbės perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusj pAsau- 
linį dainininką. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos. Čia 
baigė mokyklą. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran
ci jo j. ši žymų dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti. /

Mes kvečiame jus atsilaikyti i ši klasišką ir puikų koncertą.
NAUJIENOS. .* ♦ ’ •
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NAUJIENOS !
The Lithuftnian Daily New. 

Published Daily Except Sunday by 
the I.ithuanian Newu Pub. Co.. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicagn. III.

Tclephone Roosevelt 8500

Užsisakymo kaina:
Chicajroje — paštu:

Metams ........ _....... ..............
F’usei metų ...............................
Trims mėnesiams ___....
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui _____

$8.00
4.00
2.50
1.50

75

Editor P. GRIGAITIS

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

8c per copy.

Entercd as Second Clas* Matter 
March 7th. 1914. a t the Post Office 
of Chicago UI., under the act of 
March 3rd 1879

Naujienos pina kasdien, iiakiriant 
■tekmadienins laidžia Naujienų Ben
drovė. 1780 Halstnd St.. Chicago. 
111. Telefonas: Roosevelt 8500

Chicatroj per ifinežiotojui;
Viena kopija ________
Savaitei ....._ ________
Mėnesiui ____________

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams >_____________ —____ $7.00
Pusei metų  8 50
Trims mėnesiams -______  1.75
Dviem mėnesiams ___  1.25
Vienam mėnesiui ________ 75

Lietuvon ir kitur utsteniuoe* 
(Atpiginta]:

Metams ..........—.......  $8.00
Pusei metų ....... ....... .......... 4 00
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Pinigus reikia siųsti paštu Muney
Orderiu kartu su u išakytu u.

NAUJA DIKTATŪRA

Jugoslavijos karalius Aleksandras prieš keletą die
nų paskyrė savo gvardijos vadą gen. Zivkovičių minis- 
teriu pirmininku, nemažai tuo nustebindamas visą kraš
tą, kadangi tasai generolas Jugoslavijos parlamente be
veik neturi pasekėjų. Tik pereitą sekmadienį žmonės 
Jugoslavijoje suprato to keisto paskyrimo reikšmę. Pa
sirodo, kad tai butą įžangos į valstybinį perversmą.

. Karalius Aleksandras užvakar naktį išleido prokla
maciją, kuria panaikinama Jugoslavijos konstitucija, 
uždaroma parlamentas ir provincijų seimai bei vietų 
savivaldybės ir visa valstybės galia perimama į kara
liaus rankas. Savo proklamacijoje Aleksandras sako, 
kad parlamentinė tvarka pasirodžiusi “pavojinga” svei
kam krašto progresui viduje ir geriems santykiams su 
užsieniu. Vietoje parlamento todėl valdysiąs kraštą “be 
tarpininkų” pats karalius, kuris Įeisiąs naujus įstaty
mus, skirsiąs ministerius ir rupinsiąsis valstybės vieny
bės išlaikymu.

Taigi Europoje įsikūrė dar viena diktatūra ant par
lamentinės sistemos griuvėsių. Kaip ir kituose kraštuo
se, diktatoriška valdžia čia remsis ginkluota jėga. Už 
karaliaus Aleksandro nugaros, matyt, stovi jam ištiki
ma armija.

Sąlygas diktatūrai toje serbų, kroatų ir slovėnų mo
narchijoje prirengė daugiausia įnirtusį kova tarpe at
skirų sudarančių ją tautybių. Kroatai jau seniai reika
lauja sau autonomijos, ir jų santykiai su serbais yra 
Taip įtempti, kad neretai ginčai tarpe tų dviejij tautų 
būdavo sprendžiami parlamente ne debatais, bet kumš- 
čiomis ir revolveriais. Pernai metais tuo budu buvo už
muštas populiarus kroatų vadas Radič. Tos piktos ser
bų su kroatais tąsynės visiškai suparaližiavo parlamen
to veikimą ir padarė beveik negalimu daiktu suorgani
zuoti parlamentinę valdžią. Tuomet įsikišo karalius ir 
pasigrobė galią į savo rankas.

Diktatūroms visuomet atsidaro proga tenai, kur 
grumiasi tarp savęs dvi beveik atsveriančios viena antrą 
jėgos, kurių nė viena neįstengia pilnai nugalėti antrąją. 
Italijoje tai buvo kova tarpe pramoninių darbininkų ir. 
kapitalistų, Lenkijoje — kova tarpe nacionalistų ir kai
riųjų partijų, Lietuvoje — tarpe klerikalų ir tikrosios 
demokratijos šalininkų, Rusijoje — kova tarpe darbi
ninkų ir buržuazijos.

Italijoje ir Ispanijoje karaliai pavirto diktatorių 
pastumdėliais. Bet pietų slavų krašte diktatorium pasi
darė pats karalius; diktatūros likimas čia todėl tapo 
sujungtas su monarchijos likimu. Šituo atžvilgiu Jugo
slavija skiriasi taip pat ir nuo Rumunijos, kur regentų 
taryba, einanti mažamečio karaliaus pareigas, paauko
jo Bvatianu diktatūrą, kad butų išgelbėta monarchija.

UŽDĖTA AREŠTAS “HUMANITĖ” TURTUI

Francijos komunistų dienraštis “L’Humanitė” yra 
kaltas valdžiai daugiau kaip pusę miliono frankų užsi
vilkusių bausmių. Kadangi jisai nepajėgė tą sumą užsi- 
mokėt, tai prieš pat Kalėdas atvyko i jo redakciją teis
mo atstoliai (šerifai) ir uždėjo areštą visiems laikraščio 
rakandams, mašinoms ir t. t. “L’Humanitė” atsišaukė 
į savo skaitytojus, prašydama aukų, ir pirmoms die
noms ji susikolektavo 25,000.

Galų gale laikraščio skolą veikiausia padengs Mask
va, be kurios pašalpų komunistai Francijoje jau seniai 
butų subankrutavę ir pakrikę.

BRUZDĖJIMAS VOKIETIJOS KATALIKUOSE

Tur būt niekad nebuvo toki šiurkštus santykiai 
tarpe įvairių srovių Vokietijos katalikų judėjime, kaip 
dabar. Katalikiškos profesinės sąjungos (unijos) labai 
įsižeidė tuo, kad Centro partijos suvažiavimas atmetė 
jų vado Stegerwaldo kandidatūrą į partijos pirmininkus 
ir, vietoje jo, išrinko atžagareivį kunigą.

Katalikų darbininkų nepasitenkinimas Centro 
viršūnėmis reiškiasi tame, kad jie kritikuoja spaudoje 
partijos vadus, laiko savo atskiras konferencijas ir visai 
rimtai tariasi apie sudarymą organizuotos frakcijos

partijos viduje. Dalis radikališkesniųjų Vokietijos kata
likų nužengė dar toliau: nutarė pradėt nuo Naujų Metų 
leisti laikraštį vardu: “Raudonas Katalikiškų 
Laikraštis”. Jisai eis Koelne ir jį redaguos 
Martens.

Keisti laikai atėjo Vokietijoje: katalikai 
leisti “raudonus” socialistiškus laikraščius!

KEMALIO RESPUBLIKOJE

Konstantinopolyje buvo tei
siamas poetas Naxim Hikmet 
Bey už priklausymą komunistų 
partijai. Teisme prokuroras pa
reiškė, kad jau laikas esąs su-
stabdyti agitaciją darbininkų 
eilėse už komunistiškų “bran
duolių” organizavimą ir už tre
čiąjį internacionalą, nes komu
nizmas esąs priešingas Turkų 
respublikos principams.

Turkų valdžia, persekiodama 
komunistus, elgiasi lygiai taip, 
kaip Rusijos komunistai, kurie 
persekioja visus, nesutinkan
čius su sovietų respublikos 
“principais”. Bet ne pro šalį bus 
čionai pažymėti, kad dabartiniai 
Turkijos valdovai buvo prieš 
keletą metų artimi Rusijos bol
ševikų bičiuliai ir bendradarbiai.

Trečiojo internacionalo vardu 
Zinovjevas buvo sušaukęs Ba
ku mieste “rytinių tautų kon
gresą”, kjuriame kaipo delega
tas dalyvavo ir dabartinis Tur
kijos prezidentas-diktatorius Ke
rnai Paša. Jisai tenai pasakė 
kalbą, girdamas komunistų in
ternacionalą, o komunistų inter
nacionalo lyderiai gyrė jį vadi
no “draugu”.

Socialistai tuomet juokėsi iš 
bolševikų sėbravimo su tuo nau
ju “proletariato vaduotoju”.

DARBSTOSI

širvydinis melų ir šmeižtų 
fabrikas niekuomet nesustoja 
dirbęs. Jisai dabar rašo apie ko
kį ten Hermano-Purvio “naują 
socialistinį šmugelį”, kuris reiš- 
kiąsis tame, kad Hermanas su- 
pirkinėjąs Lietuvos paskolos bo
nus. Ar tai yra “šmugelis” 
(kontrabanda), mes nežinome; 
bet tautininkų organas niekus 
pasakoja, keldamas Hermaną i 
“lietuvių socialistų vadus”. Lie
tuviai socialistai neturi su juo 
jokių ryšių.

Įsidrąsinęs šmeižt, tas orga
nas dar pasakoja apie kokias 
ten Hermano, Jurgelionio ir Gri
gaičio “bendroves”. Tuo gi tar
pu yra faktas, kad Grigaitis 
niekuomet neturėjo jokių bend
rovių nei su tais asmenimis, nei 
su kuo kitu.

SUBANKRUTAVO KRIKŠČIO
NIŠKŲ KOOPERATYVŲ 

CENTRAS

“L. žinios” rašo:
“ ‘L. A.’ praneša, kad gruo

džio 20 d. Kauno apygardos 
teismas Lietuvos koperacijos 
centrą (Uk. s.) pripažino ne
išsimokantį skolų (bankrotą) 
prekyboj. Apie tai nutarė 
skelbti ‘Vyr. Žin.’ ir jo reika
lams skirti prisiekusius rū
pintojus: prisiekusio adv. 
pad. J. Rubinzoną ir A. Na- 
kauską.”
Finansiniai krikščioniškos U- 

kininkų Sąjungos ir jos kontro
liuojamų organizacijų keblumai 
prasidėjo nuo to laiko, kai kri
kščionys neteko valdžios. Norė
dami atsigriebt, Lietuvos kleri
kalai pradžioje bandė veikti iš
vien su tautininkais, bet jų 
bendradarbiavimas pairo.

TAUZIJIMAS APIE LEWI8Ą

Musų bolševikai seniai įsikan
do United Mine Workers of 
America prezidento, John Le- 
vviso, vardą ir jį vis prikaišioja 
“Naujienoms”, “Keleiviui” ir 
kitiems nekomunistiškiems laik
raščiams. Jie pasakoja, kad ši-

Socialistų
Heinrich

pradeda

tie laikraščiai Lewisą “garbina”, 
“kelia į padanges” ir t. t. Tik
rumoje tai yra nieko su tiesa 
bendro neturįs tauzijimas.

Kai dėl “Naujienų” tai jos 
niekuomet Lewiso negarbino. 
Lewis turi ydų, ir tai labai 
stambių, ypatingai savo politi
niam nusistatyme. Bet ar iš to 
išeina, kad geri yra komunistai, 
kurie “kovoja” prieš mainierių 
unijos prezidentą? Anaiptol.

Užuot švietę angliakasius ir 
pamokinę juos geriau suprasti 
savo reikalus, komunistai/juos 
tiktai demoralizuoja, demago
giškais obalsiais kurstydami 
unijos narius prieš jos teisėtai 
išrinktus viršininkus, šitas ko
munistiškas demoralizavimo^ar- 
bas yra toks šlykštus, kad ja
me gali bendradarbiauti su ko
munistais net kompanijų apmo
kami šnipai-detektivai, kaip tai 
buvo įrodyta neperseniai pa
skelbtais dokumentais!

Neįstengę nugalėti Lewisą, 
komunistai suorganizavo atski
rą, atskalūnišką angliakasių 
unijų. Ar šitą skaldymo darbą 
galima pateisinti?

Ir, pagaliau, ar ne tiesa yra, 
kad John Lewis šiandie tvirčiau 
sėdi savo vietoje, negu kada 
nors? žiopla komunistų takti
ka davė griežtai Priešingų re
zultatų tam, ko jie tikėjosi at
siekti.

MARGUMYNAI
Lenkijos valdžia pasiryžo 

kovoti su girtavimu ypatingu 
budu. Ji išleido patvarkymus, 
kurie paliečia kavinių lankyto
jus. Kavinėse neturi būti gir
tų žmonių. (Vadinasi, žmones 
gali pirkti ir gerti svaigalus ka
vinėse, bet neprivalo pasigerti! 
Jei jie pasigeria, tai atsako ka
vinių laikytojai. 

* * ♦
Anglija rimtai galvoja apie 

pra vedimą tunelio, kuris jungtų 
Angliją su Franci j a. Tunelis, 
žinoma, eitų po vandeniu.

* * *
Apskaičiuojama, kad Austra

lijos streikai kainavo darbinin
kams $8,500,000. Tą sumą su
daro algos, kurių darbininkai, 
žinoma, negavo laike streiko.

* * *
Japonijoj susikūrė merginų 

blaivybės lyga. Lygon priima
ma tik tos merginos, kurios 
pasižada nesiženyti su gerian
čiais vyrais.

* * *
Zaro Agha, 154 metų turkas, 

mokosi skaityti. Jis lanko Stam- 
boulo miesto rotušę, kur yra į- 
steigta mokykla. Mat, tapo iš
leistas patvarkymas, kad visi 
Turkijos valdininkai į tam tik
rą laiką išmoktų skaityti ir ra
šyti lotynų raidėmis. Kadangi 
Agha tarnauja Stamboulo pre
fektūroj, tai ir jam reikia iš
mokti lotynų alfabetą.

>i< Hc *
Maskvos skalbyklos už išplo

vimą ir išprosinimą balto kel- 
nieriaus ima 25 centus. O kai 
kurios skalbyklos visai atsisa
ko priimti tą “buržuazišką da
lyką”.

* >l! *
Lyons mieste, Francijoj, 

trumpoje ateityje bus įsteigta 
didžiausi Europoj medicinos 
mokykla. Jau baigiama staty
ti milžiniškas trobesys, kuris 
užims du akru žemes. Tai mo
kyklai didelę sumą pinigų davė 
Boekefelero fondas.

* * «
Pietų Amerikoj, netoli nuo 

Alexander pay, per pereitus 
metus tapo iškasta $80,000,.- 
000 vertės deimantų.

——K.

Nežinoma Amerika

Miestelis nežino, kas dedasi 
Amerikos užkampiuose. — 
Veikalas “Sun Up”. — Kai 
kurių moterų gyvenimas. — 
Beraščių skaičius. — Ameri- 
konizmo supratimas. — Pri
mityviškas žemes dirbimas.— 
Mokytojai. — Bankų ir farmų 
bankrutavimas. — Maliarija, 
pelagra ir kitos ligos*—Mies
tų ir farmų progresas.

Net mokyklų principalai nemo
ka penkių žodžių taisyklingai 
pasakyti.

Apie tuos tai žmones Her- 
man Steen nesenai rašė: “Per 
60 metų neturtas ir skurdas 
vyrauja Dixie plantacijose, ir 
tuzinas valstijų kenčia nuo 
tamsumo ir prietarų”. 1918 m. 
pradžioj George Patullo rašė 
maždaug taip: Nuolat aimanuo
jama apie Europos nelaimes ir

Žiurčk Liežuvio Del 
Ligos Ženklu

Ju«ų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis Kalas jūsų pilvo ir 
žarnų. Jis yra pirmas dalykas, į 
kurj jūsų daktaras žiuri. Jis iš pir
mo žvilgsnio pasako padėtį jūsų 
virškinamosios sistemos — o gydy
tojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda pilvo ir vidurių pajrimu.

Baltas arba gelsvai 
padengtas jūsų liežu
vis yra ženklas, kad 
jūsų viduriai yra pa
irę. Jis pasako jums 
kodėl jus tuojaus pa
vargstate; kodėl jus 
turite skausmą vidu
riuose, gasus ar rug-

Levvis F. Carr, kuris daug lai
ko praleido įvairiose Amerikos 

I dalyse, sako, jog miestelėnai 
! neturi jokio supratimo, kas de
dasi šioj šalyj. Paprastas ame- 

! rikietis didžiuojasi Jungtinių 
Valstijų civilizacija. Bet jis ne
žino to fakto, kad yra vietų, 
kur žmonių gyvenimas primena 
septynioliktą šimtmetį.

Veikale “Sun Up” vaizduoja
ma pietinių valstijų gyvenimas. 
Tame veikale yra išvestas tipas 
moters, kuri nors ir gyvena mu- 

j sų gadynėj, bet kalba ir sam
protauja taip, kaip septyniolik
tame šimtmetyj. Visi, fiirie 
atvyksta iš kiek toliau, jai yra 

I “forineriai”. Ji neturi mažiau- 
i šio supratimo, kas randasi ke- larmeriai slepia savo dolerius į 
tūrių rešimčių mylių atstume.

Tokių moterų Amerikoje yra mai didelių pelnų negali tų do- 
šimtai tūkstančių. Jos yra čia-j 
gimęs, tamsios ir neįmanomai1

; biednos. Minta jos blogu mais
tu, dirba nuo saulėtekio iki 
saulėleidžio ir be laiko pasens
ta. Augina jos būrį vaikų, ku
rie nežino nei kaip linksmintis, 
nei kaip žaisti.

Beraščių skaičius yra pasi
baisėtinai didelis. Bendrai žinia, įsigauna į žmogaus orga- 
imant, šeši nuošimčiai Amerikos Į nizmą per kojas, 
gyventojų nemoka nė skaityti, 
nč rašyti. Kai kuriose valsti
jose beraščių skaičius siekia 18 
nuošimčių. “Kartą”, sako Carr, 
“aš pardaviau raguočius pirk
liui. Jis buvo gražiai apsiren
gęs — auksinis laikrodėlis ir 
grandinė—ir gerai kalbėjo. Mes 
suskaitėme raguočius, ir aš pa
prašiau jo sudėti visą sumą ir 
išrašyti čekį. Įsivaizduokite 
mano siurprizą— žmogus nega
lėjo nė skaityti, nę rašyti. Aš 
sudėjau visą sumą; aš parašiau 
čekį; aš pasirašiau už jį; 
padėjo kryžių, čekio vertė, 
vo apie $8,000.”

Amerikoj galima užtikti 
vietų, kaip tamsiosios Afrikos 
kontinente, kur 60 nuošimčių 
gyventojų yra beraščiai! '

Pastaruoju laiku ekonomistai 
labai mėgsta pranašauti. Jie 
tvirtina, kad už penkių metų 
Amerikoj nebus beraščių ir ne
turto. Esą dauguma ligų taip 
pat bus pašalinta. Tie “prana
šai”, kaipo taisyklė, gyvena 
miestuose ir nežino, kas dedasi 
tamsiuose kampeliuose.

Su žodžiu “amerikonizmas” 
yra sujungta progreso ir darbo 
našumo supratimas. Amerikoj 
yra labai pakilusi inžinierystė, 
taip kad vienas žmogus su ma 
šinų pagalba gali atlikti kelių 
ar riet keliolikos darbininkų 
darbą. Tačiau Amerikoj yra 
40 nuošimčių farmų, kur vienas 
žmogus atlieka tik vieno žmo
gaus darbą. Pietinėse valsti
jose dai’ ir šiandien galima ma
tyti artoją, kuris vienu arkliu 
aria laukus, kaip prieš 150 me
tų darė jo pirmtakunas.

Toks farmeriavimas turi rim
tų pasėkų. Apie 15,000,000 
žmonių priklauso nuo archaiško 
(senoviško) žemės dirbimo. 
Taip primityviškai dirbančio 
žmogaus dienos uždarbis negali 
būti didesnis, kaip 35 ar 10 cen
tų. Tose vietose gerą virėją 
galima nusamdyti, mokant tris 
dolerius per savaitę. Mokyto
jams ten mokamu apie $65 per 
menesį. Suprantamas daiktas, 
jog tie mokytojai yra menkai 
išsilavinę ir bu gabumų žmones.

jis
bu-

pa-

loohatyour 
. TONGUE 
99try fntrningl 
štiš pilve, retkartinius svaigulius.

Ir tai yra ženklas, kad jus esate 
reikalingi Tanlac. Tai yra seni pa
tikimi vaistai, kurie pagelbėjo tūk
stančiams sveikatoj pairusiu žmo- 

milionų žmonių badavimą. Fak- nių. Pamatyk, kaip pirma bonka 
tas yra tas, kad Europos žmo- iu!£n£“Ke^uri mineralinių vaistų; 
nes, nežiūrint į karo baiseny- jis padarytas iš žievių, žolių ir šak- 
bpq npkpnčia dAiitrian varo-n ir nų Pačio8 gamtos vaistų sergan- ues, neKencia aaugiau vargo ir tiemg Gaukit bonką iš savo aptie- 
skurdo, kaip Jungtinių Valstijų kininko šiandie. Pinigai bus sugrą- 
fnmipriui knrw oiincrina moJ. žinti, jei jie nepagelbės jums.

Tanlac
farmeriai, kurie aupgina med
vilnę.

Miestelėnai, sako Carr, su pa
sitenkinimu žiuri į bankus. Jie 
yra tikri, kad bankai nepaliaus. &L M1U1ON BOTTLES USED 
varę biznį. Kas kita su farme-; 
riais. Jie iš kartaus patyrimo 
žino, kad mažiukai bankai, su 
kuriais jiems tenka savo reika
lus vesti, bile dieną gali užda
ryti duris. Per paskutinius aš
tuonerius metus farmerių ban
kų bankrutavimas padidėjo. 
550%. O su farmomis atsitiko 
dar blogiau—farmų bankrutavi-; 
mas padidėjo visu 1,000 nuo

šimčių. Taip dalykams esant 1 /» IV* •

"BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

saugiąsias vietas, ir jokie siuly-

lerių išvilioti.
Kitas vėl dalykas —tai svei

kata. Miestiečiai, kurie yra 
labai susirūpinę dėl slogos siau
timo, gal nežino to fakto, jog 
šioj šaly apie 10,000,000 žmonių 
serga maliarija.

Imkime dabar “hook-worm 
parazitus.

bAYE

Does not af fc 
the Heart k—_ _ _____

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ 
, . ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta- lie parazitai, kaip da negaunate tikro Bayer Aspirino, 

kurio saugumą prirodė milionai žmo- 
. į nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 

Jie Siurbia! virš penkis metus nuo
Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa-

kraują ir tuo budu silpnina : Sa|iio 
žmogaus sveikatą. Kai kuriose Neuritis, 
Amerikos valstijose apie 20 Neuralgijos! m°’ 
nuošimčių gyventojų kenčia nuo r- 
tų parazitų. Daugelis tų žmo-1 kelis turi pritirtus nurodymus varto- 
nii! vr« tink tamsus ino- iip Patogios dėžutės iš dvylikosnių jld tiek tamsus, jog Jie plytelių kainuoja kelis centus. Ap- 
nežino, kad jie serga. tiekininkai taipjau parduoda bonku-

Negalima taip pat nepaminėti tes 24 Ir 100 plyskehu-
pelagros ir nedavalgymo. Gy
vendami tiesiog daržuose, min
ta iš “keno”. Ypač tose vieto- 
se, kur auginama vienos kurios 
nors rųšies aumenys. Padari
ny j jie serga pelagra. Pelagra 
kaip tik ir yra netinkamo 
maisto liga. Vos prieš keletą 
dienų laikraščiai paskelbė ži
nią, kad vienoj pietų valstijoj 
pradėjo siausti pelagros epide
mija. '

Ant galo, sako Carr, kart
kartėmis tapo įrodyta, jog žem
dirbystės neapsimoka. Partne
riai egzistuoja tik pardavinėda
mi gamtos turtus: miškus, 
aliejų, terpentiną ir t.t. O kai 
kurie jų turi pašalinį užsiėmi
mą.

Akivaizdoj tų faktų, sako 
Carr, galima drąsiai tvirtinti, 
jog daugelis amerikiečių nežino 
to, kas dedasi Amerikoj. Jie 
kalba apie neįmanomą Ameri
kos progresą. Tai tiesa, ir nie
kas to negali nugniaužti. Bet 
visa bėda yra tame, kad tas 
nepaprastas progresas pasireiš-' 
kė miestuose, mažai tepaliesda- 
mas farmas. O spręsti apie vi
sos Amerikos gyvenimą vien tik 
iš jos miestų, žinoma, butų 
netikslu: šiaip ar taip farme- 
riai sudaro žymią gyventojų 
dalį. Todėl kalbant bendrai 
apie Ameriką, jokiu budu nega
lima nutylėti apie jų gyvenimą.

I

PAIN-EXPELLIR

Nugalėki t

Bukite prisirengt, kuomet TnOu- 
enza bandys užpulti jus ir jūsų set- 
myna. Nemjuokita ii paprastų 
ialitnų Ir Kosulių, Skauaejimų Kru
tinės. Gėlimo Pečiuose ir paprastų 
Gerkles Skaudėjimų. Atkreipkite i 
tai rimtos domės be jokio afade- 
lioiitno. ..

Kiekvienas jūsų namų 
privalo dažnai išsitrinti bu PAIn- 
KXPELLERIU — ypatingai kuo
met jaučiasi pailsusiais ir gelemčiais 
aanarlais. Prižiūrėkite auilapusiaa 
kojas — stipriai iitrinkite kojų pa
dus su PAIN-KXPELLERIU ir ap
siaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Išvengti
Tedel visuomet laikykite bonkj 
,IN-EXPELLERIO savo namuo- 

Jii praialina visu? muskulų g*- 
us ir skausmus. Viršaus ėešiasde- 
it metų senumo ir jis naudojamas 
am pasauly. Galima gauti 35c. 
70c. didumo bonkutčse.

Jūsų pačių vsiatinlnkae |

*iucht‘en CO.
LRMV ANO »OUVM nrVH

BROOKLYN. H.M g

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

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

10 augštae
JOS. F. KASNICKA, principais

$1.50
$1.00

10c

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 

i nusipirk typewriterį
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Tarp Chicagos
Lietuvių

NAUJIENOS, CHčggo, IU.

Babravičiaus kon
certas

Musų dainininko, p. Babravi
čiaus, koncertas Eighth Street 
teatre jau įvyko.

Sj kartų, būtent pereitų sek
madienį, jisai dainavo gražiame 
teatre, kur balsas skambiai pa
siekia klausytojus. Be to, jam 
gelbėjo du gabus muzikantai — 
p-ia Rita Rothermel, kuri 
skambino pianų solo, ir p. Le- 
on Benditzky, akompanuotojas. 
Taigi p. Babravičiaus koncertas 
pereitą sekmadienį buvo retas j- 
vykis ne tik todėl, kad pats 
Babravičius retai pasirodo mu
sų publikai, ale ir todėl, kad 
jam senai teko dainuoti tokio
je patogioj vietoje — būtent 
lietuvy publikai.

Jo programas susidėjo didžiu
moje iš dainų, kurių muzika 
(melodijos) yra labiau kompli
kuota. Dainavo jisai kurinius

Dainininkas Stogis1 
sugrįžo iš Lietuvos

Povilas Stogis, Chicagos lic* 
uvių dainininkas, jau sugrįžo 

iš Lietuvos. Pirm keleto dienų 1 
j.sai išlipo iš laivo New Yorke. 
Čia paviešėjo porų dienų, pasi
matė su p. Vanagaičiu ir kai 
kuriais Ne\v Yorko ir Brooklyno 
lietuviais., šiandien kaip 9 va
landa ryte laukiama jo atvyk
stant Chicagon.

P-nas Stogis išvyko Lietuvon 
pereitą rudenį paviešėti. Jau . 
ilgų laiką jisai nebuvo Lietuvo
je. Dabar, pc atostogų/ sugrį- ; 
žo atgal. Apie p. Stogio įspū
džius, kuriuos jisai išsivežė iš 
Lietuvos, parašysiu poryt.

Kep.

merginų drabužiais, patarnauto
jos (veiterkos) — rūbais, ata
tinkamais bendram restorano 
įrengimo styliui; dagi merginos, 
priimančios ploščius, ir jos su
daro viso įrengimo dalį. Visa 
tai sudaro vietą, kokių mažai 
rasi.

Pagalios puikiausias orkest
ras, susidedąs iš vienuolikos pir
maeilių muzikastų. Nestebėtina, 
jei Raphael’s restoranas pasida
rė viena populiariausių vietų 
Chicagos publikoj.

negu biudžetas pernykščių 1928 
metų.

LEONAS KERSZIS

PRANEŠIMAI
Bridgcporto Lietuvių Politikos ir 

Pašelpos Kliubo metinis susirinkimas 
jvyks utarninkb, sausio 8 d., 1929 m., 
8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svet., 8133 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Gerbiami draugai malonėkite būti
nai ant šio susirinkimo atsilankyti, 
kadangi turime svarbių reikalų, ku
rie tik ant metinio susirinkimo gali 
būti užbaigti. Valdyba.

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

GARMENT DESIGNING
Post Office Box 1802, Chicago, III.

Marųuette Bark

Vandens fondui stoka 
pinigų

Chicagos sistema aprūpinti 
gyventojus vandeniu ir plėsti 
naują statybą, idant aprūpinus 
miestą vandeniu šiemet turė
sianti pajamų $9,237,322. Tai 
yra suma $10,000,000 mažesnė,

Verdi, Borodino, Grečaninovo,; 
Rossini, Dargomyškio, čaikovs-,
kio, Jakobsono, Kachmaninovo, 
Matušio, o taipgi ! *.•.•*»» vi ų kom-j 
pozitoriaus Gruodžio. Sudaina 
vo taipjau keletą dainų, kurių 
programa nebuvo padėta, jų | 
tarpe ypatingai lietuvių mėgia-1 
mų dainų “Karvelėli mėlynasi.” 
P-iias Babravičius ši kartą, man į 
rodosi, neėykštavd dainuoti.

Gal būt dėl to, kad oras b ivc I 
ytin šaltas ir teatras atokiau t 
nuo lietuvių- apgyventų vietų. Į 
publikos susirinko kokie .>00 
600. Jos, reiškia, buvo n 
taip daug, kaip dėl p. Bar 
ravičiaus koncertų. Bet užtai 
apie tų publikų, kuri buvo, ga
lima pasakyti, kad ji moka jver- j 
tinti ir Įvertina gėrę dainavimų 
muzikų, vaidinimą 4r gali mo
kėti už malonumų, kurį teikia 
aukštas menas. Ložos buvo pil-1 
nos, brangiosios vietos paimtos. I 
publikos simpatija su artistais.
- Nekalbėsiu apie tai, kaip dai

navo p. Babravičius — ar šim-: 
tinę dalį tono paėmė aukščiau, ‘ 
ar žemiau. Aš nenusivokiu apie 
tai. O ir ne taip jau svarbu 
Man rodosi, jog daug teisybės 
buvo pareiškime vieno garsaus 
muzikanto, kad jam nesvarbu, 
ar publika suprato jo muziką, 
bet kad jam svarbu, ar ji jau
tė jų. Ir man rodosi, kad ir šį 
kartų klausytojus taipjau suža
vėjo dainininkas, kaip visuomet. 
O kai sužavi, ar kas ieško

įeinu p. Rako aptiekon (prie 
Rock\vell ir 69-tos gatvių). Ma
tau — plyta.

Iš kur ji dabar? — klausiu.
—Well, sako, kontraktoriau-■ 

i manau. Jau vienų plytų tu-1 
nu.

Pažiurėjau Į langą. Išmauro-1 
tas jis visas.

Kas, vagiliai mėgino įsipir
šti vidun?

Neišrodo — atsako p. Ba
kas. - Nieko nepaėmė dagi iš 
augo. Kam nusidėjo mano ap- 
ekos langas nežinau. O gal kas j 
šposus” krėtė? Bet ir “šposai” 
;an keisti.

Atmeni — sakau — Galio 
Čaplino paveikslų “The Kidv? 
ėaikišcias bėga pirma ir akme
ninis daužo stiklus, o čalis eina 
taškiau ir taiso langus — bene 
uis ir čia mėginęs kas nors pa- 
lačiai daiyti?

Nežinau — atsakė aptie- 
; orius. - Tik žinau, kad ma
li laimė, jogei langas buvo ap
draustas. Report.,

JUZEFĄ MASALSKIENĖ
Po tėvais KonŠauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 7 dieną, 4 valandą ryto, 
1929 m., sulaukus 40 metų am
žiaus, gimus Lietuvoj, Degučių 
kaime, Laukuvos parapijoj, 
Tauragės apskr. Amerikoj iš
gyveno 15 metų. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Domini
ką, Amerikoj, o Lietuvoj sese
rį Anusę ir brolį Juozapą Kon- 
šauską. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4427 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 11 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibua gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juzefos Masals
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 
viipą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras.

Laidotuvėse patarnauja gra- r 
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard k 
5203.

Naujas šaunus 
restoranas

JONAS VAINAUSKAS

“ydų”? Ne. Kiaušy lojai laukia 
vis daugiau ir daugiau tų tyrų 
skambančių garsų, jie gyvena 
kartu su artistu.

Keletas žodžių apie kitu du j 
koncerto dalvviu. P-nia Rita1-
Rothermel. Ji yra paskilbusi pia
nistė, išėjusi konservatorijų Pet
rograde, studijavusi muzikų 
Berline ir baigusį karaliaus mu
zikos akademiją Londone. Da
bar ji duoda piano pamokas 
G lenu Dillard Gunn muzikos 
mokykloje (Fine Artu trobėsyj).i 
Šitokių mokyklų auklėtinė ir 
mokytoja, ji buvo tinkami pa-1 
dėjeja p. Babravičiui išpildyti i

Prie Stoney Island avenue ir 
79-tos gatvės lapkričio 23 atsi
darė Raphael’s restoranas, vie
nas sausiausių vietą Chicagoj 
smagiai pasilinksminti. Trobe- 
sis patsai savimi reiškia archi
tektūros karūną. Išpuošimas vi 
daus yra kombinuotė idėjų, su 
rinktų iš viso pasaulio ir sude
rintų vienoj vietoj, kurios rodo 
nepaprastai puikų artistų ii 
statytojų skonį.

Visą įrengimą smulkiai ne
aprašysi, bet jeigu jau minėti, 
tai yra ko pažiūrėti į vien tera
sos lubas.

Durų prižiūrėtojas, persų 
kostiumu parėdytas, mergaite 
pardavinėjančios cigaretus ir 
cigarus, išsipuošusios Persija

programą.
P-nas Leun Benditzky yra 

skaitomas vienas gabiausių a- 
kompannotojų Chicagoj ir gal 
visoj Amerikoj. Jisai taipjau 
kilęs iš Rusijos, septyniolikos 
metų baigė Kievo konservato
riją, studijavo muziką su ki
tais mokytojais ir vadovavo žy
mioms orkestroifes.

Manau, kad visi buvusieji p.
liiiLii'u. koiiceita il^ui įį^-
iuins jį, kaip tikrai reikšnpfigą 
jvykį Chicagos lietuvių muzika
liame gyvenime. Chicagietis.

EDUARDAS MATEJUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 7 diena, 12:15 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 11 
metų amžiaus, gimęs A. A. Ed- 
wardas lapkričio 7 d., 1927 m., 
Chicago, 111. Paliko dideliame 
nuliudime motiną Uršulę, po tė
vais Gilaitė, tėvą Romaną, 
broli Bruno, tetas ir dėdes, Oš- 
keliunai, Misunai, PatapoviČiai, 
J. Saplis ir gimines.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 9 dieną, 10 vai. ryto bus 
nulydėtas i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Edwardo Mateju- 
no (rimines, diaugai £r uužinta- 
nū esat nuošūdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuli ūdą liekame,
levai, Brolis, Tetos, Dėdes 
ir Giminės.

Laidotuve.se patarnauja gra
belius Endeikis, Tel. Yards 
1741.

Del platesnių žinių šaukite 
Lafayette 6956.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą- naudingas.

Persiskyrė su iiuo pasauliu 
sausio 6 dieną, 4:80 valandą ry
to, 1929 m., sulaukęs 89 metų 
amžiaus, gimęs Žarėnų parapi
joj, Krepštų kaime, Telšių ap. 
Paliko dideliame nuliudime pus
brolį Juozą Stočkų. Priklausė 
prie Varpo draugijos, Lietuvos 
Darbininkų ir Piliečių PaŠelpi- 
nio kliubo. Kūnas pašarvotas 
randasi 3139 W. Pershing Road.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 9 dieną, 8:30 vai. iš ry
to iš namų i Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Kerszio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Pusbrolis, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavicz, Tel.’ Roosevelt 
2515.

Roseland. Sausio 8 d., 7:80 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 S. 
Michigan Avė., {vyks Draugijų Sąry
šio delegatų metinis susirinkimas. 
Šiame susirinkime bus visokių rapor
tų ir pranešimų. Visi deelgatai ir 
delegatės senieji ir naujai išrinkti 
būtinai atsilankykite.

J. Tamašauskas, sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninke, sausio 8 d., Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitte 
St., 7:30 vai. vakare nariai malonė
kite susirinkti laiku, taipgi būtinai 
priduokite savo antrašus, kurie per- 
sikelėte j kitas vietas.

X. Saikus, sekr.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos*

nuo 9 Iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 (ki 8 vai vakare 

• parl 4v«nt«dieni-' ir ketvirtadienio

f vairus Gydytojai____ ,

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 2? 
m. kaipo patyręs gydytojas, e.hirur 
uns ir akušeris

Gydo staigus Ir chroniškas 1iga» 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
dus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus,

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Handolph 68fn

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
veikalo “Gadynės žaiždos”, pirmos 
repeticijos Jvyks antradieny, sausio 8 
d., 7:30 vai. vak., M. Kasparaičio na
me, 5022 So. VVestern Avė. Visi ar
tistai kurie jau turite roles ir kurie 
dar norėtumėte dalyvaut Dramos 
Skyriuj, maloniai esate kviečiami at
silankyti, nes mums dar reikalinga 
daugiaus spėkų. Režisierius.

Rūtos Draugystė No. 1, laikys sa
vo mėnesini susirinkimą seredoj, 
sausio 9 d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Auditorium svetainėj, 3133 So. 
Halsted St. — Rašt. J. Bolevitch.

A. MONTVTD, M. D.
>579 MI1wauke» Avenue. Room 209
Kampas Noith Avė ir Robey St 

Vai 1 iki 3 ,po pietų, 6 Iki 9 »ak 
Tel. Bron«wirb 4983

Namų telefoną* Rrunsyvick 0597 
1 ’ lt ra violetinė švieaa ir diathermiH

»fiso Ir Rea Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

.3464 South Halsted Street 
ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Re« 3201 South Wailace Street

Phone Armftage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1146 Milwaukee Avenue 
blandos- 12 *ki 2 Ir 6 iki 8 P M

Se« < vakare uždaryta 
Nedalioj pagal "įtartį

GYDO
Kraujo. xlo8. chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir motprų 
spnas žaizdas, litras rprta’ 

Dr J. W. Beaudettf 
VIRMTJ ASHLAND STATE BANKC 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 1:30 ir nuo 7 iki 10 
NerlėDn< nno 2*30 iki 130 v pn pie 

TELEFONAS CANAL 0464

Lietuves Akušerės
Muku patarnavimas 
ridotuvėse Ir kokia- 

■ me reikale visuomet 
*stl sąžiningas ir ne- 
(rangus todėl, kad ne
orime išlaidų užlai- 
vmui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CH1CAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grahorlu> 
ir halsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams
Modemiška koplyčia 

veltui
<103 S. Halsted St..

Chicago. III.
Tel victorv 1115

S. D. LACHAVICZ

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

H01 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

;403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rri 2359 S Leavift St.. Canal 2330 
'fino valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedfrlioj pagal sutartį

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva-

Re« 4660 South Artėsimu Avenue 
Phone Prosrrect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 ^ootb Halsted Street 

,«icago, III.

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luho» 

Chicago. Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS-

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

Phone Midwav 28811

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 6 dieną, 10 valandą ryto, 
1929 m., sulaukęs 51 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskrity, Naujam esčio pa
rapijoj, Digionių kaime. Ame
rikoj išgyveno apie 25 metus. 
Priklausė prie draugijų: Teisy
bės Mylėtojų ir Lietuvių Ne- 
prigulmingo kliubo. Paliko di
deliame nuliudime moterj Mari
joną, po tėvais Savickaitę, 
Amerikoj. Lietuvoj paliko se
serį Katrvną. Kanas pašarvo
tas randasi Masalskio koply
čioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks sausio 9 
dieną, 2 vai. po pietų iš koply
čios į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Jono Vainausko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir visi Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.
_ ___ ■._____ ______________

ALEKSANDRA KATAUSKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

sausio 4 dieną, 4 valandą ryto, 
1929 m., sulaukęs 69 m. am
žiaus, gimęs Raseinhj apskr., 
Šilalės parapijoj, Girininkų kai
me. Amerikoje išgyveno 16 
metų. Paliko dideliame nuliu
dime dvi dukteris — Bronisla- 
vą ir Mikaliną ir du žentus — 
Stanislovą Dlrniontą, Joną Ra- 
deliuną ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 3201 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 9 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į Apveiktos 
Dievo parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimi.ro 
kapine?.

Visi A. A. Aleksandro Ka- 
tausko giminis, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Dukterys, Žentai ir Gimines.
Laidotuvėse uataj-nauja gra

belius Eudeikis, Tel. Yards 
17.11.

Lietuvis Graborlus ir 
Balzom uoto jas

2314 W. ?3rd PI. 
Chicago. UI.

Patarnauja laidotu 
včsę kunpigiausia* 
Reikale meldžiu at 
sišaukti, o mano dar 
bu husite užganėdin 
ti
Roosevelt 2515-25H'

nijos ligonbu- 
čiuose Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim 
dyrną, laike 
gimdymo ir po 
gimdvmo Už 
dvką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose /eika- 
lu<M»e moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

Akiu Gydytojai

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Aahland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
no' 6 iki 9 vai vak.

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S La Šalie St.. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-ė 

Vakarais
3241 South Halsted St 

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

Pčtnyčioa

Pastaba: Manu ofisas dabar randa 
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
Simpatiškas — 
Mandagus —- 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

.1. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

-»sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
•no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tolireūystę. 
Prirengia teisingai akinius, visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma 
Maustas klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
• 0 Iki 12 vai. po pietų.

*712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

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

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

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

Rea.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
l)o pietų iki 8 v. 
vuUąro.

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
reikimą. Didelė daugybė akių auga 
iinta pigiais ir prastai pritaikintais 
ikiniais. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
mainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikčiodami iš namų į namus. Prak- 
įkuaju ant akių, perleid|iau daugiau 

20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.

lei abejoji apie savo akis, eik pat
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumel 8294
Nuo 5) iki 12 vai. dienos ir
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483
Dr. Markeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted $t.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

-'hune Houlevaių i4Ui

DR. V. A SLMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

VALANDOS:
<iuo 2 iki 4 P. M nuo 7 iki 9 P M. 

Nedalioj nuo 10 iki 12 A M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 South Ashland Avenue 
Telefonae Boulevard 7820

Retu 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

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

DR. S. BIEŽIS
•’hone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 VVest 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 582<>

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė., 

Chicago, III.

Tel. Brunswick 9624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206 

Valandos: 9—12, t—5, 6—8:30 
Sekmadieniai, pagal ausi ta rimą
'L111 .................. .......... . g

Įvairus (lydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškių vyrišką 

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampa. I8tb 8*.

Vai. 2-----4 po piet lr 7—9 vai. vakar.
Telefonas Canal 1912 

Rodthnre Tol Fairfflt 1)352

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet

1 7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Bes. Telęphbjpe Pląza 8^00

JOHN B. BORDEN
(Jonas BagdžiunaN Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Weat Adam* St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestvje 
Room 1502

CHICAGO TEMPU- BLDG 
77 West Washinglon Street 

i'or Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel Central 2978 

Namų Te) Hyde Purk 3.395

J. P. VVAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Kainų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otiš Bldg 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gy»enimo vieta 0466 S. VVhippleSt 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki I v p. p

V. W. RUTKAUSKAS 
advokatas

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

RezidencijaJil58 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po olėtų 
Gyvenimo vieta 

8323 Rouf h * Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Vai.; nud 6 Iki 8 vai. kiekvieną 
vakarų, išskyrus ketvergi) 

NedPlinmls nno 9 iki 12 rvtn

DETROIT, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barlum Tower

Kampas Bates and Cadillac Sųuaro
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakare, 

pąnedčliais ir Pėtnyčiomū 
iki 7.30 Vai. vakare t

Laidotuve.se
Kazimi.ro
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t—r.’----- ITarp Chicagos
Lietuviu

ryto, iš namų '10801 So. Michi-1 šachmatus, bet šiame turnamen- 
gan Avė., į Visų šventų bažny-’te dalyvavo viso aštuoni as- 
čią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. —Bk.

fl Įdomios prakalbos
Bridgeportas Trečiadienio vakare Mildos 

svetainėje įvyks labai įdomios 
Mirė draugas Jonas Vainauskas prakalbos ir pasikalbėjimai apie 

-----------  įbėgančius gyvenimo reikalus.
Lietuvių Socialistų Sąjunga' Kaip pagerinti savo apielen- 

neteko rimto ir darbštaus nario, kę, kurioje gyvename ir turime 
namus?

Kur gauti reikalui esant pi
nigų?

Kaip sučėdyli pinigus nevar
žant savo reikalų?

Tokiais ir kitokiais klausimais 
ti jį ir kaip darbuotoją lietu- kalbės trys geri dalykų žinovai, 
vių socialistų tarpe Chicagoje būtent adv. Jonas Kuchinskas, 
ir kaip žmogų.

Amatu šiaučius, 
dėjo, ne džiaugėsi savo amatu, 
gerai suprasdamas, jog pado
riau yra dirbti nors ir sunkų iri 
menkai apmokamą darbą, negu 
gyventi skriaudžiant kitus. Tai 
yra paprastas asmens manymas 1 
apie savo vietą gyvenime, bet I 
juo musų gyvenimas remiasi.

Kaip socialistų partijos narys, 
drg. Vainauskas dirbo, kiek jo 
jėgos leido, kartu su kitais ge
resnei ateičiai visiems darbo 
žmonėms.

šiandien ne mažai ir 
lietuvių tarpe užtiksi 
kurie, prasisekę tuo ar 
du, stengiasi išreikšti 
sociadistams dėl to, kad šie ko
voja, idant darbo žmonės ga
lėtų lengviau gyventi. Yra vėl 
tokių, kurie kaltina socialistus 
turint “žemus” siekius, kovo
jant už taip “materialius” tiks
lus, kaip algų pakėlimą, darbo 
valandų trumpinimą.

Bet ar ne tokio pat tikslo lin
kui eina visa musų civilizacija? 
Kų galų gale reiškia šiandieni
nis mašinų dalbas, jei ne paliuo- 
savimą žmogaus iš gamtos ver
gijos ir teikimą žmonijai vis 
daugiau gyvenimo patogumą ir 

smagumo, Drg. Vainauskas, 
kaip ir kiti socialistai, žinojo, 
kad toli gražu musų gyvenimas 
nėra tobulas, kad jame pasireiš- 

Ir štai toms 
jisai ir dirbo

drg. Jono Vainausko, kuris mi
le sausio 6 dieną.

Dr-gą Vainauską pažinau pa
lyginamai trumpi) laiką — apie 
pusantrų metų. Bet į tą trum
pą laika turėjau progos įvertin-

adv. K. Gugis ir viešas audito-

mena. Kiti dėl stokos laiko, o 
gal ir drąsos, ar kitokių prie
žasčių turnamente nedalyvavo.

Turnaniente dalyvavo šie as
mens: Dr. P. Zalatoris, inž. K. 
Augustinavičius, pharmacistas 
Belskis, realestataninkas ir 1926 
metų \runner-up” Butkus, p. 
Zapusta, p. Kazickas ir V. Ru
činskas.

Turnamento rezultatai yra se
kami:

V. Rušinskus iš 14 lošimų 
laimėjo ,..........................ID/j

(vieną lygiomis išėjo—“draw”)
Inž. K. Augustinavičius iš

14 laimėjo......................  10
Pharm. Belskis iš 12 
Dr. P. Zalatoris iš 14 
Batkus iš 12 ............

8

, jisai nė Ii u- rilis J. Varkala.
i <nv<» nnuihi Prakalbos nr;Prakalbos prasidės 8:00 va

re, įžanga visiems veltui.
—Rep.

Town of Lake
Prašo atsišaukti

tų pačių 
žmonių, 
kitu Ini- 
pa nieką

nuveikė? Jisai 
ir

Pereitų šeštadienį vietos 
ventoja lietuvė, p-nia Kuizinie- 
nė, 1821 W. ^5tb St., išėjo b ž- 
nyčion, kurioje buvo laikoma 
pamaldos už nabašninko sielą ir 
laidojhno apeigos atliekamos.

Moteris turėjo su savim ran
kinį krepšį, kuriame buvo šer- 
nolė su dvylika dolerių p'nigų. 
K i nabašninkas tapo išlydėtas, 
moteris dar pasimeldė ir išėjo. 
Bažnyčioje beliko tik vienas 
senelis ir pora vaikų.

Moteris, parėjusi namo, susi
griebė, kad ji užmiršusi bažny
čioje rankinį krepšį. Sugrįžusi, 
ji rado krepšį, bet buvo dingu
si seru ulė su pinigais. Moteris 
kreipėsi j bažnyčios patarnauto
ją. Tasai paaiškino, kad jisai 
nieko nežinąs apie pinigus. Ji
sai taipjau 
senelis, tiek 
žmonės.

Taigi gal 
nigus. 
zinienė 
dytu aukščiau jos 
už sugrąžinimą pinigų žada duo
ti

«y-

užtikrino, kad tiek 
vaikai yra padorus

gal kas kitas rado pi
lei rado, tai p-nia Kui- 
pra.šo atsišaukti nuro- 

adresu, o jį

dovinių. Kep.

ydoms pašalinti 
kaliu su kitais.

Ar daug jisai 
nuveikti tiek, kiek galėjo,
niekuomet, galėdamas, nevengė 
darbo. Rimtas, susipratęs dar
bininkas, drg. Bainauskas dirbo 
savo dalbą, kad gyventi, ir, kaip 
susipratęs darbininkas veikė, 
idant ateityje visiems darbo 
žmonėms gyvenimas pasidarytų 
geresnis.

Ilsėkis, Drauge, tu savo pa
reigas ėjai, kaip^pridera doram 
žmogui. Reporteris. gevejfc jau vjsį turnamento da-

Dr-go Vainausko laidotuvės lyviai lošė po du lošimu kiek- 
bus trečiadienį, sausio 9 d., iš , vienas ir jų rezultatai paaiškė- 
A. Masalskio koplyčios, 3367 S. jo pereitą šeštadienį.
Auburn Avė., į Lietuvių Tautiš- į T” 
kas kapines. Kūną išlydės 2 goj randasi nemažaikas kapines.
vai. po pietų. Rep.

Roseland
Mirė K. Klimavičia

Mirė sulaukęs 67 m.

K. Klimavičia yra te- 
visiems žinomos (lai

Pereitą penktadienį, sausio 4 
d. čai pasimirė gerai visiems 
žinomas senas Roselando gy
ventojas, Kazys Klimavičia, vie
nas iš turtingiausių Roselando 
lietuvių, 
amžiaus.

Velionis 
vas musų
nininkės p-ios Onos Pocienės. 
Paliko taipjau žmoną ir tris su
nūs, ir taipjau nemažai artimų 
giminių.

P.p. Klimavičiui prieš porą 
desėtkų metų atvyko į Ken- 
singtoną iš Pennsylvanijos ir čia 
ėmė verstis bizniu bučeme. 
Biznis gerai sekėsi. Paskui ve
lionis pasistatė didelį ir gražų 
namą kertėj 108 ir Michigan 
gatvių ir ėmė verstis nekilnoja
mos nuosavybes pardavinėjimu. 
Taipjau jau visą laiką dalyvavo 
pašelpinių draugijų, ypač kata
likiškų, veikime.

Laidotuves bus šiandie, 8 Va].

binacijų. Su 
lošti.

Butkus yra 
šachmatuose, 
kombinacijų nedaro. Ix)šia kon- 
servatyviškai. Pirmiausia jis 
žiuri, kad butų “safety first” 
namie. Kada jis pastato didelį 
ir stiprų garnizoną apie kara
lių, tada jis leidžia savo ark
lius į priešo teritoriją, visuo
met prirengęs jiems kelią pa
bėgti nuo priešo, arba daugiau 
pagelbos pasiųsti. Jis gerai 
moka lošti pabaigą lošimo.

Inž. K. Augustinavičius, ku- 
Nors yra žinoma, kad Chica- rį pereitų metų turnamente nie- 

lietuvių, kas neskaitė stipriu lošiku, šj- 
kurie pusėtinai gerai lošia met netikėtai ir nepaprastai ge-

SPORTAS

Iš šachmatų tuma 
mento

Chicagos lietuvių 
1 ninku turnamentas, 
Golfo Klube tęsėsi 
sj laiko, eina prie

šachmati- 
kuris Liet, 
apie mėne- 

pabaigos.

rai pasirodė. Jis iŠ 14 lošimų 
gavo 10 punktų ir tuo bildu 
pateko į ‘“semi-finals” Jis lo
šia “safety first” ir gerai vei
kia su arkliais. Jis paprastai 
savo priešą paalaina, o po to 
duoda jam matą.

Vienas naujas šachmatinin
kas dalyvavo šiemet turnamen
te, beuten, 18-tos gatvės apie- j 
linkės aptiekininkas p. Belskis, 
Jis dar jaunas lošime, bet pa-! 
si rodė tiek stiprus, kad visiems f 
padarė siurprizą turnamente. 
Jis išėjo “fifty-fifty“ su visais j 
pirmaeiliais lošikais, išskiriant : 
Dr. Zalatorių. Jis beno gyviau
sia lošia už visus. Daro didžiau
sias atakas ir dideliausių nuos-1 
tolių padaro priešui ir sau. Jis 
vartoja gen. Meckenseno kovos 
metodą—aukų nesigaili. Reikia 
labai saugotis, kad išlaikyti ka
ralienę iki kokių 3—4 ėjimų.' penteri< 
Ką jis kitais metais padarys darbus: 
turnamente, sunku ir pranašau- y^as darbas 
ti. Bet reikia manyti, kad jis1 
sveikins čempioną. Lošti su p. 
Befskiu yra malonu. Gyvumo ir 
akcijos pas jį iki valiai. . ... ............... į t0

V. Rušinskas, pereitų metų GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per- 
“runner-up” kol kas stovi pir
moj vietoj. Ar jis ir šįmet įsi- 

i gaus į pereitais metais užka- 
i riautą poziciją, o ir aukš
čiau, paaiškės .po loŠh./> su inž. 
K. Augustinavičium. Kol 
jo pozicija neaiški ir todėl 
ku ką-nors pransš~uti.

Tolimesnę tUx“:x. -nto 
ir rezultatus pranešiu kitą

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Dubiiiesb dtivice 

Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTRAKTORIU8 IR 
RF\L ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

Bridgeport Painting* 
and Hardware Co.

kas 
sun-

•algą 
kar

Kurie norėtų išmokti šachma-

Kiti gi, būtent, pp. M?nas, 
Zapusta ir Kazickas pasirodė 
silpniau. Jiems, taip sakant, 
prieš “senus vilkus’’ buvo sun
ku atsilaikyti. Jie dažnai daro 
klaidas ėjimuose, arba nepatė- 
mija progas pasinaudoti savo 
oponento padaryta klaida bei jo 
silpna pozicija. Reikia pasaky-j 
ti, kad pp. Menas ir Zapusta 
pasirodė taip geri, kaip jie bu
vo metai atg&L Kazickas te 
čiaus jau padaręs daug pažan 
gos lošime per pereitus metus. 
Ir jis jau drąsiai stojo kovon 
prieš goruosius-stipriuosius lo
šikus ir dažnai ji:: juos sulupa 
Vienok dar ji turės gerai padir
bėti kol padarys, sakysime, su 
p. Butkum “fifty-fifty”.

i)r. P. Zalatoris šįmet išpra tais ir golfą lošti, galėtų tai 
džių nerodė didelio entuziazmo padaryti 
lošime. Iš to jau visi pradėjo, Liet. Golfo Klubo.—Turn. Rep. 
daryti išvadą, kad jis jau nebe 
tas, kuom jis buvo pirmiau. Bet 
galų gale daktaras, kaip Sam
sonas, atgavo savo prarastą 
stiprumą ir padarė visiems siur 
prizą. Jis susikibo su p. But
kum, kuris 1926 metais buvo 
“runner-up” ir kuris yra gana1 
“kietas riešutas”. Po gan at- j 
kuklaus ir rimto susikirtimo Dr. I 
Zalatoris išėjo pergalėtojų ir 
laimėjo abu lošimu iš p. Būt j 
kaus. Dr. Zalatoris lošia labai 
gyvai ir greit daro ėjimus.
Moka daug “gambitų” ir suge-1 
ba sudaryti palankių sau kom-i 
binacijų. Su juo smagu yra i

prisirašydami prie

‘senas vilkas”
Jis paprastai

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija 
\tidengia paslėptas priežas 

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina akausmai?
Kodėl *

vargę ?
Kas priverčia jus 

jaustis 
Kodėl

pavargę 7
Kodėl jus esate nervuoti?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

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

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

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

Suite 1615,
Phone Harrlson 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

- . .... -J

jus visuomet

Atbukusiu ? 
jus visuomet

pa-

visuomel

esat

jaučiatės

CLASSIFIED ADS.

Personai Business Chances
Asmenų Ieško ; , 

PAJIEŠKAU Franciško Maželio. PARDUODU 1 kiesos bučemę ir 
su kuriuo mokinaus kriaučių mokyk- grosesme, visokių tautų apgyventa, 
loj, ant Mahawk st. ir Kuris paliko ir labai pelninga, arti dypo Wauke- 
farmeriu Michigano valstijoj. Esmu į gan, 111., visai pigiai, su ar be namo, 
didelėj nelaimėj. Meldžiu susirašyt. Be namo ilgas lysas, pigi renda ir
Jusu ištikimas draugas. Antanas ša 
kalis, 7002 Chappei Avė., apt. 15 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su;
Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 

mnlpvii. nnnlArn. stiklu ir tt.' i V/lieVrOlvvmaievų, popierą, stiklų ir tt.
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

galite prasidėti su $3000. Priežastis 
savininkas turi greitai išvažiuoti i 
Lietuvą. Del platesnių žinių laišku 
kreipkitės | Naujienas, Box 1050,

PARSIDUODA sc/.dnlniŲ krautuvė, 
cigarų, tabako ir mokykloms riekmo- 
nų, 5 kambariai painrvenimui, 
būt parduota j trumpa laika, 
davimo priežasti patirsite ant 
tos.

Lietuvių kollonijoj.
2311 So. Leavitt St., 

Chicago, III.
Energiški ir sumanus vyrai gali ra

sti progą padidinimui uždarbio ir po- ( <;

turi
Par- 
vie-

MES darome pirmos kiesos kar- 
enterio, pi u m beri o ir apšildymo

24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj.

3 darbas garantuotas.
2604 Nortn Halsted Street 

Tel. Buckingham 508/

žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose

BUCERNĖ ir grosernė parsiduo
da su namu ar be namo. Biznis 
išdirbtas per 9 metus. 5600 South 
Throop St. Phone Wentworth 5221.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa. <1584 So. Califomia Avė, 
iroras biznis, parduosiu pigiai.

Worth, Stickney, taipjau tarp StocK Priežasti pardavimo patirsite ant 
Yards ir M chigan Avė. Turi kai- vietos. Galima matyti nuo 10 iš-
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiška1 - ryto iki 10 vakare, 
ir angliškai. j ---------------------------

Priimti aplikantai bus trumpą lai- i 
ką lavinami dykai konstrukcijos šių

• uisyti katilai ir furnisai, grotos —: 
vandenio jtaisos. American Stove 
Rcpair Works, 3110 Wentworth Avė. j 

Tel. Victory 9634

karų ir geriausių būdų juos parda- 
. vinėti.

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

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

PARDUODU arba mainau 100 
nr* karų garadžių ant lotų, namo, 

; 'rba farmos, garadžius randasi 
(>bai geroj vietoj, labai pigiai.
,s Atsišaukite

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait* 
(avimas Mes atitekame geriausi 
• «i|>h mieste Ki Jzi.' 5111.

3241 So. Halsted St.
Victory 5065

b inancial
Finansai-Paakolo*

MES darome 1, 2 ii 8 morgičius
Eighteen Bond & Morgage Co. 

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

Mes paskolinsime jums' pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesiniu išmokėiimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

REIKALINGAS patyręs vyras j 
Junk Shop. Atsišaukite, 1030 South 
Fairfield Avė. Klauskite Mr. Smith. i

REIKALINGAS pagelbininkas i 
dženitoriaus. Geras mokestis ir 
visas užlaikymas, 1257 S. Sawyer 
Avė.

PAJIEŠKAU darbininko dėl far-
mos darbo, darbas pastovus. Gali
būt ir senyvas žmogus.
5509 So. Kenwood Avė.

Maciskas.

Keal Estate For Sale
Namai-ženiė Pardavimui

FLATU budinkai, tuščia žemė. 
'>ingalows. farmos apdirbtos — ak
ais parsiduoda arba išmainom.

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

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo. Lengvas darbas, gera 
mokestis, 1915 So. Union Avė, 1 
lubos, Tel. Roosevelt 2312.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo ir prižiūrėti 
mergaitę 2 metų senumo. 3655 W. 

, Floumoy, 1-mas fl.

NAMAS ANT BRIDGEPORTO
Murinips, 2 po 5, 3 po 4 kamb. ir 

galionas su visais fixteriais. pardvo- 
famas labai pigiai, su mažu įmokč- 
iimu. šis namas turi būti parduotas 
šia savaite.

Puse akro žemes Waukegano mie
ste. išsimaino ant grosemės ir bu- 
xemės. ___
W. H. KELPS & CO.

2419 W. 69th St 
Hemlock 8099

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

•VISIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
r c uatiob navininko priežiūroj per 80 metų Mušt, motto; PAT AK 
NA /IMAS. Atdara dienomis ir vakarais Moterims aeredoj Ik vi 
'uniakčiui Lietaus laiai. vanos ir prūdas visada

^08 W H St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted Si 
Phoru ('anai 2M4- -2545

AR JUMS REIKIA PINIGU?

Eighteenih Bond &
1618 West

L F. Dankowskl, pres.

MORGIČlAMS
Mortgage Organization

18-ta Gatvė
C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

T.l K«dzi. -<902

1514-16 Roosevelt Rd 
^rti St Loui* Avė 

CHICAGO IL1

ttMMr J
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Educational
y Mokyklos
JŪSŲ SŪNŪS

Duokite savo sunui išsilavinimą, 
kuris galbūt jam bus labai reikalin
gas. Išmokykite jį apsimokančio 
amato — kirpimo ir dezaininimo vy
rų drapanų ir apsaugokite jo ateit}. 
Pamokos vakarais. Rašykit dėl 
smulkmenų. Adresuokit

GARMENT DES1GNING
Post Ofice Box 1802. Chicago, III.

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

iVlibceiianeous
įvairus

Gintarai
Gintarai

Palangos
Kalėdos jau čia pat — pirkties 

Kalėdų Brezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių {vairiausiu rųšių, 
taipgi Špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigamycių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntini 
tik ką aplaikėm iė PALANGOS — 
Rreitu laiku gausime dar daugiau.

[uoširdžiai kviečiapi visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

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

Kreipkitės j —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

2 DIDELI BARBENAI
Ant pardavimo arba lišmainymo, 2 

flatų ihuro namas. 5 6 kambarių,
priimsiu i mainus automobilių arba 
’otus.

3 flatu muro namas po 5 kamha- 
-ius. maudynės, elektriką, aukštas 
beismantas, mainysiu ant bučemes 
ar grosemčs. Atsišaukit

A. GRIGAS,
8114 So. alsted St., 
Tel. Victory 4898

PAJIEŠKAU partnerio i seną iš
dirbtą biznį per 18 metų (fotografo 

Nemokantis 
amato galės išmokti.

Atsišaukit i 
Naujienų ofisą, 

Box 1051 
1739 So. alsted St.

------------ i dirntą Diznj per 1 
ir nunSimčiai studija Chicagoj). R U, O DUG^lnlvlcil mnntn crnlpR iimnl

ant Imu morgičių paskolos. 
| Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
i morgičių paskolos. Mes sko- 

■| linam privačiai pinigus
Greitas ir patikėtinas pa- 
arnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

to

192 N Clark St

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą

$150 Seklyčios setas ............... $87.00
$175 Miegamojo kaiub. setas $89.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLĘ STORAGE
7782 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedaliomis

BRIGHTON PARK

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

2—4 kambariu flatai. Mūrinis. 
Sun narlor, 1 metu senumo. Arti 
Archer Avė. Mainysiu ant bučemės, 
orosemės. saliuno. saldainiu sankro
vos b’znio. ar parduosiu, už maža 
jmokėjimą. Extra bargenas.

2—4 kambariu flatai. Mūrinis,
metų senumo. Arti 
Mainvs’u. Cash rei- 

Specialis bargenas

Paskolos suteikiama 
į vier° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real ©statė 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

.vlorgičiai pinai ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i - 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingu- 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
iž 24 nuošimčio ir lengvais limo 
įėjimais Paskolas suteikiam j 24 vai 
Ht jokio komišmo.

S. OSGOOP. 
C23I West Divisioii St. •‘upsiaurs” 

Tel. Armitage 1199

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.

LJETUV1U KADIO DitiBTUVfi
IŠdrba aukščiausios njšies radios

Klauskit pa
le netu

i Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš 
veizda jų artistiška, 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 
Electrical and Radio Engineeritų 
Laboratories, Ine. 6819 S. Western 
Avė., Chicaao. III Hemlock 9149

_______ Radios_______
KALAKUTAS DOVANAI

Su pirkimu na a jo Splitdorf, Phileo 
ar Majestic Radic, 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. Slfit St. 
Tel. Victory 9818

CROSLEY SETAI
Pabaigos metų išpardavimas. Ga 

tutinas pardavimas naujų plačiai ži
nomų elektrinių pilnai garantuotų. 
AMRAD RADIO yra garantuoti per 
amžių. Mes taisom juos taip ilgai 
kaip jus turėsite ji.

Senus Radios imam j mainus, ne
žiūrint kokios išdirbystės jie butų ir 
stovyje. Lengvi išmokėjimai, vieni 
metai laiko.

TERMAN BROS. RADIO SHOP 
2620 Milwaukee Av. Tel. Pens. 5388 
4336 Addison. Adara vakarais.

Eor Kent
PASIRENDUOJA kambarys, gali

ma ir virtuvė vartoti, 819 W. 
Place, 2-ros lubos, užpakaly.

34th

Miscellaneous for Sale
________ Įyiiiry Pardavimai ______

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

Matytat
“NAUJIENOSE.”

!

^nn parlor, 1 
Archer šve. 

’ria $1,500. 
$9.200.

Naujas muriųis Storas ir 5 kam
barini nncrvvenimui užnakalv (3 mie
gamieji kambariai). 4540 S. Westem 
Avė. Mainvsiu ant bųčemės. pto- 
',<'mčs ar saldainiu sankrovos. Par- 
'’horIu už maža jmokėjimą $200. 
uxtra bargenas.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th Street
PARDAVIMUI ar moinvmui 4 fl. 

«o 4 kamb., Šiltu vandenio apšildo
mi. Aržuolo užbaigimas. Visi išren- 
duoti. 3 karu garažas. Tikras barge- 
nas, 5650 Henderson. Tel. Avė. 4741.

PARDUOSIU pitriai murinę 5 
k»mh modemiška bnmra1ow, fn*nn- 
<»n Šildoma, p-atvė ištaisyta $5,800, 
’onpvpio iJtmo1',?'l>*»ni« n«TY>n>vV no- 
ma. 8519 W. 38 PI. tel.Belmont 3788

UŽBAIGIMUI PALIKIMO 13 
nnnrtmprtu — 7 no 6 ir 6 no 4, 
^s< iSrendudti. 1228-30 N. Ausrin 
Roulovnrd. Gera apielinke, 1-inas 
^orinčius $43,000. $20,000 reika-
”nga.

Savininkas Austin 2721

PARDAVIMUI North Avė. muro 
namas, viena krautuvė, 1-6 kam
barių Datas, 2 karų garažas. Rau
dos $1800 i metus, karna $14 500— 
$8500 įmokėti. Kreipkitės 3531 W. 
Nnrtb Avė.

2 FLATAI
6606 So. Rockwo]1 St... nvti Koiii- 

v’u bažnyčios, ligonines, krautuvių, 
bulvaru nnrku, toks nat budinkas 
nori $20.000 toj apielinkėj. Di
džiausias bargenas — nebus ikrai 
nJp-ns — 5 no 5 kambarius, visi 
aržuolo užbaigimai. kieto medžio 
nad1«s’os, garu apšildomas, 30 pė
du Jotas, gatvė iŠtaisvta, 3 metų 
'’<'n”nin savininkas turi parduot. 
P'rk dab^r. ins galėsite parduot 
pelnu pavasario Talku.
M R. SORENSON, 3211 W. 68rd St.

i Jkilbi AV




