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Karaliiis-DiktaMisSimižoSiS'^
taturos letenaSpaudą Jugoslavijoje

Karininkas premjeras pasirengęs pavar
toti armiją prieš Kroatus, jeigu juose 
pasireikštų bet kuris revoliucinis ju
dėjimas

Krašte .‘jaučia nedarbas; pra- 
menių vis daugiau bankrotu.> 
ja, o gyvenimo reikmsnos ei
na vis brangy n

VIENA, Austrija, sausio 8. 
— Pranešimai iš Belgrado sa
ko, kad naujasis Jugoslavijos 
premjeras-karininkas, gcn. Ziv- 
kovič, pradėdamas savo parei
gas kaip naujos kariškos (lik
tai u ros galva, pareiškęs, jogei 
jo politika busianti tyleli ir 
dirbti, o ne aiškinti spaudai. 
Spauda visai nebusianti infor
muojama apie tai, ką valdžia 
daro ar mananti daryti. Viso-' 
k i valdžios nutarimai busią 
skelbiami oficialiame valdžios

Piar.cšimai sako, kad tuodu 
kietos rankos kariukai esu pa
sirengę Jugoslavijos armija — 
vieną didžiausių ir geriausiai 
disciplinuotą armijų Balkanuose 
— pavartoti kaip vyriausią prie- 
jione bet kuriam revoliuciniam 
judėjimui Kroatuose patremti.

Del naujai įsteigtų spaudos 
suvaržymų, Belgrado laikraščiai 
beveik nieko nepaduoda apie 
vykius, kurie dėjosi prieš kara

liaus Aleksandro įvykintą per
vartą ir paskelbimą diktatū
ros.

Gen. Zivkovič laikys valsty
bės reikalus savt> rankose ir 
kaip ministeris pirmininkas, ir 
kaip karaliaus gvardijos vadas, 
'lame jam padės gen. Hadzič, 
karo ministeris, kuris nuo pat 
laiko, kai karalius Aleksandras 
užėmė sostą, visados buvo ga
lingos Belgrado karininkų gru- 

*j)ės narys.

- Zivkovičo ‘rekordas’
Apie gen. Zevkovičą tenka pa- 

iynVti, kad kitąkart kroatai 
kaJtino jf kaip sumoki m inkų 
galvą, kūne 1903 metais kara
liaus rūmuose Belgrade nudai
gojo Serbijos karalių Aleksand-

“Fašizmo triumfas”
Vienos spauda žiuri i pervar

tą Jugoslavijoje kaip į fašizmo 
tiiumfą. Abtnd Zeitung sako, 
kad Kroatai ne tik nieko nelai
mėję, bet patekę Į spąstus ir da
bar busią traktuojami kaip pa
prasti maištininkai. Pats kara
lius Aleksandras toli gražu ne
turįs reikiamų ypatumų 
diktatoriui būti. Jis, 
Abend Zeitung, esąs

tikram

nužudė koletų kabineto narių. 
Del tų galvažudybių tuomet An
glija buvo nutraukusi santykius

Sovietai paskyrė 300 
miiionų rublių ja

vams supirkti
MASKVA, sausio 8. — Sovie

tų oficialine žinių agentūra Tass 
pranešei, kad darbo ir apsau
gos taryba paskyrė 300 milio- 
nų rublių iš anksto supirkti šių 
metų pavasario derliui, žaliavai 
ir pieno produktams. Vėliau 
busią paskirta dar daugiau kre
ditų taipjau iš anksto supirkti 
žieminiams javams.

Mussolini darysiąs di
delį shakenip dip

lomatuose
ROMA, sausio 8. — Girdėt, 

kad premjeras Mussolini rengia
si netrukus daryli didelių pa
keitimų tarp Italijos diploma
tų, jų tarpe Washingtono, Lon
dono, Paryžiaus ir Madrido pos
tuose. Washingtono postui nu
matomas užsienio departamento 
viceministeris Graudi.

Korh
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras Šiai dienai 
pi anašauja

Nenusistojęs oras ir mažumą 
šilčiau: vidutiniai ir stipresni 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 0^ ir 28° F.

Šianflie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:36* Mėnuo teka 7:22 
ryto, v W

silpnas 
o lodei busiąs tik lėlė 

rankose karininkų kamarilės, 
kuri esanti tikrasis Jugoslavijos 
viešpats. Zagrebas dėl to visai 
be reikalo džiaugiąsis laimėji
mu. Zajrrfho (Kroatu) politikie
riai maną, kad jie gudriai pa
darę, sukeldami karalių prieš 
Belgrado politikierių kliką, bet 
galų gale tik fašizmas laimėjęs.

; J. V. ragina Lenkiją 
rašytis Kelloggo 
paktą su SSSR

MASKVA, sausio 8. — Pra- 
leša, kad Jungtinių Valstybių 
/yriausybė, per Cliarles S-. De- 
\vey, amerikietį finansų pakl
oją Varšuvoje, patarus Lenki

jai priimti Litvinovo pasiūlymą, 
kad Kelloggo amžinos taikos 
taktas butų pasirašytas tarp So
vietų Sąjungos, Lenkijos, Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Ru- 
manijos.

Klintį betgi daro Rumanija, 
kuri sutinka “leisti” Lenkijai 
rašytis paktą, jei toks pat pasiū
lymas busiąs padarytas ir Ru
munijai. Be to ji pataria Len
kijai padaryti kontr-pasiulymų 
Sovietų Sąjungai, kad protoko
lų pasirašyti butų pakviestos 
visos Pabaltijo valstyliės.

Reparacijų expertai su
sirinks Paryžiuje 

vas. 4.
PARYČIUS, sausio 8. — Pra

neša, kad ekspertų Vokietijos re
paracijoms nustatyti susirinki
mas įvyks Paryžiuje vasario 4 
dienų.

Už dvi paintes degtinės 
pasimokėjo $1,000

ROMA, Italija, sausio 8. — 
Italų nefašistai skundžiasi, kad 
per aukštai nustatytas valiutos 
stabalizavimas labai žalingai at
siliepiąs Italijos pramonei ir ben
dram ekonominiam gyvenimui. 
Jie nurodo, kad m darbas kraš
te yra daug didesnis, nckad ofi
cialia1 skobiama: kad didelis 
gyvenimo brangumas ne tik ne
mažėja, bet turi tendencijos dar j 
labiau kilti: kad mekesniai be 
galo dideli, ir kai kuriais atve
jais visai negali būti sumokėti; 
kad sąskaitos, kurios turėjo būt 
seniai sumokėtos, pasilieka ne
sumokėtos, ir bankrolavimų 
skaičius nuolat didėja.

Kraštuose, kur viešpatatauja 
diktatūra, faktus ir statistikas 
kontroliuoja ir
valdžia, todėl ir čia negalima 
patikiinti, kiek tiesos yra tur
sa nusiskundimuose'.

Viena yra betgi aišku kiek
vienam, tiek fašizmo 
jui tiek priešui, kad 
stabalizavimas nedavė 
zultatų, kokių laukta: 
kiek neatpigino kainų
nems ir nė kiek nestabilizavo 
ekonominio gyvenimo.

Italija šiandien yra brangiau-! 
sias Europoje kraštas gyvent'., 
Del to stipinai sumažėjo skai- j 
čius Italiją lankančių turistų,

su- 
pa-

manipuliuoja j
(Atlantic aini Pacific Photo]

Laura Frazei, paskilbusio jumoristo Mark Twain mokyk- 
dienų draugė, kuri nesenai mirė mieste Hannibal, Mo., tu- 

metus amžiaus. Mark Twain savo veikale “Tom
ją aprašė kaipo Becky Thatcher.

los
rodama 91pritarė-

va Ii u tos Savvyei
tų re- _____
jis ne

reikm/Buvęs Latvių karoc C

ministeris suimtas
Katastrofingi Čilės 
vulkano išsiveržimai

o kartu nutruko ir dideles 
mos pinigų, kurias turistai 
likdavo Italijoje.

žymaus latvių tautininko G’old- 
mano “tautiški” darbai; pel
ningas patriotizmas

Metamos laukan degančios la
vos srautuose žuvo penkios 
šeimos

KAUNAS šiomis
dienomis Latvijoje buvo suim

si JI j x •• t23 ir pasodintas. į kalėjimą žy-
^KcHlUtllllS IjcllVlJOS mus latvių tautininkas J. Gold-

universitete
“Plaunamas” per kvotimus stu-

dentas sumušė profesorių

KAI NAS. [Lž]. — Gruodžio j savininie privatiškų ir visuome- 
15 dieną laike kvotimų lai įvijos, tlį^ų pinigų. Nukentėję 

4 4 41 I • 1 1 1 T Zl . Z • « • • V* •universitete, medicinos fakulte-l 
to studentus Tronas sudavė eg
zaminavusiam jį prof. Putniniui 
i veidų.

Studentas Tronas pabaigė me
dicinos fakultetų užsieny ir lai
kė valstybinius kvotimus prie 
Latvijos universiteto. I'ronas 
jau kelis kartus negalėjo išlai
kyti kvotimų. Jis kaltino prof. 
Putninį šališkumu ir tarp jo 
ir profesoriaus nuolat buvo gin-

• 1

Kas nužudė buvusį Prancūzai atsisako 
Pekino diktatorių pripažint amerikie- 

Čangtsoliną čiams nuosavybesČangtsoliną
Japonų opozicija kaltina vai- Amerikiečiai bijo, kad nežlug- 

džios partiją kaip čango trau
kinio išsprogdinimo dalinikę

tų milionai dolerių jų sudėtų 
j ‘prapertes’ kapitalų

PARYŽIUS, sausio 8. — Pary-TOKIO, Japonija, sausio 8. i
Opozicijos partija Minseito Maus prekybos teismas išspreh- 

engiasi, parlamentui vėl sų$i- 
inkus sausio 26 dienų, “išsprog- 

’.iriti bombų,” būtent, apkaliin- ’iių 
i valdžios partijų dėl maršalo j 
’ang Tsolino, buvusio Pekino 
iktatoriaus, mirties.
Opozicijos vadai sako, kad jie 

urį žinių, parodančių, jogei 
aidžios partija buvus dalinin- 

:ė “vienos mandžurų aferos,’ 
ai yra maršalo Čang Tsolino 
raukinio išsprogdinimo.

Kai Čang Tsolino traukinys į 
buvo išsprogdintas, Kinuose bu- 
o kalbama, kad tai buvęs ja- 

>onų darbas. Japonijos vyriau 
sybė tuomet griežtai tokius pa
inius nugynė ir įsakė padaryti i 

mendrą aferos tardymą, tačiau 
ardymų rezultatai niekados ne 
.uvo paskelbti.

Vokiečių garlaivis 
žlugo vandenyne

!ė, kad amerikiečiai neturi tei- 
os turėti “komercinių nuosavy- 

Franci joje.
Toks sprendimas buvo pada- 

vtas byloje, kurių iškėlė am> 
kietis A. B. Schell, atstovau- 

Ne\v Yorko General Navai 
Stores kompanijai ir San Fran- 
isco Great Western Electrical 
hemical kompanijai. Jis rei- 

:alavo, kad jo atstovaujamoms 
irmoms būt leista naudotis nuo- 
įvybės teisėmis, numatytomis 
926 metais priimtu nuosavy- 
T's įstatymu.

Paryžiaus teismas tačiau nu- 
>dė, ’kjfd Jungtinės Valstybės 
v< įstatymuose nėra padariu- 
oš' jokių panašių provizijy 

•vetimšaliams, 
ja negalinti 
merikiečiams.

Amerikečiai

o lodei ir Fran- 
duoti privilegijų

labai susirup'nę 
okiu teismo sprendimu, kadan- 
i jis paliečia rnilionus dolerių 
ų “investuoto” kapitalo.

Nelaimėj du įgulos žmonės Him) komiUli^tU 
prigėrė, kiti buvo Amerikos KOIUU111SIU

laivo išgelbėti partija yra darbi
ninkų partija?BiBEMENAS, Vokietija, sau

sio 8. - - Gauta pranešimas ’ačlos sovietų valdžios žinios 
kad Atlanto (vandenyse, apie 
500 mylių į rytus nuo Nevv- 
foundlando, paskendo vokiečių 
prvkj'Los j-arlaivis Roedelhelm,

parodo, kad 50% partijos na
rių sudaro vaidininkai

Statistikos davinią/ rodo, kad 
SANTIAGO, Čilė, sausio 8.— plaukęs iš Eindeno į Bostoną nulyginti su 1918- 21 metais 

Iš Puerto Montt praneša,, kad jr xew Yorką. Sovietų Sąjungos komunlistų
CcJLjco ugniakalnio išsiverži- j)u iajvo įgUl<)S žmonės taip- partijos sąstatas žymiai pasikei- 

i tė.
Pirmais komunizmo laikais 

' partijos daugumą sudarė darbi-

Calibuco ugniakalnio išsiverži
mai padarę didelės žalos ir 
apielinkėje išmestos degančiosmanas, savo laiku buvęs Busi-

sijos Durnos atstovas, Latvijos lavos srautuose žuvę 22 žmo- 
Seinio atstovas ir karo ministe- nčs, penkių šeimų nariai.
ris. Kiti pabėgėliai perkeliami į

Goldmauas kaltinamas pasi- Puerto Varasų, skersai Llan- 
ųuihue ežerų.
Ugniakalnio išsiveržimus e 

žemės drebėjimai
PUERTO MjONTT, Čilė, 

šio 8. — Calbuco ugniakalniui 
nepaiaujant smarkiai veikus, 
čia ir apielinkėj buvo jaučia
mi žemės supurtymai. Ugnia- 
kalnis yra apie dvidešimt my
lių nuo Čia.

> nuo 
Goldmano kriminalinio darbo 
įteikė civilinį ieškinį sumoje 2 
miiionų rublių.

Goklmanas pasisavino sveti
mas obligacijas ir būdamas ka- 

’o ministeriu pasisavino dar 
800,060 rublių, priklausančių 
kariuomenės ekonominei krau
tuvei.

šituos pinigus įcaro ministe- 
eis Goldmauas gavo, kad per- 
jabentų iš SSSR latvių šaulių

chyvų. Tačiau ar-

lydi

sau-

jau žuvo, visi kiti buvo iš
gelbėti Amerikos garlaivio Sa- 
guache.

Pranešimas sako, kad gar-l n'nkai ir valstiečiai, 
lai vis Roedelhelm labai nuken-1---------
tėjęs per audrą ir į jį ėmė j sumoje, 
smarkiai sunktis vanduo. Į I-----

valdininkai ir nariai buvo ma-

Afganu sukilėliai vėl 
puola sostinę

oficialinėmis sovietų 
žiniomis 50 nuoš. ko- 
partijos narių sudaro 

Darbininkų komu-

čai. .Paskutinį kartą, kai Put-1 atalionų ar 
nin vėl pranešė studentui, kad chyvui gabenti skirtus pinigus 
jis neišlaikė kvotimus, pastara
sis šėrė savo profesoriui į vei
dą akivaizdoje kitų profesorių, 
docentų ir studentų.

Byla ^oujau buvo perduota 
taikos teisėjui, bet jis rado, kad 
byla turi būti perduota teismo 
tardytojui, nes profesorius bu
vo įžeistas, einant savo tarny- 
bii iee parvigas.

Vaškuoto popierio indai 
pienui, vietoj buteliu

KALKUTA, Indija, sausio 8 
— Gautas pranešimas iš Kabu 
lo sako, kad afganų sukilelia 
paėmę fortų, keturias mylias 
nuo miesto, ir pradėję bombar- 
udoti sostinę, vartodami utim 
ą iš valdžios jėgų artilerijų.

Dabar 
/aidžios 
luinistų 
žaidimukai, 
listų partijoje yra tik 30 nuoš., 
3 valstiečių 18 nuoš. Likęs nuo-«

Į jimtis — kariai.
Tokiu badu dai*u komunis

tų partija jau nėra “d irbinin- 
kų ir valstiečių,” o valdininkų 
partija. “Darbininkų- ir valstie
čių partijoje” darbininkai ir 
valstiečiai drauge tesmlaro vos- 
ne-vos 48 nuoš. [LŽ.J

Trys asmens žuvo 
ražo gaisre

ga

DETROITĄ Mieli., sausio 8.
Hazc’. Parke gaisre, kurs pra
eitą naktį sunaikino vienų ga
ražų, žuvo gyvenę viršum gara
žo Ailen Doana, 56 metų am
žiaus, jo žmona ir jų maža gi
minaitė.

Goldmanas sunaudojo savo rei
kalams. J

Už skolas privati Akiems as
menims tapo iš varžytinių par
duotas Goldmano ūkis, kurį jis 
įsigijo “tarnaudamas tėvynės 
aibui.”

J. Goldmiias buvo žymus 
Latvijos tautininkas. Būdamas 
itstovu Busijos Dūmoje jis nuo
lat pabrėždavo savo 
patriotizmų” i

onarchijai. Karo malu Gold- 
manas organizavo garsius latvių 
šaulių batalionus. Gaudamas iš 
rusų valdžios dideles pinigų su
mas, Goldmauas naudojo jas 
be jokios visuomenės kontrolės.

NEW YORKAS, sausio 8. 
Sheffield Farms kompanija, ku
ri pristato miestui pienų bute
liuose, vietoj stiklinių butelių 
dabar įveda vaškuoto popierio 
indus, kurie daug pigiau parei
na.

Kompanija skelbia, kad ir 
vaškuoto popierio induose kai
na pienui pasiliksianti koj kas

rusiškų ta v$iiau, jeį varboto-
ir ištikimybę ūsų jaį neprotestuosią ir pieną pri

imsiu panašiuose induose, kai
na pienui busianti atpiginta.

Kompanija apskaičiuoja, kad 
dėl sudaužomų ir pavogiamų 
pieno butelių Nęv; Yorko mies
te per metus pastarą apie 2^ 
miliono dolerių n iostolių.

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

BELO1T, Wis., sausio 8.
Otto Karken, pas kurį prohobi- 
cijos šnipai rado dvi paintes 
degtinės, buvo čia teismo nu
baustas tūkstančiu dolerių.

Karken mat buvo jau trečią 
kartų areštuotas iž nusikalti- National banką. Pasigrobė apie 
mus prohibicijds įstatymui. I $10,000.

Bandytai pašlavė $10,000
BLISSFIELD, Mieli., sausio

8. — Banditai apiplėšė čia First

NEW YORKAS, sausio 8. — 
Gaisras sunaikino Brooklyno 
priemiesty East Ne>w Yorke St. 
Malachy parapijos mokyklų.

ASUNCT1ON, Paragauja, sau
sio 8. — Praneša, kad bolivi j ie
čiai skubotai fortifikuoją Vit- 
riones ir San Juano fortus gin
čijamame Gran Chaco krašte, 

taipjau Robore

20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
banti? faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsi t pinigus Lietuvon ar kur kitur.

--------——
HAAGA, sausio 8. — Tarp

Olandijos ir Olandų Bytų Indijų Tose vietose , 
tapo ratbofomo tuniiy- forte Bolivija koncentruojanti

kariuomenę.

>
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NEPAGAUKITE 
“FLU!”

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną

Kiekvienai daktarus. ar sliuigd pasakys 
piniH, jei jus sunaikinsite šalti pirmais 
diena, jus veikiausia nepagausite plaučių 
uždegimo. ar influenso*. Taigi neleiskite 
šalčiui tęstis. Su pirmu sukoaėjimu. ar 
prie pirmo ženklo šalčio, ar skaudančios 
gerklės pradėkite Mi Turpo Ir sunaikinki
te žalti tuojau#. Patrtnus krutino ar ger* 
klę su Turpo palengvina sloguti, palluo 
suoia atsikosėjim.a. l'uiui jus pajusite pa- 
serejimą.

Apsaugojimui nuo flu. (spauskite nie
kuti ’rhrpo | kiekviena nasrų kelis sykius 
j dieną ir flu bakterijos mažai ras progos 
įsigyventi, ar susirasti veisimos vietą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs iš senovinių terpetl no, eamphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie 
sudėtiniai jau nuo senai yra pripažinti 
kaipo veiksmingi antimptikai. taipjau tu
rintys sverbia ypatybę palengvinti šalčiuose 
ir slėgime. Turpo kainuoja 36c kiekvienoje 
aptiekoje.

Turpo
Ožiick, Bure, «ato Rellaf

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vh.i 1 ■ -■■■-g'.

Šiandie Prakalbos
Šiandie 8-se vakare, Mildos 

svetainėje, trečios lubos, įvyksta 
svarbios prakalbos. P. Varkala 
nuo Ilalsted St. Spulkos ir J. 
šmotelis nuo Naujienų Spul
kos yra šių prakalbų sumany
tojai. Prakalbų tikslas yra su
pažindinti žmones su kinkiniais 
svarbiais ekonominiais klausi
mais. Klausimai yra svarbus 
kiekvienam.

Į prakalbas gali ateiti kas tik 
nori, įžanga veltui. Kep.

Ką sako kritikai apie 
poną Brunvaldą

Sausio 16 dieną, Lietuvių Au
ditorijoj įvyks latvių daininin
ko, p. Leonardo Brunvaldo, kon
certas. Iš lietuvių Chicagoje 
tik vienas kitas tegirdėjo jį dai
nuojant. Taigi manau n«e pro 
šalį bus supažindinti juos su 
nuomonėmis, kurias yra išreiš-

(Puciflc and Atlantic ehoto]

Majoras Chester P. Mills, bu
vusia New Yorko distrikto pro- 
hibicijos administratorius, ku
ris laimėjo $25,000 už praktiš
kiausi ir tinkamiausį planą pro- 
hibicijos įvykdymui.

RADIOS! KABIOS!
Delei musų milžiniško užsisakymo ir 
taip pat didelio išpardavimo čia pa
duodame žymiai nužemintas kainas, 

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už ............... $77.00
Frcshman 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
Radiola 60 už ..........  $147.00
Majestic 71 už ...................... $137.00

šita graži Atwatcr Kent Radio 1929 
m. su visa kuo tik už $129.00.

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3117 So. Halsted St.

Tel. Boulcvard 4705

Ten ir iŠ

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Su musų populiariais laivais
N1W TOMK, ALBKRT BALUN, 

HAMBURG, DBUTBCULAND, 
RBBOLUTB, RKUANCK, 

CLKVELANO.
WKSTPHALIA, THU1UNOIA

Puikus patarnavimas visose 
klesose

I kę kritikai įvairiuose laikraš
čiuose: ,

“Svenska Tagebladed”, švedų 
dienraštis, leidžiamas Stoekhol- 
me, Švedijoj kalba taip: “P-nas 
Brunvald turi didybes pilną 
baritonų galingu dramatiniu 

| koloritu. Temperamentinis gam
tos kūdikis.”

“Nya Allehanda”, Stockbolmc, 
Švedijoj P-nas Brunvaldas 
Dievo apdovanotas daininin
kas”.

“8-Uhr Abendblatt”, Bėdino 
dienraštis: “Operos dainininkas, 
L. J. Brunvald, tini basą—bari
toną, kokį retai galima užtikti. 
Puikus timbras ir galinga jė
ga, o švelnumas ir lankstumas 
piano perėjimuose yra darody
mas šio pareiškimo.

“The Boston (dobė”, Boston, 
Mass.: P-nas Brunvaldas, vos 
perėjęs 20 melus, studijavo po 
priežiūra Jean de Beszkc ir dai
navo kelioms Europos operų 
kompanijoms. P-as Brunvaldas 
turi didelę galybę tono 
pakilimuose ir užtektinai 
puikių /permainų, kai mu
zika reikalauja. Jis yra 
Aiškiai dramatinis dainininkas. 
Koncertų dainos to tipo, kurį 
mėgia Šaliapinas, taipjau suda
ro puikią dirvą p. Brunvaldo 
talentui. P-no Brunvaldo bal
sas, jo gera operetinė teknika 
ir jo • asmenybė užtikrina jam 
pasekmingą karjerą taip opero
je, kaip koncertuose.

“Boston Post”, Boston, Mass.: 
Leonardo Brunvaldo balsas yra 
taip baso ir baritono ir tinka 
akiems skyriams, lai rūtas bal
sas.

‘'La Notizia”, Bocton, Mass.: 
P-nas Brunvaldas vėl parodė, 
kad jisai yra didelis daininin
kas. Jo tyras balsas turi dai
lų lankstumą, — tokį, kurį ga
lima užtikti tik pas iabai mažą 
dainininkų skaičių.

“Simferopolsky Vieš t n i k”, 
Rusija: Buvo tikra puola išgir
sti p. Brunvaldą, kuris turį re
tai pasitaikantį balsą. Jį tie
siog apipylė gėlėmis.

“Philadelpbia Record”, Phila- 
delpliia, Pa.: P-nas Brunvaldas, 
basas-barilonas malonios asme
nybės, turėjo debutą pereitą va
karą, Masonų kliube, kur davė 
įdomų koncertą. Jis yra latvis. 
Ypatingai gerai dainuoja operų 
arijas, keletas kurių įėjo vaka
ro programai!. Jisai nėra taip 
augalotas, kaip garsusis šalia
pinas, bet jo dainų interpreta
cijoj galima pastebėti kai ko 
bendra su šaliapinu. Brunval
das studijavo pas dabar jau mi
rusį Jean de Reszke ir, reikia 
pasakyti, kad jis yra geras pro
duktas ano garsaus mokytojo. 
Jo puiki tarmė, jo galingas bal
sas ir švelnus perėjimai sutei
kė užtarnautų jam aplodismen
tų. Jis turėtų tapti gerai žino
mas koncertų salėse. Dainavo 
jis vokiečių ir rusų kalbomis, 
ir kiekvienoj kalboj jo balsas 
buvo tikrai patraukiantis.

Tai taip kalba įvairių laikraš
čių kritikai apie p. Brunvaldo 
dainavimą. Lietuviai turės pro
gos išgirsti jį dainuojant sausio 
16 dieną Lietuvių Auditorijoj, 
Bridgeporte. Kep.

NAUJU SIAUTIMU 
FLU

sonnis new yor- 
/II.f KO IKI KAU- 
L Wno IR ATGAL 

Trečia Klesa
Plūs V. S. Revenue taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigąn Avė. Chicago

Galima tikėtis, kadangi oro sąly
goti yra palankios flu epidemijai. 
Kaip vienais iš keturiu apokalipso rai
telių ji gali pasirodyti • bilo kurioj 
apielinkčj, bet tie, kurie ima
TRINER1O KARTŲJĮ VYNĄ

leguliariškai, pusę valandos prieš 
kiekvienų valgį, neprivalo nieko bi
jotis. Trinerio Kartusis Vynas lei
džia jums jaustis užtikrintu, kad 
veik nenugalimos pertvaroj yru pa
statytos prieš užsikrėtimą. Jis pil
nai išvalo vidurius, pagelbsti virški
nimui ir atgaivina kraujų. Jo su
dėtiniai (cascarą, etc.) pašalinu vi
sas atmatas iš jūsų kūno ir verčiu 
jus jaustis smagiai. Tai pašalip.i 
pavojingą baimę. Pas visus aptie 
kininkus. Sempelio bonkos (viena 
šėimynai) iš Jos. Triner Co., 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III.

Spc.-ialirtns Kydynui r-hi'oui^kll ir naujų U- 
trij. Jei kiti ik«u14jo Juiiiih išgydyti. «thilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas iScgzamiuavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligi) ir jei aš apei- 
imtmi jus gydyti, sveikata jums tmgryš. Ei
kit pas tikra spiM-ialisttt. kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iš< rzaininaviino—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
pietų, nuo b iki 7:30 vakaro. Netlolivj 

nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

CHICAGOS 
ŽINIOS

“Mokyklos” suolas 
džiurei

Teisėjo George F. Rush kam
bary nagrinėta byla vagilio, ku
rį užtiko svetimam name poli
cininkas. Teisme buvo iy dau
giau liudininkų prieš vagilį. Bet 
prisaikintieji (džiurė) išnešė 
nuosprendį: “Nekaltas4. Tokis 
nuosprendis taip įpykino teisė
ją, kad jisai pareiškė, jog tie 
dvylika vyrų nebebus reikalau
jami eiti džiurčs pareigas, bet 
turės sėdėti jo, teisėjo, kamba
ry 11 dienų ir klausytis, kaip 
kiti prisaikintieji pNdys savo 
pilietines pareigas. Kitaip sa
kant, jie turės sėdėti kaip ir 
mokyklos suole. Vėliau, sakoma, 
teisėjas kreipėsi į pavieto džiu- 
res komisionierių prašymu, kad 
tų dvylikos vyrų vardai butų iš
mesti iš surašo piliečių, tinka
mų džiurės pareigoms eiti. Tei
sėjas Rush nepatenkintas kal
bamos džiurės nuosprendžiu to
dėl, kad nusižengimas kaltina
mojo asmens, jo manymu, bu
vęs labai aiškiai įrodytas.

Du sudegė gaisre

cago Helghts, 1928 m. slot ma
šinos davusios jų operuotojams 
$200,000 pelno. Biena dalis — 
$30,000 teko Ellisui. Bet kita, 
didžioji dalis buvusi padalinta 
tarp keturių ypatų, kaip mano
ma, stambių politikierių, už pro
tekciją. Chicagos policija ir val
stybės gynėjas Swanson dabar 
triusiasi, kad patirti, kas yra 
tie keturi asmenys. Ellis, kuris 
yra areštuotas, jų neišduoda.

Bomba apardė profe
soriaus namus

Nakiį iš pirmadienio į antra
dienį bomba apardė sieną na
mo, kuriame gyvena prof. 
Charles E. Humiston, 449 N. 
Central avė. Dr. Humiston se
niau yra buvęs Illinois valstijos 
daktarų asociacijos prezidentas, 
o dabar profesoriauja Illinois 
universitete. Policija daro tyri
nėjimą.

yra aukščiausia muzikos rūšis. 
Abelnai, biletai simfonijos kon
certui esti gan brangus, dauge
liui žmonių ne visuomet priei
nami.

Kas daroma, kad platesniam 
publikos skaičiui galima butų 
gėrėtis jais? Laikas nuo laiko 
duodama vadinamieji liaudies 
koncertai, t. y. koncertai nupi
gintomis biletų kainomis. Arba 
organizuojama orkestrai, kurie 
stato savo tikslu duoti geros 
muzikos kaip galima prieinames
ne kaina.

Taigi ir šis Chicagos Liaudies 
Orkestras (Chicago Ėeoples Or
chestra) duoda koncertus juo 
prieinamiausią kaina. Biletai 
busimam koncertui parduodami 
nuo 50 centų iki $1.50. Tai yra 
tikrai pigiai. , • I

Ne retai mes sumokame po 
dolerį ir brangiau už keletą vidu
tinių vodevilio numerių. Jau 
daug verčiau išrodo gražiame

teatre ir geroje vietoje už do
lerį pasiklausyti rūpestingai iš
pildyto simfonijos orkestro kon
certo. —Kep.

DELEI DIDĖJANČIO BIZNIO DE- 
l’OSITORS STATE BANKAS IŠ

RINKO DAUGIAU VIRŠININKŲ

Greit* augančio Depositors State 
Banko klientai ir draugai nudžiugs 
delei to, kad direktorių susirinkime 
pereitą antradieni, sausio 8 d., delei 
nuolatos ir sparčiai didčjančio biznio, 
kad suteikti jiems geresnį patarna
vimą ir patarimą, žymiai tapo padi
dintas banko viršininkų skaičius. Lie
tuviams klientams Depositors State 
Banko bus ypač maloni žinia, kad p. 
R. D. Mathias tapo išrinktas banko 
prezidentu, užimti vietą be laiko pa- 
simirusio p. Pesicka. P-as R. D. 
Mathias nuo dabar ves reikalus šios 
didelės finansinės ištaigos, kuri tarp 
lietuvių turi tokj dideli buri klientų 
ir draugų. Nėra abejonės, kad p. 
Mathias, įgyjęs tiek gerų draugų 
tarp lietuviu, tą skaičių draugų žy
miai padidins, nes n? vienas negali 
nepasigerėti jo kiltu budu ir įimtais 
biznio sprendimais. Kad palengvin
ti lietuviams atlikti šiame banke sa
vo reikalus, yra samdoma nemažai 
lietuvių, kurie visi yra po priežiūra 
p. Mathias, kas turi dar labiau pa- 
akstinti lietuvius pasinaudoti Deposi- 
tors State Banko patarnavimais fi
nansiniuose reikaluose.

Chicagos Liaudies 
Simfonijos orkes

tro koncertas

Nuolatinis Strėnų Skaudėjimas
Yra tankiai gamtos įspėjimas apie neveiklius inkstus

Jnstice Electric 
' Lietuviai 

Kuntraktoriai
Vedame <1 ratus i stabas pigiau 

negu kiti. Parduodam liktorių? ir 
viską elektrišką.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos Žmonėsr, 
taip pataria Lietuvos bank?

Tėmykite
1) APDKAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir ' kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) HE AL ĖST ATE: Turiu Kerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 Su. Halsted St.
Tel. Roon? °lt 8500

Vyras ir moteriškė, nesenai 
vedusi pora, sudegė kilus gais
rui Orpheum viešbuty, Joliete. 
Dvidešimt penki kiti asmenys 
■s— vyrai, moterys ir vaikai — 
buvo išgelbėti ir nukelti žemyn 
kopėčiomis, įtaisytomis išsigel
bėjimui nuo gaisro, žuvusieji 
gaisre buvo pp. Wilber VValke- 
riai, kurių namas statyta arti 
Jolieto ir kurie gyveno viešbu
ty iki namas taps pastatytas.

Sekmadienio popietį, sausio 
13-tą, Chicago People’s Sym- 
phony OrchestrA duos koncer
tą. Vieta — Eighth Street 
Theatre, 741 S. Wabash avė. 
Pradžia 2:45 vai. po pietų.

Programas bus: overtiura 
“Semiramide”, Rossini; arija 
“Song of the Czar”, Lortzing; 
Symphony No. 5, C. Minor, Be
thoveno; po pertraukos: Con- 
certo Piano No. 1, E. flat Major, 
Liszt’o; “La Feria”, trys dalys, 
Lacome; maršas “Triumphant j 
Entry of the Boyards”, Kalvon- 
sen’o.

Kai kurie muzikos mylėtojai' 
sako, kad simfonijos koncertai

A K jus visuomet jaučiatės pavar
go ir skaudąntys? Ar ken

čiate kvaršinantį strėnų skaudėji
mą, snaudingą galvos skaudėjimą 
ir kvaitulius? Ar inkstų šlapu
mas yra perdaug tankus, mažas ir 
deginantis ?

šalčiai ir slogos padidina nuo
dus kraujuje ir suteikia daugiau 
darbo inkstams. Paklausyk pra
diniu persergejimų. Neleisk ink
stu pakrikimui įsigalėti.

Kad atgaivinti normali inkstų veikimą ir pagelbėti savo 
inkstams apvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atmatų, valio
kite Doan’s Pilis. Jos patariamos yra visur'. Pasiklauski! 
savo kaimyno!

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
Mrs. AiiHtin CntniniiiKH, 15011 S. Hmeruhl Avi*. CIiIcuko, III., sako: "Doar> > 
l’ills padare man gero, todėl aš i|>iam.'HinhiKai kalbu už jas. Aš neg.r 
Irdavau pasilsėti ir visą laika jaučiaus pavariusi. Galvos skaudėjimai 
n- svatKUliai suteikdavo man didelio nesinamiino. .Mano inkstai nevei- 
KO normaliai. Aš pasijaučiau puikiai prudčjusi vartoti Doan's Pilis".

Doan’s Pilis
Stimuliuojantis diuretikas inkstams.

Visose aptiekose, OOc dėžutė, Fostei-Milburn Co., Mlu. Cbeinists,, Buffalo, N.

Gaisras kilo vakar ryte 6 vai.

Užklupo slot mašinų 
valdytojus 

___-—L .—_

®

Universal Restaurant

750 West ?

Labiausiu . mėgiami 
lietuvių valgykla 

Bridgeporte
A. A. NORKUS, sav

Tol. 2-7749 '
DR. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C. 

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak 
u Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Vlaaa darban užsakytas lejružio mėne
syj bus atliktas pigiomtj* Kainomis. Tai 
yra 
ma

Kratydami Chicago Heights 
gyventojus, policininkai ir pro- 
hibicijos agentui užtiko pas tū
lą Oliverą Ellisą 370 “slot” ma
šinų. Užgriebti čekiai ir kito
kios po|)ieros rodo, kad Elliso 
dalis iš slot mašinų pelno' per 
metus laiko buvusi $30,000. Pa
sak P. Roche,1 valdžios agento, 
slaptai tyrinėjusio padėtį Chi-

$15 
510

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mčnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai I

bu n atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Blsto- 
tumų aplollnktų Dental O Ils u.

8KYHUU8 OFISAS
1800 S. Halsted St.

Vantų Setas H
•etas     912.50
setas  >7.50
•etas    55

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Geriausiu eukiilnle darbas ut H 

i Geriausios Auksinės Cro» 
i Geriausi Auksiniai Fillir 
i Goriausi AukeJnlai Tilto!

AUoy FIIUiikh _____ _
stdabrlAal FUiu«s

_lymae dantų . .............   WUv
81ų kulnų nevauilte musų didiiamjam 

Ofise. DIDYSIS OFISAS įsteLtas 28 me
tai aivai.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. VVOOLLENS, Prea. 

»86 South Hiate St.
Pboae Hurrluon 0751

95 
»6 
V5 52 ■ 
»1 8; 
Uvab

Ii) .50 
IU.AO 
18.60

PRANEŠIMAS
Depositors State Bank su malonumu praneša išrin

kimą sekami) viršininkų:

Julius F. Smietanka, Chairman 
John S. Jurik, Vice-Chairman 
Robert D. Mathias, President

A. M. Smietanka, Vice-President
Stanley J. Ratajczak, Vice-President and Cashier 

Klemens Zarerftbski, Assistant Vice-President 
Conrad von Staudacher, Assistant Cashier 

Walter Klarecki, Assistant Cashier 
Joseph A. Tupy, Assistant Cashier

Stanley T. Bogdanski, Auditor

DIRECTORS 
James P. Crowley, Merchant 

Anton Dubsky, Retircd Merchant 
Joseph A. Gazda, Physician 

John Grassell, President Wilsęn Steel Products Co. 
George D. Hopkins, Asst. Treas., Wilson & Co. 

John S. Jurik, Vice-Chairman 
Robert D. Mathias, President 
Albin J. Pierzynski, Merchant

Louis Popper, Treasurer The E. Popper Iron Co. 
Stanley J. Ratajczak, Vice-President and Cashier 

Frank M. Sandora, Realtor
A. M. Smietanka, Vice-President

Julius F. Smietanka, Banker and Attorney, Chairman 
Major .John N. Thorpe, Physician 
Anton J. TysI, Retired Merchant

COMMITTEE
Thomas E. Wilson, President Wilson & Co., Chairman 
H. O. Heitmann, Vice-President Heitmann Lumber Co. 
R. H. Hunter, Tfeasurer Rollinds Burdick Hunter Co.

ADV1SOHY

DEPOSITORS STATE BANK
<Mland cAvgnuc^^! /'X 

ot 47th Street
tfMcniber Merai 
"Kcstrve System

W WW W W W



sausio 9, .1929
Tarp Chicagos 

Lietuviu
P. Babravičiaus pir 

mas sezono kon
certas

Baro Nora

k a ra. šiame koncerte asistuo
janti artiste buvo p. Rita Bo- 
thermel, pianistė ir p. Leon Ben- 
ditzky, akompaidstas.

Programas susidėjo .iš nu
merių, kurie, nors {vairavo ope- 

. rų arijomis ir modemiškais ku- 
lininis ir dagi futuristiškomis 
fantazijomis — visuomet tarna
vo perdavimui to jautrumo ir 
švelnumo tono, kuris daro p. 
Babravičiaus dainavimą pasigė
rėtiną. P. Babravičius turi aiš
kiai ištobulintą supratimą sty- 
liaus ir interpretacijos origina-

I % • <• a • 1 • * «•

Kailio risis su ’Parelli

Gus Kailio, vidutinio svorio 
pasaulio čempionas, risis pėtny- 
čioj su italu čemp. Pareiti, ku
ris prieš porą metų buvo pa
guldęs Meyersą ir laimėjęs čem-

NAUJIENOS, Chlcago, 61,
— - -—'------------ -......... •*—I *

piormtą. Bet kiek vėliau Me- 
yersnt pasisekė čempionatą nito 
Parelli vėl atgauti.

Kailio čempionatą laimėjo pe
reitą pavasari, kuomet jdA nuga
lėjo Fisherį.

Ristynės {vyks Ashland Au
ditorijoj.

P. Juozas Babravičius, tono-'
ras, davė savo pirmą <| sezoną huno, ir šie atributai padarė ji 
koncertą Chicagoje gan skaitliu- i publikos “favorite” ir laimi 
gai audiencijai Eighth Street jam daug draugų, kur tik jisai 
teatre praeitą sekmadienio va- dainuoja.

BIZNIO
Rodykle
Jūsų patogumui, žemiau tel

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

ACCORD1ONS
išdirbimoAukštos rųšies visokio 

amoni kos.
R. CARBONARY AND 

760 Taylor St. 
Monroe 6977

SONS

KLOOSTER AND COMPANY
100 North La Šalie St. 

Stato 6897 
Anditing, Dalį laiko, Knygvedyste, 

Incotne Tax.

BUSINESS . BRDKERS
UNITED BR^KERAGE CO?’* 

145 North Clark St.
Dearborn 38-10

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

ELKCTRICAL CONTRACTORS

COMMERCIAL LIGHTING WKS\, 
Incorporatcd

3521 Roosevelt Rd.
Nevadn 6566

Elektros ir fixturių kontraktoriai.
traktoriai.

dainuoja.
P. Babravičius išpildė, kaip 

visuomet, artistiškai arijas iš 
operų Trav intosi, XIiirtos; Barbev 
of Seville, Eugene Onegin; Sad- 
ko ir Dobrinia Nikitich; Disso- 
noncr, Borodin; The l’ilot, ITo- 
thevoc; The \Vedding, I largo- 
mishski; Kazbek, Matušis; Pa
vasario naktis Berline ir Aguo
nėlės. Gruodžio; The Lašt Leve 
ir A Spring Day, Jacobson, ir 1 
am no Prophet, Raclimnninoff, 
tečiaus geriausias “medium” jo 
balsui buvo jo sudainuotos lie- 
t ūkiškos ir rusiškos dainos. P. 
Babravičius turi neklystanti in
stinktą pasirinkime dainų publi
kai patenkinti, ir toksai jo išpil
dymas, aišku, iššaukė nuošir
džių aplodismentų, Į kuriuos p. 
Babravičius maloniai atsiliepė 
su keliais encores, tarp kurių 
buvo Karvelėlis, Sasnausko; On 
The Boad to Mandalay, Speaks; 
Vorrei M ori re ir Aptilę, Tosti, 
ir Kreolų Daina, Ay-Ay-Ay.—

P. Bita Bothermel nemaža 
prisidėjo prie padarymo šio 
koncerto dar malonesnio su sa
vo pidno išpildymu ilgu ir kom
plikuotų Chopin’o kurinių.

P. Benditzky, kaip visuomet, 
suteikė p. Babravičiui akompa- 
niamentą savo nepasekamu sty- 
lium. —

Kaip Ir Apsilankymas
/

KAIP senai jus nebuvote savo se
najame mieste? .

Žinoma, tai ilgas kelias — vargiai 
dabar jus turite ir laiko tokiai kelio
nei K>£idn.i'yti.

Bet jus galite telefonuoti — tėvui, 
ar motinai, kitiems giminėms ir savo 
senesnių laikų artimiems draugams. 
Tai yra geriausias dalykas, negalint 
asmeniniai apsilankyti.

Bell linijos pasiekia visur ir jus nu
sistebėsite kiek mažai kainuos pa
šaukimas.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System * Universal Service

Fl R N IT U R E

COHEN 
1401—9 So.

Canal
Visokeriopi namu 

parduodame

BROS.
Kalstei! St. .
(i.-oo
rakandai; mos
pigiausia.

AlTORNEYS
Johnny Meyers pralai

mėjo Pirkite 6%Boną Dabar
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS

KOZLOWSK1 MUSIC SHOP 
911 Mihvaukee Avė. 

Haymarket 2121 
Mes parduodame, taisome fonogra

fus; naimame, pristatome

D i (>

Panedėlyj Johnny Meyers, bu
vusi* vidutinio svorio čempio
nas, ritosi su Fisheriu. Kiekvie
nas ristikas laimėjo po vieną 
“falLą”. Susikibus trečią kar
tą, išsibaigė laikas (dvi valandi) 
J>e pasekmių. Bet kadangi Fi- 
sher rodė daugiau agresingumo, 
tai “referee” pripažino jį laimė
toju.

iš nuošimčių, kuriuos jus gausite dabar už 
savo taupiamąją sąskaitą ir kitus invest- 
mentus. Tai darydami jus nežudote nuo
šimčių.

BOR’S RADIO SHOP
1539 So. Crawford Avė.

Rockwell 9460
Friend Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

----ooo-----
Gansonas laimėjo

Nuošimtis nuo Sausio 1 d.
yra mokamas ant visų taupymo depozitų, 
kurie bus padėti iki sausio 15 d., jskaityti- 
nai. Tai yra jūsų proga sutaupyti pinigus.

REAL ĖSTATE

J. H. SCHAFFER and CO. 
8003 Ridge Avė.

Tel. VVilmette 364
North Shoro farmos, lotai, akrai 

ir namai.

VVilmette

ROOFING

Clcvėlande ritosi Jack Gan- 
son su “Bull” Martin. Bistynes 
laimėjo Gansonas.

Ristynių pažiūrėti buvo nu
ėjęs ir Jurgis Skinderis, 105 me
tų senukas. Senukas labai en
tuziastiškai plojo, kuomet tau
tietis Įveikė savo prieki.

Taupomosios Sąskaitos
perkeltos į šį banką per tą patį laiką taip
jau neš nuošimčius nuo sausio 1 d.

CONSUMERS ROOFING WKS. 
4345—50, Harrison Street 

Tel. Kedzie 5111
Visokios rųšies stogų dengimas at

liekamas nebrangiai.

SASII AND DOORS

A L BERT J. ANTHONY 
3129 W. 39th Place

Lafayette 4789
Duiys, storm, sash, gardžiai, siete

liai, etc.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

CENTBAITZ“ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

ęi

''■'‘W
■'■\VVWvv4'
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Klasiškas

KONCERTAS
♦ i • • ' ’ ; • «

7 rečiadieny, Sausio 16,1929
LIET. AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare v *

ARTISTAS LEONARD BRUNWAI.D
4

J
Turime garbės perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusį pasau
linį dainininką. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Porpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos, čia 
baigė mokyklą. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fran
ci jo j. šį žymų dainininką lietuviai turės progą pirmu kartu 
išgirsti.

Mes kvečiame jus atsilankyti j ši klasiška ir puikų koncertą.
NAUJIENOS.

SEVVING MACHINES

WM. ROCHE 
4251 Cottage Grove 

Oakland 1367 
Senos ir naujos siuvamos mašinos; 

justi priimamos mainui.

TUBBY Personified.

A VERS SIGN SERVICE 
1338 Roosevelt Rd, 

Monroe 3829
Visokios rųšies iškabos. Abelnas 

iškabų kont faktorius.

STATI ONA R Y

MERCHANTS ASS’N INC.
3610 So. Hoyne Avė.

Virginia 2074
Visokios rųšies rašomieji daiktai.
Biznio kortos $2.95 už tūkstanti.
Sempeliai.

T I R E S

HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkani žavimas, bata- 

rejų Čardžinimas, taisymas.

Gr^kp &9ow ■ 
tMMK 
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DIPLOMATINIS ŽAIDIMAS

Sovietų valdžios pasiūlymą pasirašyti tam tikrą 
“protokolą” prie Kelloggo amžinos taikos pakto, kuriuo 
tam paktui butų suteikta galia, nelaukiant, iki jį rati
fikuos keturiolika pasirašiusių valstybių, Lietuvos vy
riausybė jau priėmė. Dabar svarsto, priimt ar ne tą pa
siūlymą, ir Varšuva. Ji jaučiasi atsidūrusi keblioje pa
dėtyje. Jeigu bolševikų pasiūlymą ji atmes, tai ii turės 
prieš visą pasaulį teisintis, kodėl ji taip elgiasi. O jeigu 
ji priims ji, tai ji tuo patim viešai pripažins, kad sovie
tų pasiūlymas tikrai liudija apie nuoširdų Maskvos norą 
sustiprinti pasaulio taiką, — kuo netiki nei lenkai, nei, 
veikiausia, patys bolševikai.

Išvaduoti lenkus iš šito keblumo, įsimaišė j disku
sijas Rumanija (tur būt, pamokinta Francijos diploma
tų). Ji pareiškė, kad ji turinti teisę leisti arba neleisti 
lenkams pasirašyti tą atskirą “protokolą” su rusais, 
kadangi Rumanija esanti padariusi sutartį su lenkais 
veikti tam tikrais tarptautinės politikos klausimais 
kartu. Rumanija sutiksianti duoti lenkams “leidimą” 
pasirašyti protokolą dėl Kelloggo pakto įgyvendinimo 
tiktai tuomet, kai sovietai pasiūlys jį pasirašyti ir Ru- 
manijai.

Tai yra špilka j pašonę Maskvai. Bolševikai yra 
piktuoju su Rumanija dėl Besarabijos, kurią Rumanija 
pasisavino ir negrąžina Rusijai. Pasiūlyt dabar Ruma- 
nijai tuoj įgyvendinti amžinos taikos paktą tarpe Rusi
jos ir Rumanijos, reikštų rusų pusėje beveik tą pat, ką 
atsižadėt Besarabijos. Taigi dabar atėjo eilė sovietų dip
lomatams sukti savo galvas, kaip pasielgti, kad nereikė
tų surišti sau rankas santykiuose su Rumanija ir kartu 
kad neišrodytų, jogei Maskva nėra nuoširdus pasaulio 
taikos draugas.

žodžiu, intrigos prieš intrigas. Iš intrigų susideda 
“diplomatų žaidimas”, žaidžiama, deja, šiame atsitiki
me ne kokiais menkniekiais, bet klausimais, kurie gali 
nulemti pasaulio likimą.

Visi aiškiai supranta, kad sovietų valdžiai tas Ke- 
lloggo-Briand’o amžinos taikos paktas rupi tiktai tiek, 
kiek ji gali panaudot jį savo propagandai ir kitų val
džių erzinimui. Bet ar galima norėt, kad bolševikai žiū
rėtų į jį rimčiau, negu patys jo autoriai? Washingtonas 
ir Paryžius tą paktą sumanė, bet apsisukę tuojaus ėmė 
taip vienas, kaip ir antras, rengtis prie didinimo savo 
karo jėgų! Kol amžinos taikos paktą pasirašiusios val
stybės nepradės nusiginkluoti, tol kiekvienas galės pa
sakyti, kad pasaulio taika joms yra tuščias žodis. Bet 
nadėti ginklus šiandie atsisako visi — neišskiriant ir 
Rusijos, kuri nori pasirodyti karštesnė Kelloggo suma
nymo rėmėja, negu pats Kelloggas.

Apžvalga
KOMUNIZMO IR SOCIALIZ

MO KRITIKAS

P. Ramusis Arimantas vėl at
siliepė sandariečių laikraštyje 
socializmo ir komunizmo klau
simu. Tarp ko kito jisai tenai 
sako:

“Žymiausiais komunizmo 
proponentais buvo Marksas 
ir Engelsas. Jie sušaukė pir* 
mą komunistų tarptautišką 
kongresą Londone, 1817 m., 
kur ir paskelbė savo garsųjį 
Komunistų Partijos ManifeS’ 
tą.”

čia autorius jau save šiek- 
tiek atitaiso, po to, kai mes nu
rodėme jam, kad Pirmasis In
ternacionalas negalėjo išleisti 
“Komunistų Manifestą”, kadan
gi Internacionalas buvo įkurtas 
tiktai 1864 m., o “K. Man.” bu
vo paskelbtas jau prieš 1818 me
tu revoliucijų.

Bet ir šitame pataisytame 
savo pareiškime p. R. Ariman
tas daro stambių faktinų klai
dų, iš kurių aiškiai matyt, kad 
jisai visai nėra susipažinęs su 
dalyku, apie kurį jisai kalba.

Marksas ir Engelsas nešaukė 
komunistų kongreso į Londoną. 
Tikrumoje Marksui ir Londoną 
teko pirmą kartą pamatyti tik
tai už keleto metų po “K. M.’ 
pasirodymo.

O tas “Manifestas” buvo pa
skelbtas visai ne kongrese.

Dalykas buvo toks. Prieš va
sario (1848 m.) revoliuciją gy
veno Paryžiuje daug vokiečių 

i emigrantų. Radikališkesnieji jų 
buvo susiorganizavę į slaptą re
voliucinę sąjungą, kuri vadino
si “Teisingųjų Sąjunga” (Der 
Bund der Gtrechten). Marksas, 
kuris 1844 m. atiikrausti į Pa
ryžių, susipažino su tos organi
zacijos vadais ir paiku! įstojo 
j ją, — taip pat, x kaip ir jo 
draugas. Engelsas. Po jų dviejų 
įtaka, “Teisingųjų Sąjunga” 
nutarė pakeisti savo vardą j 
“Komunistų Sąjungą” ir priim- 
H piwrąmą. kuri parašy

ti buvo pavesta Marksui ir En
gelsui.

Šitą darbą juodu atliko pa
baigoje 1847 m. Jų dviejų pa
rašytam Komunistų Sąjungos 
programui buvo duota vardas 
“Komunistų Manifestas”. Jisai 
buvo atspausdintas pradžioje 
1848 m.

Komunistų Sąjunga tuo laiku 
buvo beveik išimtinai vokiečių 
organizacija, bet jos centras 
buvo Francijos sostinėje. Prasi
dėjus revoliucijai Vokietijoje, 
Sąjungos nariai, žinoma, pasi
skubino sugrįžti į savo kraštą 
ir aktingai dalyvavo revoliuci
nėse kovose. Kai revoliucija Vo
kietijoje buvo nuslopinta, tai 
revoliucijos veikėjams, kuriems 
pavyko ištrukti, teko dumti j 
užsienius, ir daugelis jų vėl su
sitelkė Paryžiuje. Iš čia tečiaus 
žymesnieji jų tapo ištremti, ir 
už kiek laiko komunistų judėji
mo centras susidarė Londone. 
Tenai apsigyveno ir Marksas, 
bet netrukus jisai buvo iš Ko
munistų Sąjungos pašalintas, 
kaipo “buržujus” ir “oportunis
tas”. Pati gi Sąjunga ilgainiui 
sunyko ir pakriko.

Tai tiek apie istoriją tos or
ganizacijos, kurios vardu buvo 
išleistas “Komunistų Manifes
tas”. Dabar apie komunizmo 
idėjas.

Komunizmas ir nuosavybe

P. Ramusis Arimantas, to
linus, rašo:

“Pagrindiniu tikslu Mark
so — Engelso, kaip ‘Manifes
tas’ skelbė, buvo panaikini
mas* privatus nuosavybes. 
Vieton privatės nuosavybės 
jie siūlė , bendrą žmonių nuo
savybę, kas ir reiškia komu
nizmą.

“Bendra visų žmonių nuo
savybė yra galima tik sutei
kus nuosavybės titulą valsti
jai. Leninas tą idėją pravedė 
S. S. S. R.

“Tarptautinis socializmas 
veda prie sudarymo pasauli
nės komunos. Ar ‘Naujienos’ 
su šita išvada nesutinka? Ar 
moderniškas socializmas prie
šingas yra Markso ir Engelso 
teorijoms? Jeigu taip, jeigu 
Sacial-demokratai yra gynė
jai privatūs nuosavybės, tada 
skirtumas tarp tautiškų ir 
socialistiškų demokratų ding
sta ir ‘Sandaros’ idealai yra 
pasidarę ir ‘Naujienų’ idea-

• lais.”
Čia yra iškelta visa eilė taip 

didelių klausimų, kad, norint 
pilnai j juos atsakyti, reikėtų 
pripildyti visus šio laikraščio 
puslapius. Mes turėsime pasi
tenkinti tiktai keletu pastabų.

Pirmiausia, pasakysime auto
riui, kad vienintelis tikras ke
lias pažinti komunizmą ir mo
derniškąjį socializmą tai — stu- 
dijuot jų istoriją: komunizmą, 
koks jisai buvo prieš Markso 
laikus, paskui “Komunistų Ma
nifestą” ir socialistinį judėjimą, 
pradedant Pirmuoju Internacio
nalu ir baigiant pokariniais lai
kais. Jeigu sandariečių rašyto
jas butų susipažinęs bent su 
vienu-antru šiandien gyvuojan
čių socialistų partijų programų, 
tai jisai nesakytų, kad socialis
tai ėmę virsti “tautiškais de
mokratais” arba kad socialistai 
jau priimą “Sandaros” idealus. 
Jam tokia mintis neateitų nė j 
galvą, nes jisai žinotų, kad apie 
“Sandarą” dar niekas nebuvo 
pradėjęs nė sapnuoti, kuomet 
socialistai jau skelbė tas idėjas, 
kurias jie skelbia šiandie!

Iš tiesų, tai ne socialistai sko
linasi “tautiškų” demokratų idė
jas, bet kiek yru socialiu turinio 
demokratų, liberalų ir panašių 
partijų proglamuose, tai jisai 
yra visas išrašytas iš socialistų 
platformų.

P. R. Arimantus klausia w: 
ai* ne tiesa, kad Marksas ir En
gelsas siūlė panaikinti privačią 
nuosavybę ir jos vietoje įvesti 
bendrą žmonių nuosavybę, ir ar 
ne tiesa, kad tą pačią “komu
nizmo” i<}ėją skelbiu ir šių dic-

nų socialistai? I tai tenka atsa
kyt: ii* taip, ir n«e.

Socialistai, žinoma, stoja už 
pakeitimą privačios nuosavybės 
bendrąja nuosavybe, ir šituo at
žvilgiu jie yra komunistai; to
dėl ir Marksas galėjo vadinti 
savo naujos gadynes socializmo 
programą “komunistišku”. Bet 
nuo Markso laikų mes žinome, 
kad yra dvi didelės ir pamati
niai skirtingos nuosavybės sri
tys: nuosavybė gamybos (ir su
sisiekimo) priemonėms ir nuo
savybė vartojimo daiktams. Pa
vergimas žmogaus žmogum ir 
išnaudojimas kyla ne iš to, kad 
rūbai, kuriuos žmogus dėvi, 
maistas, kurį jis valgo, butas, 
kuriame ‘jisai gyvena, priklau
so privatiems savininkams; bet 
išnaudojimas kyla iš to, kad 
įrankiai, kuriais atliekamas dar
bas, medžiagos, iš kurių gami
nama daiktai, ir kitos gamini
mo priemonės yra privačioje 
nuosavybėje.

Taigi socialistai ir stoja už 
tai, kad butų suvisuomenintos 
gaminimo ir susisiekimo Prie
monės, o ne visas žmonių tur-' 
tas. Individualio varpojimo daik- i 
tams socialistai visiškai neketi- ■ 
na panaikinti privatinę nuosavy
bę; priešingai, jie mano, kad so
cializmo tvarkoje šitos nuosavy
bės pas žmones bus daug dau
giau, negu dabar!

Dabar p. R. Arimantui bus 
aišku, kodėl dabartinio socializ
mo negalima lyginti su pirmyk
ščiu krikščionišku komunizmu: 
krikščionys norėjo suvisuome
nini daugiausia vartojimo daik
tus (bendrai valgė, dalinosi rū
bu ir pinigais), o gamybos sri
tyje stojo už privačią nuosavy
bę. Antra vertus, Rusijos bol
ševikiški komunistai suvisuome
nino viską — ir dirbtuves ir vir
tuves: jie įvedė “kazermių ko
munizmą”, o ne socializmą.

Pagaliau, turime pabrėžti dar 
kartą tai, ką buvome sakę aną 
sykį:' socializacija yra ne tas 
pats, kas nacionalizacija (suval- 
stybinimas). Paėmimas produk
cijos įmonių į valstybės nuosa
vybę gali tikti tiktai tam tik
ruose atsitikimuose, o ne visur. 
Be to, kalbant apie sociali zaci-
ją, reikia turėt omenėje ne tik vaizdas apie žemės vidurį, 
nuosavybę, bet ir vidujinę tvar
ką įmonėse. Įmonių vedime so- pusšešto sykio 
cialistai svarbiausią balsą pri-s vandenį. Bet tas didelis žemės 
pažįsta ne valstybinei biurokra-1 sunkumas negalima išaiškint 

daiktų standrumu žemės vidu
ry. Aišku, kad žemės gilumoj 
spaudimas didesnis, bet pa
čiame žemės vidury tas spau
dimas palyginti visai nedidelis.

Mes jau esame įpratę many-

tikina, kad žemes gilumoj turiŽemės sudėtis
Žemės sudėties tyrimas. —Kaip 

giliai žmogui pasisekė nusi
leisti į žemę? —- žemės sun
kumas. — Karštis žemės: gilu
moj. — žemės sluoksniais— 
Sluoksnių sudėtis. — Žemės 
vidurio sudėtis. — Meteoritai. 
- - že nės reformavimosi. — 
Gyvos ląstelės atsiradimas.

dos,—musų titnaginiai akmens, 
o gilumoj pasiliko metalinis 
branduolys. Bet stiklinė kalvc- 
rudos masė ne visur pasiliko. 
Veikiant susidariusioms jėgoms 
ta masė žemės paviršiuj pasi
keitė: iš stiklo pasidarė krišto
lai, o kalvėrudos tapo granitu, 
inarmoru ir gražiais

> diabazais. Krištolas 
kaip naudas ir labiau 
atomų subųungunas.
gumas'žemės paviršiuje ėjo dar 
toliau, ir iš tų atomų rinkinio 
gimė dar sudėtingesnių gamtos 
formos - gyva ląstelė, kuri ilgai 
tęsė savo išsivystymo istoriją...

........................ ■■■■..................... n n.■■■■■■!■«

Bušų mokslininkas A. Fers- 
manas apie žemes sudėtį rašo 
sekamai:

Sunku pasakyti kas paskuti
niuoju metu labiausia judina 
,mokslininkų mintis žemės sudė
čiai ištirti. Tai yra vienas įdo
miausių mokslo istorijoj 
mų, kuris niekuomet 
vienodai sprendžiamas, 
tebimos, dažnai iš 
timo, nesąmoningai 
kyla žmonijoj; dažnai 
kųs nuotykiai, 
pasisekimai mintis labai ir 
drąsiau judina, negu plačios 
ir didžios teorijos.

Taip yra dabar ir su žem5s 
vidurių tyrinėjimais. Radęs tin
kamus budus, žmogus 
suprasti tai, kame jis 
ir iš ko yra kilęs.

Lengva suprasti, kad 
todai (budai) turi būti nepa
prasti todėl, kad žmogus gali 
nusileisti tik negiliai. į žemę, ir 
tik aukso troškimas privertė 
žmogų toliau nugrimsti į že
mės vidurį, būtent 2[/ž kilomet
ro. Kiek giliau žemėn prasi
skverbti žmogui pavyko tik grę
žiamaisiais instrumentais. Ame- . _ . .
rikoj padaryta naftai imti sky-|apie 2,900 klm. gilumoj Rudžių 
lė 2,450 metrų gilumo, 
metais ta skylė norima 
gręžti ligi trijų kilometrų 
mo.

klausi- 
nebuvo 
Nepas- 
nujau- 
idėjos 
smul-

menkiausi 
labai

būti kieta masė.
Iš tikrųjų, žemės vidurio 

vaizdas gali būti toks. Kaž kur 
50—70, o gal būt, ir ligi 120 
kilometrų gilumoj, yra susigu
lėjusi ugnies masė, sudaryda
ma arba atskirus židinius, ar, 
gali būti, apgaubia ugnies ap
valkalu visą mušu žemės plane
tą; po ta masei susispaudusi 
kietai pluta" stiklas, stiklinė 
masė kvietkuota arba žieduota, 
o dar giliau— metalinis bran
duolys.

Viršuj ištirpusio aptraukalo 
eina musų žemės sluoksnis, ku
rį sudaro krikštoliniai metalai, 
gipsas, bazaltas, žvyras, kalkės 
ir t.t. Tokiu budu žemės ka
muolys susideda iš kelių ap- 
traukalų—sluoksnių: 1. dujų at
mosferos, 2. liidrosferinių skys
čių, 3. krištolinės plutos, 4. 
ištirpusios karštos lavos, 5. ak—* rie stengiasi jas iškošti iš kraujo. O 
meninio stiklo sluoksnio, 6. ru
džių, 7. metalinio branduolio.

Dabar pažiūrėsim, iš ko susi
deda kiekvienas sluoksnis ir ko
kius turi ypatumus juos SUda- j™1 Hea.lšį^K’,,Pl1”1 n«°se<ių, kanalai

tamsiais 
pasirodė 

užbaigtas
Sudėti n-

Inkstams Blogai 
Veikiant Imkite 

Druskos
Sakoma Nugarą Skauda Todėl 

Kad Tamsta Permažai 
Vandens Geri

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs tą kas 
gamina rūgštis, sako žinovas. Tų rūg
ščių perteklius perdirba inkstus, ku- 

' ‘ J . . ‘ n
inkstams užsikimšus, turite juos pa- 
liuosuoti, taip kaip liuosuojate vidu
rius, išvalant šlapumo medžiagą. Ki
taip gausite skausmą nugaroje, gal
vos skaudėjimų, svaiguli; viduriai 
rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro raumatizmas gels, šlapu- 

dažnai įsikarščiuoja, šlapumas degi
na ir esi priverstas ieškoti pagelbos 
porą syk per naktį.

Pasitark arba su geru patikėtinu 
gydytoju, arba iš aptiekos gauk ke
turias uncijas Jad Salts druskų. Imk 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčiu 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
pradės veikti, šios pagarsėjusios 
druskos padarytos i§ vynuoges rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pridėta li- 
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveikimui rūgščių, 
kad jos neerzintų kūno.

Jad Šalis druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų puto
jantį lithia vandens gėrimą. Gerkite

ranČioji medžiaga.
pradėjo' Apie pirmuosius du sluoks- 
gyvena nius galima nekalbėti, nes jie 

daugiau ar mažiau žinomi, nors 
paskutiniuoju laiku tėra surasti 
aukšti atmosferos sluoksniai. 
Tuos sluoksnius surasti pavyko 
išaiškinus šiaurės pašvaistės ir 
Ram. vanden. vokiečių laivui 
“Meteor” padarius ekspediciją, 
tirti vandenynų gelmes.

Po akmeniniu sluoksniu eina apščiai gero vandens!
1,200 klm. rudžių diržas, ir to- * “ -------------------
liau geležies branduolys, taip Pilnai atitinka se

tie me

šiais. diržo gamta, kurioj yra beveik 
pra-' trečia dalis žemės, gana neaiš- 
gilu-

Bet koks tai mažokas gi
lumas palyginus su žemės sker
siniu, kuris yra beveik 6,400 ki
lometrų? Bet žemės gilumo 
tyrinėjimui taikant geofizikos 
(žemes sudėties mokslo) davi
nius, gaunasi visai netikėtas

žemė labai sunki planeta, 
sunkesnė už

tijai, bet technikos ir darbo at
stovams. O pas bolševikus, kaip 
žinome, technikos atstovai (spe
cialistai, inžinieriai) yra betei
siai politiškų komisarų pastum- 
dėlai. ----  u —- ------- „ „ ----- v

P. R. Arimantas, kaip mato- ti, kad žemės vidurys yra ug
nie, ignoruoja visą socializmo nies lava (ištirpusios žemės su
moksią, kuris vystėsi per aštuo- dedamos medžiagos) ir mums 

Ko- urnai susidaryti iktokį vaizdą 
apie žemės vidurį yra sunku. 
Iš tikrųjų, leidžiantis į žemę, 
greit patiriame karštesnę tem
peratūrą. Galima tvirtinti, kad 
žemes vidury - 30 - — 40 kilo
metrų gilumoj temperatūra tu
ri 1000—1200 gradusiį karščio, 
t. y. tokia temperatūra, kurioj 
ištirpsta įvairus metalai ir uo
lienos. Ten turėtų būti ištir
pus masė, bet įvairus daviniai 
rodo, kad aukščiau temperatū
ra vargu ar įkaista. Ir, prie- 

nos”. Juk jau Brooklyno seime j singai, yra daug davinių, kurie 
1914 metais lietuviai socialu tai rodo, kad žemės gilumoj, pačia- 
siulė ir pravedė rezoliuciją, ku-'me jos centre, karščio nėra dau- 
rioje reikalaujama apsisprendi- giau kaip tūkstantis laipsnių, 
mo teisės Lietuvai, kuomet 
apie Wilsoną, kaipo “pasaulio 
demokratijos pranašą”, tuomet 
dar niekas nebuvo girdėjęs.

nias dešimtis metų, nuo 
munistų Manifesto” pasirodymo; 
ir savo kritiką remia tiktai ke
liomis tame “Manifeste” iš
reikštomis mintimis, kurias kri
tikas nepasistengč net suprasti.

“Wilsono doktrina”

Tiktai dėl to, kad jisai netu
ri jokios nuovokos apie moder
niškojo socializmo istoriją, ji
sai, pagaliau, įsivaizduoja, kad 
tautų apsisprendimo teisė esan
ti paimta iš “Wilsono doktri-

Italų oficialis valdžios rapor
tas sako, jog emigrantai mažai 
biznio teatneša. Dar prieš tris 
metus jie pasiuntė į tėvynę 
8,000,000 lirų, šiais metais iki 
liepos mėnesio jie pasiuntė tik 
apie 1,000,000 lirų, 
laiku jię ištraukė 
apie 3,591,000 lirų.

Raporte dar sakoma, jog 
Italijos emigrantai kenkia savo 
tėvynei, “diskredituodami” fa
šizmą svetimtaučių akyse.

- —K.

Tuo pačiu 
iš Italijos

ilesniems žmonėms

Tai visai nedaug. Tas karščio 
susikaupimas tai nėra kokia ne
ataušusi medžiaga, bet yra iš
dava žemės sluoksniuose ra- 
diaus pasidalinimo ir tų elemen
tų, kurie gali sukelti radiaus 
bangas.

Toliaus mes ryškiai matome, 
kad žemės planeta 
daugelio ir įvairių
Tų sluoksnių gana daug, bet 
ypačiai aiškiai jie žymu bron
ziniam akmens klode, būtent, 
1200—2900 kilom, gilumoj, že
mės kamuolys skiriasi į tris, 
aiškiai išsiskiriančias savo 
sčmis, dalis.

Bot kas yra gilumoj? 
labiau iv labiau gcuffyikuį

sudėta iš 
sluoksnių.

ma-

Vis 
įsi-

ki, tečiaus tyrinėjimai rodo, 
kad čia geležis ir magnetas turi | 
vaidinti didelį vaidmenį; prie 
geležies ir magneto prisijungia 
fosforas, siera, grynanglis. Pa
galiau, eentralinę žemes dalį už
ima 90 procentų geležies, 8 pro
centai nikelio ir dar nedidelis 
kiekis fosforo, sieroj ir gryn- 
anglio.

Remiantis Amerikos geologų 
(žemės tyrinėtojų) daviniais, 
žemės vidurio sudėtis esanti 
tokia:

Vidury žemės 40 proc. suda
ranti geležies, 28 proc. kremni- 
jus, 15 proc. angliarukštis, 8 
proc. magnetas, 3 proc. nikelis, 
beveik po 2 procentu kalcijaus, 
aliuminijaus ir mažas kiekis kb 
tų 89 chertiiškų elementų.

Tai toks žemės sudėties vaiz- ■ 
das, kurioj mes gyvename. Tie' 
įdomus išvedžiojimai pilnai pa
sitvirtina sulyginus juos su me
teoritu sudėties elementais, t. 
y. medžiagos dalimis tų dangaus 
kūnų, kurie nukrinta ant že
mės.

Visas pasaulis sukurtas iš 
vienodos ir tos pačios medžia
gos, o musų žemė yra tipingiau- 
sias gabalas dangaus kūnų.

Mes artinamės prie pabaigos. 
Visai netikėtai atsidaro prieš ( 
mus musų planetos vidurys. Li
gi didelių gelmių tęsiasi akmenų 
pasaulis, bet ne tų, kuriuos mes 
žinome kaip granitą, diabazą ar
ba kalkes tiltams ir trotuarams 
vartojamas, o kaip stiklo, bet 
užtat musų planetos centrą, 
trečią dalį masės, sudaro išti
sinis metalo gabalas. Tiesiog 
po musų kojomis plėvelė neiš
tirpusios masės. Kalnai ir okea
nai, ugnies šaltiniai ir vulka-! 
nai, žemės drebėjimas, rudžių 
skiedinio išsiliejimai, tas viskas 
mažos smulkmenos žemės pa
viršiuj, iššauktos tu pačių ra-j 
dijaus atomų.

žemės reformavimosi veiks
mas visada ėjo ta pačia kryp
timi, tik laikus ir erdvė pada
rė jį sudėtingesnį. Atmosferos 
dujos, sutirštėjusios į vandenį, 
apgaubė žemę. Toliau du treč
daliu žemes apdengė kalvčru-

Kutenantis, kvaršinantis ko
suliai, kutenimas gerklėje ir pa- 

. vargimas, nerviniai užsikosėji- 
mai yra tuojaus palengvinami 

j su Folcy’s Honey and Tar Com- 
pound. Laikykit dožą trumpą 
laiką žemai gerklėj prieš ją nu
rijant. Jo sudėtis iš grynos pu
šų smalos, šviežio liuosuojančio 
medaus, kartu su kitomis ver
tingomis vaistinėmis priemaišo
mis yra pastebėtinai gydantis 
šalčio įdegtoms gerklės ir plau- 

: čių audmenims ir lengvai paša- 
i liną nesmagią flegmą. Neturi 
opiatų, nė chloroformo. Paban
dykit jį.

Parsiduoda!
L. P. Hannema, 

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

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

4459 So. Wood St.
Grant VVorks Drug Store, 

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

Carl F. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt.

1

C0NTRACT0R5 JK

REAL estate
Malonus ir teisingas patai/lavintas 

2608 W. 47th St.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

$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.

t
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Pereitų savaitę šioje apielin- 

keje vagiliai apiplėšė namus, 
kuriuose gyveno pirmame aukš
te lenkų šeima, o antrame lie
tuvių.

Vakare, apie 6:30 valandų, 
parėjo namo iš darbo lietuvis 
Mykolas Sakalauskas. Eina ji
sai iš kiemo naman adresu 4119 
Francisco avenue. žiuri - - du
rys atdaros. Kas dabar čia yra? 
Įeina. Girdi, kad kas ten per 
frontines duris išbėga laukan. 
Uždegė šviesą. Pamatė, kad va
gių butą.

Apžiurėjo kas atsitiko. Pasi
rodė vėliau, kai kiti namiškiai 
susirinko, kad prapuolė jo, Sa
kalausko, $150 pinigais, dingo 
šeimininko du šliubiniai žiedai, 
išnešta auksinis laikrodėlis, pa
sisiuvę vagiliai dar keletą de
šimtų dolerių, priklausančių ki
tiems namiškiams.

Viso nuostolių padaryta dau
giau kaip už porą šimtų dolerių.

Nužiūrima, kad vagiliai buvę 
žmonės, kurie pažįstai namus. 
Taip sprendžiama todei, kad jie 
neėmė kai kurių dalyykų, kurie 
galėtų kartais iškelti aikštėn 
piktadarius. Pavyzdžiui, jie už
tiko viduje du gerus revolve
rius, bet jų nepaėmė, tik pasi
ėmė patronus.

Namų durys tapo išlaužtos 
štanga. Valigiai išbėgo i alėją 
ir dingo tamsoje. —Reporteris.

sirupindamas kitų vargais, tas 
vargdienis kartu nepamiršo ir 
savęs, ir, gavęs progą, įsimy
lėjo į malūnininko tarnaitę Pet
ronėlę. Tiesą, kai bokštas su
griuvo ir kai malūnininkas davė 
palaiminimą Pranui su Teklyte, 
tai Sabukas su Petronėle jį ir
gi gavo. Ale jiedu nesijaučia 
esantys galutinai “suvenčiavo- 
ti”. Bet kai šiame Joniškiečių 
vakare gaus antrą palaimini
mą, tai jausis “for aure”.

—J-.s.

Gali greitai apsivesti— 
Už savaitės ar vėliau— 
O divorsas prie pat nosies, 
Kaip bematai, čia tuojau. 

♦ * ♦
Greit prabėgo keli metai. 
Visi sako, kad jau sen’s, 
O tos mergos, kai pamato, 
tai vadina “sekind hand”.

—Pusta pėdis.

publika manytų, jei.La Bordoni ne
bebūtų liekni ir grakšti? Taigi aš 
rukau savo mėgiamuosius Lucky 
Strike sų jų skaniu pakepintu sko
niu. Po vaidinimo jie nuramina ma
no pailsusius nervus — jie niekad ne- 
erzina mano gerklės — ir visuomet 
padaro mane labai linksma”.

Tai yra sveikas p-lės Bordoni pa
tarimas Amerikos moterims. Yra 
Krai rūkyti Lucky Strike, jei nori 

knios figūros, kuri taip pritinka 
moderninei moterei. Taigi kuomet 
tik jus norėsite nutukinančių saldu
mynų, atsiminkite p-lės Bordoni pa
tarimą ir —- užsirūkykite Lucky 
Strike,

North Sld?. Tėvų ir motinų suei
ga, šiandien sausio 9d.. 8 vai. vaka
re, Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., renkasi 22C kp. S. L. A. Jau
nuolių mokyklą, lankančių vaikų tė
vai ir motinos — aptarimui svarbių 
reikahj Ir užmokėti duokles už vai-1 
kus. Vaikų ir Kuopos Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
šėrįninkų metinis susirinkimas Įvyks 
trečiadieny, sausio 9 d., 7:30 vai. va
kare, F. Shedvell svetainėj, 341 Ken- 
sington Avė. Nariai atsilunkykit vi
si, nes bus išduotas metinis raportas 
apie stovi bendrovės ir labai daug 
svarbių dalykų aptarti. Direkcija.

PROGA
Prisirengkite prie geresnio darbo. 
Išmokite kirpimą ir dezaininima 
vyrų drabužių. Rašykit dėl smulk
menų ir padarykite pirmą žingsnį 
j savo geresnę ateiti. Pamokos 
vakarais. Adresuokit

GARMENT DESIGNING
Post Office Bos 1802, Chicago, III. v y

Oak Forest

Joniškiečių kliubo 
vakaras

Gruodžio 30 dieną šią prie
glaudą atlankė antru kartu 
p-nia Amelija Matusevičienė ir I 
p-lė Violet Bernot. Iš prieglau
dos paėmė vieną senuką, F. 
Šimkų, ir užlaikys geriau, negu 
prieglaudoje. Aplankiusios su
šelpė vargdienius ir išdalino 
daugiau kaip $10 pinigais; taip
jau dovanojo vaisių pavalgyti 
ir cigaretų Ačiū už tai.

Iš kai kurių lietuviškų orga-' 
nizacijų ir pavienių ypatų ap 
laikyta gražios pašalinis ir šv. 
Kalėdų dovanėlės. Už suteik-1 
tas aukas nekuriu nusipirko j 
šventėms geriau pa valgyti, kit*■ 
vaisių, o Vincas Marozas išva-' 
žiavo pas daktarą pasigydyti— 
gal pasveiks, ir geradėjų nepa 
mirš kol gyvas bus.

čia randasi ir daugiau tokių 
lietuvių, kurie dar nėra seni, ir 
jei gautų pagalbos pasigydyti 
pas daktarus ,tai rasi ir galėtų 
pasveikti. Tai, mat, broliai ii 
sesutės, jūsų aukos sušelpi*, 
šiuos nelaimingus vargdienius.

Tariame už aukas širdingą, 
ačiū. Turime viltį, kad gera 
širdžiai lietuviai ir jų organiza
cijos nepamirš mus dažniau ap
lankyti ir sušelpti.

Joseph Lapinskas, Insti- 
tution, Ward 39, Oak Forest, III. į

ASMENYBE
Dabar labai tankiai girdime žodi 

“asmenybė”. Galbūt didžiausias as
menybės pavyzdys yra franeuzų ak
torė' Irone Bordoni, kuri sužavėjo vi
są publiką savo muzikaiėje komedi
joje “Paryžius”, kuri dabar eina New 
Yorke. Rūkymas Lucky Strike vie
ton valgyti saldumynus yra vienati
nis būdas, kuriuo p-lė Bordoni palai
ko savo oagarsėjusia figūrą lieknią 
ir grakščią. Ji neprisileidžia nutu
kimo ir susmukimo, štai ką ji sako 
apie Lucky Strike cigaretus:

“Ne, ne, ne, saldainiai yra ne man 
— aš rukau Luckies, kad būti liek
nute. Aš negaliu valgyti franeuziš- 
kųjų skanumynų, kuriuos mano vien
genčiai moka taip gerai padaryti. Ką

PRANEŠIMAI
Rūtos Draugystė No. 1, laikys sa

vo mėnesini susirinkimą seredoj, 
sausio 9 d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Auditorium svetainėj, 8183 So. 
Haisted St. — Rašt, J. Bolevitch.

Jaunosios Birutės nepaprastos dai
nų pamokos bus ketverge, sausio 10 
d., 6 vai. vakare, Mark White Sq. 
svetainėj (Library Room). Visi na
riai dalyvaukite. — Valdyba. 

■.. ....... ............ .... -■ ■ ............... ...........~

Lietuvos Akušerės

Lietuviai Gydytojai

4. L Davidonis, M. I).
1910 So Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
V n I e n d o s • 

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

•» p ari iventadienL* Ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS - 

Gerai lietuviams žinome* per 2? 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 

ir akušeris
Gydo daigas ir chroniškas ligai 

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

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

Valandos, nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakar* 

Tel Canal 3110
Jeigu neatsišauks. tai lauk 

South Shore 2238 sr Handolph OKOi1

Phone Armftage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Maudos- 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P M 

Sei < os vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal "įtartį

LEONAS KERSZIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 6 dieną, 4:30 valandą ry
to, 1929 m., sulaukęs 89 metų 
amžiaus, gimęs Žarėnų parapi
joj, Krepštų kaime, Telšių ap. 
Paliko dideliame nubudime pus
broli Juozą Stočkų. Priklausė 
prie Varpo draugijos, Lietuvos 
Darbininkų ių Piliečių Pašelpi
mo 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 vė- 
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Pusbrolis, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Ijachavicz, Tel. Roosevelt 
2515.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys metinį susirinkimą 9 dieną 
sausio 1929 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorium svetainėj, 8133 S. Haisted 
St.

Gerbiami draugai malonėkite visi 
laiku pribūti, nes turim daugel svar
bių reikalų dėl aptarimo.

Rašt. K. J. Demereckis.

Marąuette Park. — Marųuette 
Park Lietuvių Am. Politikos kliubo 
įvyks specialis susirinkimas bendrai 
su Southwest Am. Lietuvių Politikos 
kliubu, sausio 10 d., 7:30 vai. vak., 
McKay Mokyklos svetainėj (Assem- 
bly Hali), 69 St ir Fairfield Avė.

I šį bendrą kliubų susirinkimą, 
malonėkite visi nariai atsilankyti, ba 
galutinam musų susijungimui bus 
daug svarbių dalykų apsvarstyti. Mes 
turėsime padėti pamatą naujam kliu- 
bui -ant ko stovės jo ateitis.

. Valdyba.

Runko Party ir šokis, rengia S.L.A. 
343 kp. šeštadieny, sausio 12 d., Iva
novo svetainėj, 2101 Broadway, In
diana Harbor, Tnd. — Pradžia 6 vai. 
vak. Visus kviečia. SLA. 343 kp.

( N A U J I E N U ' 
. Pinigų Siuntimo Skyrius at

daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

N v

Graboriai

A. Vidikas-Lulevich AKUŠERKA
H01 South Haisted Street

Kampas 3bmos gatvės
Phone Victory 1115

A. MONTVTD, M. D.
• 57JL Milwaukr« 4vf»noe. Rnom 209 
Kampa* North šve Ir Bobey St

Vgl 1 iki 3 po pi<*tų. H iki v»k
Tel. Rruneyvirli 1983

Namų te1«*ona» Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

. Buvo jau rašyta apie Joniš
kiečių vakarų, kuris įvyks sau
sio 12 dieną G. Krenčiaus sa
lėje, 4600 So. Wood St. Taip
jau minėta, kad vakaras bus su 
programų, tik nebuvo pranešta, 
kas dalyvaus programe. Taigi 
šiuo turiu garbės pranešti, kad 
dalyvaus gerb. K. Sabonis su 
savo talentuota dukterimi, p-le 
Silvyja Gricaite, J. Klastaus- 
kaitė ir Sabukas su Petronėle. 
Turiu pasakyti, kad ne Sabu
kas, o tik tas, kuris per kami
ną su kaminakrėčio sųnaus, 
Prano, laišku pas malūnininko 
dukterį Teklytę lindo. Ale be-

Phone Boulevard 4139 
4. MASALSKIS

MATHEVV SOROCKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 6 dienų, 7:25 valandų 
vakare, 1929 m, sulaukęs 48 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Pa
pusimų kaime, Skaudvilės vai., 
Tauragės apskr. Paliko dide
liame nubudime moterį‘Marijo
ną, sunij Antaną 18 m., Petrą 

14 ir dvi dukteris — Juliją 20 

ir Josephine 12 m.

Lai būna tau lengvu šios ša
lies žemelė!

Kur geriau?
Aš Lietuvoj pas mergytę 
Per pievytę lapt, lapt, lapt, 
O tas rudis iš pašiūrės 
man už kojos knapt, knapt, 

knapt.
“Sugadino mano ‘deitą’ 
Piktai kalbu su savim, 
kad pagaučiau aš tą rudį, 
lupčia skūrą su dantim.

« ♦ ♦
O Amerikoj kas kita— 
Rudžių nereikia bijot, 
Tik mergytei “baksą” “kendžių”, 
ir gal greit pavyliot. .

EDWARDAS MATEJUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 7 dieną, 12:15 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukęs U 
metų amžiaus, gimęs A. A. Ed
vardas lapkričio 7 d., 1917 m., 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nubudime motiną Uršulę, po tė
vais Gilaitė, tėvą Romaną, 
broli Bruno, tetas ir dėdes, OŠ- 
kebunai, Misunai, Patapovičiai, 
J. Saplis ir gimines.

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

Visi A. A. Edvardo Mateju- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir- suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
'l'ėvai. Broliu, Tutou, Dėdėu 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauju gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Del platesnių žinių šaukite 
Lafayette 5956.

AUGENIA MARGEVIČ1UTĖ
Mirė sausio 8 d., 1929 m., 7 

vai. ryto, 1 % metų amžiaus, 
gimė Chicagoje. Paliko dide
liame nubudime tėvelius Anta
ną ir Salomiją Margevičius, 4 
seseris — Amiliją, Valeriją, 
Zofija ir Aleksandrą ir 2 bro
liukus — Antaną ir Stanislovą. 
Kūnas pašarvotas randasi 837 
W. 33rd Place.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, sausio 11 d., 1929 m. iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už vėbonės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Augenijos Marge- 
vičiutės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti šiose laidotuvė
se ir sutelkti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Phone Boulevard 7814

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS

Pristatome į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Haisted S t Chicago,

JUZEFĄ MASALSKIENE
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 parapijos, 
Tauragės apskr. Amerikoj iš
gyveno 15 metų. Paliko dide
liame nubudime vyrą Domini
ką, Amerikoj, o Lietuvoj sese
rį Anusę ir broli Juozapą Kon- 
šauską. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4427 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks pėt-nyčioj, 
sausio 11 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gėdu- 
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėtu 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 puturnu* 
vįmą ir atsisveikinimu

Nuliūdę liekame,
• Vyras.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriuy J. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

M u s q patarnavimas 
ddotuvėse ir kokia

me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
'•rangus todėl, kad ne- 
urime išlaidų užlai- 

a viriui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvi* fl'rahnriu’- 
ir balsamuotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
<103 S. Haisted SU 

Chicago, III.
Tel V<ctorv 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Baliamuotojaa

3814 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystes.
OFISAS:

668 W. I8th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8388 S. Haisted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physical Thąraphy and Midwife 
3252 South Haisted Street

Km.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

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

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

< Ir Rr*» Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3454 South Haisted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

Ir nuo 6 iki H vai. vnkara 
Rea 3201 South Wallac« Streai

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

>403 W. 63rd St., Suite 3.
Proaped 1028

Rea 2359 S Leavitt St.. Canal 2330 
'Hno valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal nutartį

ri460 South Artealau Av«nu, 
Phnne Prospert 6659 

Ofiso Tel Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 ^ooth Ralated Straat 

«iea<o, III.
Akių Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

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

*712 South Ashland Av«.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jo*- 
veikimą. Didelė daugybė akių suga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintai* 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iŠ namų į namus. Prak 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų
oarktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl 'risokią «ki« 

John Smetana, 0. D 
OPTOMFTRTSTAS

akių ir pritaikinao
akinių

1801 South Ashland Avenue
Plati P’dg., kamp. 1b St. 2 aukštasriail naiiip, MV. M MUikvvur

t'aHtebekit mano iškabas
Viuandos nuo 9:80 ryto iki «:80 va
karo. Nedaliomis nėra skirtu va- 

tnndt) Rnom b
Phone Candl 0523

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Boulevard 8488
*Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Haisted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tei. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
m< 6 iki 9 vai vak.

»'tiont Houievaiu <401

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

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki U. P M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A M

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ketu. 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone ('anai 6222

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago. III

Tel. Brunsvoick 9624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS x

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos 9—12, 1—5. 6—8:80 
Sekmadieniais Dagai aueitarlmą

įvairus Gydytojai
ofiso Tel. Victory 6893 

Rez Tel Drexel 9191 
DR. A. A. ROTI!

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriški), vyriškų 

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

arti Slot Street
Valandos: t—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad 10—12 dieną

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Resid<»nrf“ Tel Fnirfav 6352

GYDO
Kraujo »dos. chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir motery 
-jpnas žaizdas, lipas rpcfa:

Dr. J. W. Beandettf
VIRgUJ ASHLAND STATE BANKO

IKOO So. Ashland Avė. 
Valandos:

Nuo 2 1;30 ir nuo 7 iki 10
NedgUc'i q.,n 2 30 ikj | 30 v po nie

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGA1
Praktikuoja 20 metai 

(1 f i s a
4729 Rnuth Ashlsnd Avė.. 2 luhof 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovog

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS-

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai pn piotų ir nuo 7 iki 8:30 v«| 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v dien« 

Phone Midwa* 2880

Advokatai

A. A. 01JS
ADVOKATAS

II S La Šalie St.. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-f 

Vakarais
3241 South Haisted St 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiuna* Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 VVest Adami* St., Room 21H 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nu<> 7-> 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestvje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPI.F BI.DG 
77 West Waahington Street 

('or Washington and Clark Sts
L' Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. VVAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albm A. Petroshiua Peters)

ADVOKATAS

2388 ųdĮopuua pi
UĮpsy uų ųpioy oi

*Pia 6RO 3S8 ‘“VOR

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

V. W. RUTKAUSKAS
advokatas

29 So. La Salk* St. Itoom 730
Tel. Central 6890. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Taltnan 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 olėtą 
Gyvenimo vieta 

3823 South Haisted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 rvto

Telephone Yards 0994 j DETROIT, MICH.

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue Į 2333 Barlum Tower

Ofiso valandos: Kampas Bates and Cadillac Stiuaro
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakaro. 
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 121 Panedėliais ir Pėtnyčiomis

Res. Telephope Pluza 3200 iki 7.30 ai. Vakare



■

naujienos, cH<sngn, in Treeiadiehis, sausio 9, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Nedarbas ir komunistai

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1, valdyba 
1929 m. yra: pirm—Jonas Moti z, 
2480 W. 40 PI., Chicago, D,, pag,

zįgtftrtių, tai jai pasisekė su
kviesti daug svečių. Jų buvo 
apie šimtas. Knnstavičiaus or
kestras linksmino svečius. Prie 
gero orkestro ėjo laikas sma
giai. Apie vienuoliktą valandą
gaspadinės prirengė vakarienę. I 
Pakvietė svečius prie stalo. Su-

■ sėdę, keikta svečių paaiškino
kokiu tikslu surenkta bankie
tas ir kam. Vėžiai ačiavo sve-

. . p .... . čiams už surengimą bankieto.
komumsta> pnpaz|Sta jog i Vaka,.ienf 1)UV0 Visi

yrn bedarbių šinmę miestelyje užganfdinti. Sak5> 
Kad-išmškinus darbmmkams >5 ; ėjos irko dovanas 
kur kyla nimbas, jie buvo žj bet n t ,iau k 
nurengę prakalbas Idant sukne- ve|us )ni|.ns buvo> 
tus daugiau bedarbių į prakal- , . ..
bas, komisarai skelbė savo ga- 
zietoj, kad prakalbos rengiamos 
be įžangos ir su geru programų. 
Kvietė bedarbius kuoskaitlin- ‘ 
giau atsilankyti ir pasiklausyti 
mizerno žmogaus spičių.

Jau tada permatė “Naujienų” 
korespondentas, kad komunis-; 
tai nori pasižvejoti pinigų iš į 
bedarbių. Apie tai buvo pra-j 
nešta “Naujienose”. Tas viskas 
buvo parašyta, tartum žinota 
kaip tikrai bus.
kirtai dienai ir valandai, pra-j 
kalbos įvyksta be įžangos ir su 
programų, bet su tokiu progra
mų, apie kurį neverta nė užsi-1 
minti. Pirmu ;
sakyta j darbininkų jausmus, j 
Galima buvo 1 
žvejojami doleriai iš bedarbių.

Prieš pabaigą pirmo M‘spy- 
čiaus“ “spykeris” paminėjo, 
kad fašistai nužudę keturis dar
bininkus Lietuvoje. Perskaitė 
atsisveikinimo laišką. Po to at
kalbėjo maldą, pasakė “Visi'įpž- 
simerkite valandėlei ir mišly- 
kite, kad stovite prie jo kapo”. 
Aš dar nebuvau užsimerkęs, 
kai pamačiau, kad pustuzinis 
komisarų liokajų su moterimis 
švaistosi publikoje. Spykeris 
rėkia, kad visi užsimerktų. Aš 
nesimerkiu. Manau sau: ga! 
atsitikti kaip gatvėkario prie
angyje. Kadangi’ nesimerkiau, 
tai mačiau, kad tos moterys 
žvejojo dolerius iš bedarbių, o 
liokajai rašė.

Antru atveju spykeris šne
kėjo apie Argentiną. Sakė, ka- 
ten gerai gyventi tiems, kurie 
prisitaiko prie aplinkybių. Spy- 
čius netiko klausytojams. Jų 
buvo apie 50.

Klausimas: kada 
su liokajais sustos 
darbininkus ir statę 
pajuokos” —Dalyvis.

|vyks susirinkimas

sve- 
kad 
Vė
jau 
išsi-

Sekantį penktadienį, sausio 
11 d., 7:30 vai. vakare buvusioj 
šedvio svetainėj, 341 Kensing- 
ton Avė., įvyks Roselande Lie
tuvių Kliubų ir Draugijų Savi
tarpinės Pašelpos Susivienijimo 
pirmas susirinkimas, šiame su
sirinkime bus išduotas raportas 
iš abiejų kliubų. Bus kitokių 

Atėjus pas- raportų ir PraneSimU- šiame 
susirinkime kliubai bus galuti- 

i nai susivieniję, vardą turės to
kį, kokį paminėjau. Visi nariai 

' atsilankykite ir atsiveskite nau-1 
atveju ‘spyčius “«ri« Susivieniji-'

.......i./ jausmus. mau Paimami vyrai, moters ir j 
tikėtais, kad bus merginos iki 40 m. amžiai., 

tvalgas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1929 metų: 
Stasys Mažeika, pirm., 3149 So. 
Halsted St., Vladas Lėkis, vice- 
pirm., A. Kaulakis, nut. rašt., 
.3842 S. Union ' Avė., F. Norkus, 
fin. rašt., 5959 S. Carpenter St., 
B. Butkus, iždininkas, 849 W. 33 
Stroet.
Susirinkimus laiko kožną mėnesi 

nirmame penktadieny, 7:80 vai. vak.
— Ona Grakauska, 4508 Š. Paulina Chicago.s Liet. Auditorijoj, 3183 S. 
St., Chicago, 111 sekr. — Jos. Du- Halsted St.
bulski, 2100 W. 22 St., Chicago, III., 
ižd. — Aleksandra Abutas, 16000 
S. Lincoln St., Harvey, III., kas. — 
Antanas česna, 4501 S. Paulina 
St., Chicago, III., kasos globėjos—: 
Ksaverija Skridulienė, 1538 So. 49 
Avė., Cicero, III. ir Ona Gužaus-. 
kienė, 5005 S. Tropp Avė., Chicago, 
III., maršalka — Tuškoviče, 5726 S. 
Whipple St., Chicago, III., ligonių i 
komitetai — A. česna ir O. Davės. 
Draugystė laiko susirinkimus kas 

anra nedėldienį ’ * ’ ’
pirmą valandą po 
parko svet., 45 S 
Priima i draugystę 1 ir moteris 
nuo 18 metų iki 40 mėtų senumo ūži 
$1.00. Sekretorius J. Dabulski, 2100 
W. 22 Street.

kiekvinno mėnesio 
Davis Square 

•Paulina St.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Educational
~ Mokyklos

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knyfęvedystės, stenografijos, ir kitų

I mokslo šakų. Musų mokyklos nauja

Financial
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--------------- mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
DRAUGYSTĖS ATGIMT1ES LFE- sistema stebėtinai- greitai užbaigia-j 

TUVIU TAUTOS MOTERŲ IR ma pradini mokslų i devynis mfine-TUVIŲ TAUTOS MOTERŲ ... . , ,
VYRŲ išrinkta valdyba 1929 m.: sius; aukštesni mokslą | vienus me-
pirm. J. Paltanavičius, 3751 So. tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje
Emerald Avė., vice-pirm. K. Leng- i«u tūkstančiai lietuvių įgijo moks-1 
vinas, 349 S. Lowe Avė., prot. rašt. iU8, Ateikite įsirašyti šiandien ir
R. B. Lukpetrienė, 822 W. 19 St., Jums padėsime įsigyti abelną moks- j
fin. rašt. R. M. Cipllnskas, 3583 S. **• .Snvo b,lvi žy‘,niai Paderinsite, < 
Wallaco St., kontr. rašt. R. A. Ži- kai busite abelnai ir visose mokslo 
linskis, 8441 S. Auburn Avo, kasos šakose apsišvietę. , f

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $20< 

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Business Chances 
1’nrdnviniui Bizniai --------------- -- -----

TIKRAS barmenas, parsiduoda 
ninkštų gčrimų užeisra, labai pigiai. 
,es atidarau kitą biznį. Pasinaudo

kite Šita proga, 4960 Princeton Avė., 
,"el. Boulevard 7018.

Help Wanted—Malė
L'arbininkų Reikia

PARSIDUODA kriaučiaus šapa, 
naujų siuvimo ir valymo, parduosiu 
rigiai iš priežasties šeimininkų nesu- 
jkimo, 2117 W. Marųuette Rd.

globėjas, S. Murauskis, 554 W. 33 
St. ir S. Makauskis. 4043 Bishop 
Avė., kaaierius J. Kaleinas, 749 W. 
33 St., durt) saigas, F. Bukantas, 
848 W. 34 Place.

Geriausias dalykas 
vaiko kosuliui

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
*106 So. Halsted St.. Chicago.

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU

PARDAVIMUI snliunas, priežastis, 
našlė, man vienai persunku, biznis 
laroma geras. Parduosiu pigiai, 
'617 So. Paulina St.

m.

PARDAVIMUI 18 kambarių “Roo- 
ming house” kampinis namas, garu 
•pšildomas, Imos klesos transpor- 
tacija. Renda $80.00 i mėnesį. Tik
as bargenas. — Atsišaukit greitai. 
101 So. Racine Avė.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra ; 
sti progą padidinimui uždarbio ir pa Į 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne ' 
paprastus nuujus 6 cilinderių Chev 
įdėt, kurie buvo rodomi Pure Oi j 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wo 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d 
Ypač reikalinga vyrų teritorijos** 
Worth, Stickne,,

I Yards ir M chigan z\ve. iun kui 
Į bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiška 
; ir angliškai.
j Priimti aplikantai bus trumpą lai Į 
ką lavinami dykai konstrukcijos šii 
karų ir geriausių būdų juos parda 
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

LSusiiiesa rttJJ v įce 
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTRAKTORIUs 
RFAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

phone Repcblic 7869

DELIKATESSEN maisto sankrova, 
iena iš gražiausių krautuvių, ge
susia apielinkėj, daugiausiai ir 
irštai apgyventa, flatų ir kičinetų 
’istrikte North side. Puikiausi įren- 
Hmai — daug stako, pigi renda, ga- 
•u apšildoma, su kambariais dėl pra
gyvenimo. Visada gerai apsimokan- 

Del labai svarbios priežasties tu- 
•I būt parduota greit. Priimsiu 
’950 už viską. Verta daugiau ne- 

**u. dubeltavai. Jei jus norite tikrai 
:dgvti krautuve.

Atsišaukite,
1252 Devon Avo. 

tekančios duris prie Lakewood, vie
ns blokas i vakarus nuo Broadwny.

DRAUGYSTRS DR. VINCO KU-Į
DIRKOS, valdyba 1929 metų: 
Steponas Strazdas, pirm., 8116 S. 
alsted St., J. M. Gelgaudas, vice- 
pirm., A. Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., F. Skeltis,, 
fin. rašt 
cero, iii 
kas.

J?ik0 ?SŽn’ .'"'T11 m' su Foley’s Honey and Tai'kas antra šeštadieni. 7:80 vai. vak., „
M. Meldažio-svc|., 224.4 W. 23rd Pi. Compound, kuriuo tūkstančiai 

motinų visur pasitiki ir nebūna 
suviltos. Vaikai jį mėgsta — 
neturi opiatų. Motinos jį pata
ria — neturi chloroformo." Visi 
vartotojai jį rekomenduoja. Mrs. 
Neldo Weigel, Calvary, Wis., 
sako: “Mano motina sako, kad 
nėra geresnių gyduolių nuo ku
tulių ir šalčių už Foley’s Honey 
nnd Tar Compound ir mes pa
tys tai įsitikinome”.

Baiminantys krupo kosuliai, 
1445 s. 50th Avė., c?-’ nesma^V» šalčiai ir kvaršinan- 
A. Hermanas, iždiniu- tys naktiniai kosuliai yra grei

tai palengvinami ir sumažina-
kas antra šeštadienį, 7:80 vai. vak.,

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į «tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

IK
ey, taipjau tarp Stocl | 
higan Avė. Turi kai

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Real Estate For Sale
N a m «i - Ž e m ė Pardavimui_____

FLATU budinkai, tuščia žemČ. 
• ■ngalows. farmos apdirbtos — ak
is parsiduoda arba išmainom.

WALTER J. PAUL,
286 W. 55th St., Republic 4170 
ietuvių nejudinamos nuos. agentūra

MEf darome pirmos klesos kar- 
Senteno, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 

Mes ateisime bite kur Chlcagoj. 
Visas darbas garantuotus.

2604 North Halsted Stieet 
Tel Buckingham 508.

REIKALINGAS pagelbininka* 
dženitoriaus. Geras mokestis ii 
visas užlaikymas, 1257 S. Sawye 
Avė.

Seredos vakare, sausio 9 d

įsisegs ir turkiškos vanos

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

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

Parduoda:
P. Hannema, 

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

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

4459 So. Wood St.
Grant Works Drug Store, 

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

Carl F. VVorm,
3359 S. Halsted St.. kerte 34 gt.

GERIAUSIA viet« pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisus. American Stove 
Rcpair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Vietorv 9634

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia____

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

BRIGHTON PARK

komisarai 
išnaudoję. 
save ant Pradžia 8:00

Roseland
Bankietas

Sausio 5 d. įvyko Viežių ban
kietas. Jį surengė Kenstavičie- 
nė. Kadangi ji turi daug pa-

Yra gerai žinomas faktas, kad ne j 
visi gydytojai yra patyrė gydime | 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori ge
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visa 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj iis peržiū
ri ir gydo Šimtus M. Rom 

patyrimo
žmonių kasmet. Su- Ur. B. 
prantama, iš savo plataus 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENEJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ. 
PUSI^S, PROSTATE IR STRAPI
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

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

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

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

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki L Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

Mildos Svetainėje, 
Halsted St arti 32 St., trečios lubos
Tai bus viešos prakalbos dėl visų, kas žingei- 

dauja gyvenimo klausimais

Kviečia ir rengia:
Halsted Street Spulka,

Naujienų Spullcž*.

fe patiek navininku priežiūroj per 80 metų Musų motto. PA1 Ah 
Na v'IMAS Atdara dienomis Ir vakarais Moterimi nerodo j D 
iirnakčiui Lietau* lašai, vanos ir prūdai visada

(MJ8 W. 14 SU, 2 blokai į vakarus nuo Halsted Si 
Phone Canal 2544—2545

!!><?, PIGIA'' Už VIS.J DARBA 
CONSUMERS blogų Darbas Grei 
tai taisome stogus visokios njšies. 
bile kada ir bile kur Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi* 
darbą mieste KtdzL- 5111

REIKALINGA mergina arba mo 
teris prie namų darbo ir prižiūrėt 
mergaite 2 metų senumo. 3655 W 
Flournoy, 1-mas fl.

Financial
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REIKALINGA moteris prie namv 
darbo ir nriŽiurėjimo kūdikio 2 metų 
3928 S. Tripp Avė. Tel. Virginia 084?

2—4 kambariu flatai. Mūrinis, 
’nn narlor. 1 metu senumo. Arti 
' rrher Avė. Mainysiu ant bučemės, 
•rosernės. saliuno. Saldainiu sankro
va biznio, ar parduosiu už mažą 

■ lokėjimą. Extra bargenas.
2—4 kambariu flatai. Mūrinis.

Arti
Cash rei- 
bargenas

metu senumo.
Mainvs’u.

Specialis

SIUSKIT PER

į NAUJitHAS
f PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

(vairus _____

MES darome 1, 2 ii 3 morgiėius 
Eighteen Bond & Morgage Co.

1618 West I8th Street
I. F. Dankovvski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

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

ant mažų mėnesinių išmokėsimų.
PETRZILEK BBOTHEBS ' 

1647 West 47th Street

REIKALINGA sena moteris arb? 
senas vyras, prižiūrėti 4 metų vaiką 
3432 So. Union Avė.

Partners Wanled
Pusininkų Reikia

. PA J IEŠKAU partnerio į seną iš
I dirbtą biznį per 18 metų (fotograf< 
studija Chicagoj). Nemokantis 
amato galės išmokti.

Alsišaukit į
Naujienų ofisą, 

Box 1051
1739 So. alsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-paisai

t(

ir 5 kam-

■’nn parlor, 1
' rcher Avė.

$1,500.
'9.200.

Naujas mūrinis storas
i 'irisi nsgvvenimui užnakalv (3 mie

šimieji kambariai). 4540 S. Western 
've. Mainvsiu ant bučemės. gro- 
''rnčs ai’ saldainių sankrovos. Par- 

’noriu už maža f mokėjimą $200. 
"”tra bargenas.

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

'o 4 kamb., šiltu vandeniu apŠildo- 
m’. Aržuolo užbaigimas. Visi išren- 
hioti. 3 karu garažas. Tikras barge- 
ias, 5650 Henderson. Tel. Avė. 4741.

*■»

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET

Tol Kedzip S902

1514-16 Rooaevelt Rd 
arti St Louii Avė 

CHICAGO, ILL

f f

h. i«v""

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

Kalėdos jau čia put — pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako
čių, cigamycių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
tik ką apiaikėm iš PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkiinui gintarinių reik
menų.

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

Kreipkitės į —

Knygynas “Lietuva”,
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St, 
Tel. Victory 1266

5V2^ ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko 
linam. privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

$150 Seklyčios setas ............... $37.0C
$175 Miegamojo kamb. setas $39.0C 
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas ................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7782 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
’-nmb. moderniška bungalovv, fuma- 
'« šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
’ongvais išmokėiimais. pamatyk na
rna. 3519 W. 38 PI. tel.Belmont 3738

Educatlonai

HELBERG BROS, 
tioom 607 

192 N. Clark St

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVI!) HADIO MBTU'Vft
Išdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. U 
veizda įų artistiška. Klauskit pa 
radio pardavėjus, o Jeigu Jie neto 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and .1 
F.lectrical and Radio Engineeriių 
Laboratories, Ine.. 6819 S. VVestei > 
Avė., Chicago, 111 Heinlock 914'

UŽBAIGIMUI PALIKIMO 13 
-•nartmentu — 7 no 6 ir 6 no 4, 
•”’si išrenduoti. 1228-30 N. Aust’n 
noulevnrd. Gera apielinkė. 1-mas 
morgiČius $43,000. $20,000 reika-
’:nga.

Savininkas Austin 2721

Paskolos suteikiama 
j vier° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL

CORPORATION
Kapitalas. $500,000.00

amato — kirpimo ir dezaininimo vy- ~ .
rų drapanų ir apsaugokite jo ateiti. 3804 So. Keazie Avė

JŪSŲ SŪNŪS
Duokite savo sūnui išsilavinimą, 

kuris galbūt jam bus labai reikalin
gas. Išmokykite jį apsimokančio 

įminimo

Pamokos vakarais. Rašykit dėl 
smulkmenų. Adresuoki!

GARMENT DESIGNING
Post Ofice Box 1802, Chicago, III.

Tel. Lafavette 6738-6716

Radi oš
KALAKUTAS DOVANAI

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

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

CROSLEY SETAI
Pabaigos metų išpardavimas. Ga 

lutinas pardavimas naujų plačiai ži, 
nomų elektrinių pilnai garantuotų 
AMRAD RADIO yra garantuoti pei 
amžių. Mes taisom juos taip ilga 
kaip jus turėsite jį.

Senus Radios imam i mainus, ne
žiūrint kokios išdirbVstės jie butų ir 
stovyje. Iu<*ngvi išmokėjimai, vieni 
metai laiko.

TERMAN BROS. RADIO SHOP 
2620 Milvvaukee Av. Tel. Peną. 5888 
4336 Addison. Adara vakarais.

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

REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukciL s, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
anh'kacijos. *
FEDERAL AUTO ENGINEERINU

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Morg-ičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J KIRAS,

8335 So. Halsted St.

EXPERTAI Radio aptarnautojai. 
Radios taisom visų išdirbisčių. agen
tūra dėl Crossley ir Howard Radios 
lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Ijftland. Ardmore 3873.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

□*t:

PASKOLINSIM nuo **0 iki HM 
už 2% nuošimčio Ir lengvais išmo- 

l-H'kol-is suteikiam i 24 vai.
Be jokio komišino. \

S- / >90000
2281 Weat Division St. '‘upstalrs* 

Tel. Armitage 1199

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

Matyklt
“NAUJIENOSE.” *

2 FLATAI
6806 So. Rockwell St., zairLi lietui- -'u bažnyčios. ligonines, krautuvių, 

•mlvaru. parku, toks pat budinkas 
•mri $20,000 toj apielinkėj. Di- 

bartrenas — nebus ilerai 
— 5 po 5 kambarius, visi 

•ržuolo užbsicimai. kieto medžio 
-idlnfiTOB. p-aru apšildomas. 30 pė- 
*•» lotas, p-ntvė ištaisyta, 3 metų 

savininkas turi nnrduot. 
°’rk debnr. ius p-alėsite parduot su 
'“Inu n»’'P|ųr>rin laiku.
'fR. SORENSON. 8211 W. 63rd St.

Pardavimai išsigelbėji
mui nuo licitacijos

DIDELI BARGENAI 
BRIGHTON PARKE

Moderninis 2 augštų mūrinis 
namas, 4 ir 4 kambarių.

Maudynės, apron sinkos, dra
bužių klosetai, ąžuolu

Augštos viškos dėl 
džiovinimo.

Augštas beismentas
bais vaisiams ir anglims.

Uždaryti arčiai su francu- 
ziškais langais.

baigta, 
drabužių

su pade-

Sieteliai dėl visų langų

Gatve ir
1 flatas

Už tikrą

elė ištaisytos.
išrenduotas.

paaukojimo kainą.

Tik su $1
BUILDERS 1NVESTMENT CO.

Midland National Bank name, 
Archer Avė. prie Sacramonto




