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Trockis Jau Reikalauja 
Slapto Balsavimo

- -- -    -- - . - - -

Atsišaukime j pasaulio komunistus sako, 
kad kol masėms nebus leista balsuot 
už ką jos nori, tol jokios demokratijos 
negalės būti. Visų komunistų obalsis 
dabar turįs būt — slaptas balsavimas

BER LYNAS, sausio 9.—Cenl- 
rnlinis Vokiečiu komunistinės 
opozicijos komitetas poskelbė 
tekstą 
gauto 
vado, 
mimo

laiško, slaptais keliais 
iš buvusio rusų bolševikų 
Leono Trockio, iš jo trė- 
vietos tolimame Turkes-

tane. Laiškas, paties Trockio
ranka rašytas, vra adreslotas 
viso pasaulio komunistus.

Savo laiške-atsišaukime Troc- kad savęs kritika
kis sako, kad būtinai reikia mo
bilizuoti darbininkų masės prieš 
Stalino mašiną, kuri viešpatau
janti Rusijoje su geležine kum
ščio. Kutinai reikia komunistų 
partijoje ir komunistinėse dar
bo sąjungose (unijose) įvesti 
slaptas balsavimas, nes to pats 
gyvenimas reikalaująs. Balsa
vimas viešai, sako Trockis, rei
škia, kad masės negali balsuo
ti už tą, už ką jos nori, nes 
žmonės labai gerai žino, kad

Santikiai tarp Meksi- Rusų 'jaunuomenės
kos ir Nikaraguos 

atstėigti ;
MEKSIKOS MIESTAS, sausio

9. Santykiai tarp Meksikos ir 
Nikaraguos, kurie buvo nutru
kę kai Meksika atsisekė’ pripa 
žinti prezidento Adolfo Diazo 
valdžią Nikaraguoj, dabar, te 
krašto prezidentu išrinkus Mon- 
cadą. tapo vėl atstėigti.

19 žmonių prigėrė 
valčiai apvirtus

KAKALĮ f l, Indija, sausio 9.— 
Vienai didelei valčiai apvirtus 
Indo upėje, prigėrė devyniolika 
žmonių. Tik penki iš buvusiu 
valty žmonių sugebėjo išplauk
ti j krantą.

Viena moteriškė, kurios trys 
sūnus žuvo toje katastrafoj, ga
vus žinią apie tai, buvo stabo 
ištikta ir mirė.

Kinų banditai puolė pa* 
sažierių traukinį

ŠANCHAUJUS, Kini, saus. 9.
Trisdešimt ginkluotų baudi 

tų, kaip spėjama, buvusių ka
reivių, naktį sulaikė pasažierj- 
nj traukinį iš Šanchajaus, kai 
traukinys buvo nesiartiną< į 
Nankino stotį. Apkraustę pasa- 
žierius ir apiplėšę bagažo vago
ną, banditai pabėgo.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Galima laukti sniego; daug 
šalčiau; stiprus, daugiausiai žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 32° ir 39° F.

Šiandie saule teka 7:18, lei
džiasi 4:37. Mėnuo leidžiasi 
4:14 po pietų.

^Kairia 3c

jeigu jie balsuos už tą, už ką 
jie nori, tai jie bus persekio
jami, jie neteks savo vietų, iš 
jų bus atimtas galimumas pel
nytis duonos kąsni. • • •

Trockis sako, kad dabar vi
sur ir visuose komunistų susi-
rinkimuose vyriausias obalsis 
turįs būt slaptas balsavimas.

Keikią visur viešai nurodyti, 
ir demokra

tija nebusią galimi tol, kol žmo
nės negalėsią balsuoti taip, kaip 
jie norį.

Centralinis Vokietijos social
demokratų orgonas Vorvvaerts, 
komentuodamas Trockio laišką 
pastebi, kad buv. bolševikų gal
vos ir vyriausio raudonosios ar
mijos vado reikalavimas slapto 
balsavimo parodas tik, kaip 
kvailas esąs komunistu rėkavi- t *
mas ir tvirtinimas, busią šian
die Bosiją valdų darbininkai.

“Mirties Sąjungos”
11 narių nusižudė

MASKVA, sausio 9.—-Iš Lies- 
vos miesto, t rainose, praneša 
apie “veikimą” ten vienos klai
kios jaunimo organizacijos, va
dinamos “Mirties Sąjunga.”

Organizacijos nariai yra jau
ni komunistai, vaikinai ir mer
ginos. Jos tikslą pasako pat
sai organizacijos vardas. Nuo 
laiko, kai ta “Mirties Sąjunga’ 
atsirado praeitą pavasarį, ligšiol 
jau vienuolika jos narių nusižu
dė. Beveik kiekvienas nusižu
dėlis paliktuose laiškeliuose 
skundžiasi, kad “gyvenimas ne
vertas gyventi,” ir kartu kiek
vienas prašo, kad jis, ar ji, bu
tų gražiai palaidoti.

Dabar vyriausybė imasi prie
monių kovai su ta nusižudy
mų manija.

Afganų sukilėliai mu
ša Amanulos kariuo

menę
NEW DELIU, Indija sausio 

9. — Pranešimai iš Kabulo, Af
ganistane, sako, kad afganų su
kilėliai kovose sostinės apielin- 
kėje imą viršų ir karaliaus 
Amanullos kariuomenę stumią 
atgal.

-w—— • - — ,
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Meksika steigia dar 
25,000 kaimo mokyklų

MEKSIKOS "MIESTAS, saus. 
9. — Meksikos vyriausybė ren
giasi šiemet atidaryti krašte dar 
25 tūkstančius kaimo mokyklų.

glaudesnis kontaktas tarp kai-
3 užmušti, 15 sužeistų mo ir miesto.
britų traukinių kolizijoj Visa tat turės stipriai padidin- 

 ti reikalavimą darbininkų. Vi-
TEAVKESBl’KY, Anglija, sausio s*ose Meksikos valstijose bus ati-
9. Per tirštą miglą, ties Ash daryti darbo biurai, kurie ru- 
Church įvyko katastrofinga ko- pinais bedarbiais ir pristatys 
lizija tarp pasažierinio ir prekių darbininkus j tuos centrus, kur 
Traukinių. Du pasažieriai ir ma- jų. bus reikalaujama. Darbo 
šinistas buvo užmušti, o penkio- unijoms bus teikiama palengvi- 
lika pasažierių sužeisti, kai ku- nimų ir paramos, kad jos galė- 
rie taip pavojingai, kad veikiau-.tų auklėti ir šviesti darbinin- 
sia nebepasveiks. kus.

Entpred m second-class matter Marcb 7, 1914 at the Post Office nt Chicngo, III 
under the Act of March 3, 1879

Chicago, III., Ketvirtadienis, Sausio-January 10 d., 1929

(Atlantic itni l'nclflc Photo)

Pulkininkui Charles A. Lindbergh Washingtono aeronautikos susirinkime suteikiama aukš-
čiausi internacionalas aviacijos garbė.

Platus Meksikos val
džios pashnojimai 
krašto ukiui kelti

Viešųjų įarbų išplėtimu tiki
mos taipjau sulaikyti Meksi
kos darbininkų emigravimą 
svetur

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
9 — Meksikos vyriausybė nuta
rė daryli pastangų sulaikyti 
Meksikos darbininkų '(‘migravi
mą svetur, vyriausiai j Jungti
nes Valstybes, teikiant jiems to
kių pat ir dar geresnių pragu
mų namie, nekad jie gali rasti 
svetur.

Tuo tikslu planuojama pla
čiausiu maštabu išplėsti viešuo
sius statybos darbus, kur dar
bininkai iv mechanikai turėtų 
pakankamai užsiėmimo ir gerą 
uždarbį, kaip antai steigimą 
gerų vieškelių krašte; gilinimą 
ir gerinimą dabartinių uostų ir 
statymą naujų; statymą naujų 
geležinkelių; irigavinią ir dre- 
navimą laukų, etc.

Be to, vyriausybė rūpinsis 
žemės ūkio kėlimu ir rėmimu. 
Valstybes Bankas per savo sky
rius visame krašte teiks finan
sinės paramos ūkininkams ir 
smulkesniems gyvulių auginto
jams. Darbininkams, nusima
nantiems apie žemės darbą, bus 
duodama žemes ir paramos, kad 
jie galėtų gerai įsitaisyti ūkius.

Tūkstančiai akrų valdžiai pri
klausomų iriguotų žemės plo
tų, bus parduodami lengvomis 
išsimokėti per keletą dešimčių 
melų sąlygomis, \į>ačiai meksi
kiečiams, kurie šiandie farme- 
riauja Jungtinėse -Valstybėse, 
idant tuo budu paskatinus juos 
grįžti atgal j Meksiką.

Ypatingo paskatinimo bus 
duodama naftos gantybai, ka
sykloms ir įmonėms. Automobi
liai ir aeroplanai bus vartoja
mi greitam transportavimui pre
kių, pašto siuntinių ir pasažie- 
rių, kad tuo budu pasidarytų

Anglija turi- 1,520,700 
bedarbių armijų "

LONDONAS, sausio 9.- Dar
bo ministerijos pranešimu, pra
eito gruodžio mėnesio 28 dieną 
įregistruotų bedarbių Anglijoje 
buvo 1,520,7(19, tai yra 249,578 
bedarbiais daugiau nei buvo 
gruodžio 17 dieną.

Europoje išdygo dar 
vienas diktatorius

Tokiu diktatorium pasiskelbė 
nykštuko Monako kunigaik- 
štėlis Liudvikas

MONTE CAKLO, sausio 9.— 
Sekdamas Jugoslavijos kara
liaus Aleksandro pavyzdžiu, 
mažvlės Monako valstybėlės ku
nigaikštis Liud-vlikaą 41 taip
jau pasiskelbė’ diktatorium ir 
suspendavo krašto konstituciją.

Pasiskelbęs diktatorium, ku
nigaikštis Liudvikas tačiau sa
ko, kad konstituciją jis suspen
duoją tik kur ji liečianti atei
nančius rinkimus. Kinkimus 
jis norįs atidėti kuriam laikui, 
kol busią išnarplioti kai kurie 
klausimai ryšy su kilusiu kraš
te politiniu krizių.

[Monako yra mažytė valsty
bėlė palei Tarpžemio jurą, 
Franci jos pietų rytuose, už
mauti tik arti 21 ketvirtainio 

kilometro plotą ir turinti apie 
39,000 gyventojų. Monte Carlo, 
svarbiausias jos miestas, turįs 
arti 10,000 gyventojų, yra pa
garsėjęs ge.mbliavimo rezortas.]

54 metų amžiaus kuni
gas vedė 11 metų 

mergaitę
CAHHONDALE, 111., sausio 9. 

— Vyriausybė ima nagan ti
kybinės. “Holy Kolkrs” kunigą 
Joe Bentoną, 54 metų amžiaus, 
kaltinamą deil susituokimo su 
Selinda Clendenin’iute, dar tik 
11 metų mergaite. Mergaitės, tė
vai, tos sektos nariai, pritarda
mi vedyboms, kauntės klerkui 
pamelavę, kad Selinda esanti 10 
metų amžiaus^

Keletas Meksikos ban
ditų nukauti

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
9. — Federalinės kariuomenės 
dalis užklupo bandą maištinin
kų, beardančių geležinkelio bė
gius, kuriais netrukus turėjo 
ateiti Juarezo traukinys. Keletas 
banditų buvo nujk«wti, kiti par( 
spruko į kalnus.

Senato komisija iš
teisino senatorius

Borah ir Norris
Dokumentai, neva parodantieji 

abudu senatorius ėmusius Ry
čių iš sovietų valdžios — su
fabrikuoti

WASI1INGTONAS, sausio 9.
Senato komisija, kuri tirinė- 

jo dokumentus, parodančius, 
kad senatoriai Borah ir Norris 
neva gavę iš sovietų valdžios po 
109 tuksiančių dolerių, idant jie 
rūpintųsi, kad Jungtinės Valsty
bės pripažintų sovietų Rusiją, 
dabar paskelbė, kad tie doku
mentai yra padirbti.

Pasirodo, kad senato komisi
ja, kuri prieš keletą mėnesių! 
surado, kad panašus dokumen
tai, parodantieji buk senatoriai 
Borah, Norris, Heflin ir La Fol- 
lette gavę pinigų iš Meksikos 
valdžios, buvo sufabrikuoti jau 
ištisus metus tyrinėjo ir šiuos 
dokumentus apie senatorių Bo
rah ir Norriso gavimą kyšių iš 
sovietų valdžios. Jie pasirodė 
tolygios vertės, kaip ir anie 
Meksikos dokumentai, tai yra - 
padirbti.

Buvusių rusų aristok
ratų likimas Paryžiuje

PARYŽIUS, ausio 9. — Rusų 
cerkvėj Paryžiuje šiandie įvy
ko gedulingos pamaldos už mi
rusį didkunigaikštj Nikalojų, 
pretendentą į Rusijos sostą.

Šios apeigos aiškiai parodė, 
kokį vargą vargsta pabėgėliai 
buvusieji Rusijos aristokratai. 
Cerkvėn susirinko buvusieji Ku* 
nigaikščiai, kurie dabar tarnau
ja kaip lak*.’ šoferiai, kunigaik- 
štaites ir šia’p aukštos aristo
kratės, kurių kaklus ir kruti
nės kitąkart puošė briliantai, 
dabar dangstėsi pigiomis sar
tomis.

Jungt. Valstybių jūrei
viai evakuoja Tientsiną
TIENTSINAS, Kinai, sausio 9. 
— 500 Jungtinių Valstybių jū
reivių šiandie išgabenta j Šan
chajų. Likusieji bus taipjau 
evakuoti tuojau, kai tik trans
porto laivas grįš iš Šanchajaus.

MILWAUKEE, Wis., sausio 
9 — National Soldiers namuose 
West Allise nusižudė, nusišau
damas, Benjamin Miller, 85 me
tų amžiaus, pilietinio karo ve
teranas.
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Geležinė diktatūros, 
kumštis Jugoslavijoj;
Dekretu skelbiama mirties baus

mė už darbus prieš valdžią;, 
krašte Įvedama aštriausia cen-. 
zura i

VIENA, Austrija, sausio 9. 
Pranešimai iš B; Įgrūdo, gcn. 
Zivkovič, nau jasis Jugoslavijos i 
premjeras, paskelbė dekretu įs
tatymą ,kuriuo numatoma mir
ties bausmė arba dviejų dešini-' 
čių metų kalėjimas už šiuos nu- i 
sikaltimus prieš naująjį dikta-į 
t oriška režimą: A.

1. Už spausdinimą straipsnių, 
knygų arba atsišaukimų, ku
riuose butų propaguojama 
griauti valdžią; taipjau už kur
stomas prieš valdžią kalbas.

2. Už priklausymą komunistų ■ 
arba anarchistų organizacijoms.;

3. Už propagandą prieš kari-' 
nes įstaigas ir už nešiojimą arba 
slėpimą ginklų ir amunicijos.

Įstatymu užginta organizuoti 
naujas partijas ar klubus.

įsteigta aštri cenzūra spaudai, 
korespondencijai, dagi palikai-1 
be j imams telefon u. ,

Pristatymas kroatų ir slovėnų 
laikraščių Belgrade tapo sulai
kytas.

Visi provincijų gubernatoriai 
pakeičiami armijos generolais.

Karaliaus Aleksandro dikta
tūra remiasi ant armijos.

Pastebėtina tai, kad kuomet 
dekretu užginama priklausyti 
komunistų ir anarchistų orga
nizacijoms, tai apie fašistų or
ganizacijas nieko neminima.

Penki asmens žuvo 
franeuzų aeroplano 

katastrofoj
PARYŽIUS, sausio 9. — į 

Tarpžemio jurą, ties St. Rapha- 
el, nukrito milžiniškas francu 
zų trijų motorų aeroplanas. Pen
ki skiidę juo žmonės žuvo van
deny.

Senmerge visą $5,000 
turtą paliko šuniui

LOS ANGLĮ?. 1 , (Lai., sausi- 
9. — Prieš trejetą savaičių či' 
mirė Miss Minnie Iloover, sen
mergė. Kai dabar buvo atida
rytas jos testamentas, pasirodė, 
kad visą savo turtą, $5,000, ji 
paliko savo mylimam šuniui, 
Dikui, o trims savo giminaitėms 
— ne cento.

F aktai 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.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
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LIETUVOS ŽINIOS
Katastrofinga eko

nominė būklė Vil
niaus krašte

KAUNAS. [-LŽ.J. — Visa 
spauda reiškia didelį susirūpi
nimą dėl ištikusio šiemet Vil
niaus kraštą nederliaus.

Gudų “Gramadziamn” pareiš
kia, kad nederlius priėmė katas- 
trofingas ribas, žymi Vilniaus 
ir Naugoiodo vaivadijų dalis li
ko be javų ir sėklų ateinantiems 
metams. Beikalinga plati •vy
riausybės parama, kuri turi eiti 
trimis kryptimis: teikimu pini
ginės paramos, didinimu sodžiui 
uždarbių ir mažinimu mokes
nių.

Tuo tarpu “Slo\vo” pažymi, 
kad mokesnių ėmimas Vilniaus 
krašte yra tiesiog pražūtingas 
ukiui. “Slovvo” išskaičiavimu, 
šimto hektarų ukiui Vilniaus 
krašte tenka 1099 zlotai mokes
nių per melus. Tokią padėlį 
“Slovvo” palygina su tuo ne
turtėliu, kuris nešerdamas kar
vės norėjo turėti pieno ir ste
bėjosi, kad karvė vis mažiau 
lucdavo pieno, liesėjo ir paga
liau patvėsė. Laikraštis susida
riusią, padėtį vadina ne gyvu
mu, bet kančia.
“Tygodnik Bolniczy” prikaišio
ja vyriausybei brutalų mokes
nių rinkimą Vilniaus krašte, Iž- 
lo valdžia į ūkininką čia žiuri 
m pykčiu.

Motina pasmaugė savo
kūdikį

ALVITAS. — Prieš kelias die
nas Alvito valse., Vinšrupių d., 
Adelė Stepšytė pagimdė kudikj. 
Po kelių dienų jį pasmaugė. Ji 
areštuota ir turės atsakyti prieš 
Įstatymus. '

Įkrito šulinin
KAUNAS. — Juozapavičiaus 

prosp. 51 nr. Kazė Narkevičaite 
semdama vandenį įkrito į šuli
nį. Dar gyva išimta ir Į>adėta 
ligoninėn.

Nušovė karvių vagį
KAUNAS. — Linkunų punkto 

polic. P. Vorpara sužinojo, kad 
pro Rapaičių kaimą Jonas Ma
siulis veda vogtą karvę. Jį vi
josi ir šaukė sustoti. Tris kar
tus šovė, bet Mačiulis nesusto
jo. Šūvis buvo paleistas tiesiai 
ir vagį nukovė.
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Ką daryti dėl silpnų 
inkstų ar pūslės

Zhionės. kurie kenčia nuo ailpuij inkstų 
ar pūslės, džiaugtis Nuga-Tonu pagvibu. 
kie pastebėtini vaistai sustabdo keftinąai 
naktimis, paialtna tą kurtų skaudėjimą nu
garoje ir sustabdo nuolatini Silpnumą ner
vinto sistemos, kas yru taip kenksminga 
sveikatai.

P-as G. M. Hunter. Galvcston. Tetas, tu
rėjo silpnus inkstus ir sako: "Nuo pradė
jimo imti Nuga-Tone, inkstai manės hėbė- 
vargina. Ai miegu gerai ir dabar man 
nebereikia keltis naktimis. Nuga-Tone yra 
pastebėtini vaisia, dėl silpnų inkstų ur pai
rusios pūslės". Nuga-Tone pardavinėja visi 
vaistų pardavėjai, ir jeigu atsitiktų, kad 
jūsų vertelga neturi jų stakc.paprasyKil JI

i

- . ------------- ---------——

KORESPONDENCIJOS
^uii_ji_ji - - - ----- ■ ■ - .........................—-—•----------—.

Woodboro, Wis.
Liudėsis Woodboro lietuviams

Bftrtasiu.% A. Yu- P. Gladitovskis, John Meileh, Jr. toriai—A. Žopella ir R. Lukas. Korespondentas Joe Norkus.
—Kliubo Narys.

Kopėlfe, Š.
žaitis. Pasitikimo komisija — ir Walter Davviottis. Organiza- Durų dabotojas John Šimkus.

Kaip Silpnos Nervingos 
Moterys Pasidaro i 

Stipresnės
Jaučiasi geriau, išrodo jaunesnės 

ir būna tvirtesnių nervų
Jeigu jus žinotumėt — jus pavar

gusios, mažakraujčs moterys — ku
rios kankinate save savo “nervais”— 
kaip jus pastebėtinai sustiprėtumėt 
ir pasveiktumėt nuo Tanlac, tai jus 
nė valandėlės nelauktume!, bet tuo- 
jaus nueitumei pas savo aptiekinin- 
ką ir jsigytumėt didelę bonkų šių ne
paprastų vaistų.

Mrs. Mabel Wagoner, 101 Norton 
Court, Akron, Ohio, sako: “Aš bu-i 
vau silpna, nepaprastai nervuota ir j 
kentėjau nuo nevirškinimo ir kvai
tulių. Tanlac padarė mane kupiną į 
naujos energijos. Aš paaugau 17 sva- į 
rų ir dabar jaučiuose gyva ir veikli.“ |

Tanlac neturi jokių kenksmingų į 
vaistų, kaip vanduo, kurį jus geriate: 
— tik pačios gamtos medi kalės žolės.' 
Aptiekininkai žino tai ir per pasta
ruosius 10 m. rekomenduoja ji vy
rams ir moterims, kurie nori greitai 
“atsigriebti,” atsistoti ant kojų ir 
naujai pajausti gyvenimą.

Tanlac išdirbėjai taip pasitiki savo 
vaistais, kad jei tie vaistai jums ne
pagelbės, tai bus sugrąžinti jums 
pinigai.

52 M1LUON BOTTLES USED

Sausio 6 d., apie 7:25 vai. 
vakare pasimirė Mathew Soroč- 
ka, gerai žinomas daugeliui chi- 
cagiečių ir visiems Woodboro 
gyventojams. Per daugelį metų 
jis laikė atsakomingą pavieto 
iždininko vietą ir buvo tos apie- 
linkės pašto viršininkas. Taip
jau užlaikė valgomų daiktų 
krautuvę. Puvo mylimas visos 
apielinkės, nes tai buvo padorus, 
draugiškas ir linksmas žmogus.

Mathew Soroška persiskyrė 
su šiuo pasauliu nuo plaučių už
degimo St. Mary’s ligoninėj, 
Rhinelander, Wis., išsirgęs nuo 
26 d. gruodžio, 1928 metų. Mirė 
sulaukęs 48 m. amžiaus. Paėjo 
iš Papušinių kaimo, Skaudvi
lės valsč., Tauragės apskričio. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Marijoną , du sūnūs, An
taną, 18 m. ir J?etrą, 14 metų 
ir dvi dukteris—Juliją, 20 me
tų ir Josephirfe, 12 metų.

ši žinia suteiks didelio nusi
minimo ir daugeliui chicagiečių, 
nes velionio namai būdavo cent
ras suėjimo visų Woodboro va- 
kacijas praleidžiančių chicagie
čių.—A. Rypkevičia.

pa rėš nebėra jau naujiena, bet 
naujiena yra tame, kad po sma
gaus lošimo bus dar linksmus 
šokiai. Reiškia, galėsime vienu 
Šūviu du zuikiu nušauti—ir gra
žią dovaną laimėti ir dar pasi
šokti. O muzika bus gera —p. 
A. Serpetauskio, kuri moka ge
rai ir lietuviškus, ir amerikie
tiškus šokius griežti. Taigi bus 
kuolinksmiausia visiems pra
moga. Ištiktųjų, SLA. 343 kp. 
vis ką nors naujo sumano. Ne
senai pas mus niekas ir nesap
navo apie bunco parę, bet kaip 
ją surengė SLA. 343 kp. tai da
bar ir visi kiti jas rengia. Rei
kia tikėtais, kad ir dabar ją vėl 
kiti paseks, nes tai bus vertas 
sekimo vakaras.

Tad visi atsilankykite į šią 
nepaprastą pramogą bunco su 
šokiais. Pramoga bus šeštadie
nio vakare, sausio 12 d., Ywa- 
novo svetainėj.—Busiu ir aš.

“Suteikite man Lucky—aš
neimu saldainių.”

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

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už ........... $77.00
Freshman Q., 15 už ............... $69.00
Mteinite 7 už .......................... $75.00
R. C. A. Radiola 18 už ....... $95.00
Sparton už .............................. $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00
Radiola 60 ui.......................... $117.00
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
3417 So. Halsted St.

Tol. Boulcvard 4705^

Del geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olsclis šviežių kiauši
nių, .sviesto ir sūrių.

Wm.J.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tol. Boulcvard 1389

So. Omaha, Nebr.
Skaitydamas įvairius laikraš

čius matau, kad kitur bedarbės 
siaučia ir žmonės kenčia dideli 
vargą. Reikia pasakyti, kad 
Omahoj nėra, taip bloga gyven
ti, nes bedarbių skaičius nela
bai padidėjo. Vasaros laiku 
prie skerdyklų susirinkdavo 
darbo ieškoti vidutiniškai nuo 
50 iki 100 bedarbių. Dabar irgi 
beveik tiek pat susirenka, nors 
buvo manyta, kad žiemai at
ėjus skaičius bedarbių žymiai 
padidės, nes suvažiuos ūkių, 
gatvių, statybos ir kitokie dar
bininkai, kurie žiemos metu ne
dirba. Bet šiemet tie žmonės 
neapstoja skerdyklų, kaip kad 
būdavo kitais beveik kiekvie
nais metais.

Mes, skerdyklų darbininkai, 
gauname į savaitę $17 garan
tuotos algos, o kiti gauna- ir 
daugiau. Bet kai parsinešam 
is dirbtuvės tuos $17 ir paskirs
tom įvairiems svarbiausiems 
reikalams, tai dėl .juodos dienos 
nieko nebelieka.

Darbas gauti nėra lengva, bet 
vis šiaip taip galima gauti.

šiomis dienomis čia pasimirė 
Tarnas žernauskas, sulaukęs 63 
m. amžiaus. Velionis užbaigė 
savo gyvenimą labai vargingai. 
Tiesa, jo sūnūs duonos nepavy
dėjo, bet Žernauskas per dau
geli metų buvo invalidas ir jo
kio darbo dirbti negalėjo. Ka
syklos gi, kur jis ir liko su
žeistas, jokios pagelios neda
vė. Taip varginga; ir pabaigė 
gyvenimą, palikdamas sūnų Ta
mošių ir dukteris.

Westville, Iii.
Darbai čia visai silpnai eina, 

todėl nepatariu važiuoti j West- 
villę darbo ieškoti, nes atvažia
vusiam iš kitur yra labai sun
ku darbą gauti, kaip vyrams, 
taip ir moterims.

Naujieji Metai pas mus pra
ėjo labai gražiai. Nors ir buvo 
daug šaudimo, bet sužeidimų 
nebuvo.

1 Pastaruoju laiku pas mus la
bai daug žmonių serga. Nema
žai ir miršta. Todėl visi turė
tų rašytis prie organizacijų, kol 
dar yra sveiki ir kol dar Bėra 
vėlu. Geriausia yra rašytis prie 
didžiausios ir turtingiausios 
lietuvių organizacijos— Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje. 
SLA. priima abiejų lyčių na
rius, kaip vyrus, taip ir mote
ris, net ir vaikus pradedant 
nuo dviejų metų amžiaus iki 
50 m. VVestvillėj yra ir jau
nuolių skyrius, kuris laikys su
sirinkimą šį sekmadienį, sausio 
13 d., 2 vai. po piet, K. P. sve
tainėj. Atsilankykite tėvai ir 
motinos ir atsveskit savo vai
kus prirašyti prie šios milioni- 
nes organizacijos.

I
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I
i
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VIETOJ SALDUMYNO

Johnny Farrcll, 
Nacionalia Open Golf 

Čampionaa, 1928

Imkite
Lucky vietoj 
saldumyno

Toasted”). Tai daugiau yra, negu obalsis^šis slaptingas 
procesas išsaukia aikštėn kiekvieną pamatinę tabakų 
y patybę ir pagamina tokį kvapsnį, kurs puikiai pava
duoja saldainius, kuomet žmogus pradeda pageidauti 
saldumynų,—bet Luckv Strike visai nesutrukdo natura- 
lio apetito prie sveikų valgių. Štai kodėl žmonės sako, 
“Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

M JUS ILSĖJŲ- 

tės, kad perdaug nesvertumėte, tai užsirūkykite 
y vietoj jųjų. Tame nčra jokio nesmagumo, jokio 

vargo — tai tik išmintinga priemonė delei laibos kūno 
figūros išlaikymo.

Tuo pačiu žygiu apkepinimas prašalina nešvarumus. 
Štai kodėl 20.679 daotarai pabrėždami liudįja, jog 
Lucky Strike mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretai. Štai 
kodėl žymūs atletai paliudijo, kad Luckies padaro nervus 
Castovesnius ir nekenkia jų fizinei sveikatai. Neste- 

ėtina, jog šią tiesą jau senai surado vyrai, kurie did
žiuojasi žiną, kaip pasilaikyt vikrūs ir sveiki, kurie myli 
gyvumą ir energiją, pareinančią iš sveikatos ir drūtumo.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Johnny Farrell, 
Nacionalia Open Golf 

Čampionas, 1928

Puikiausi tabakai yra gabiai parinkti ir sumaišyti dirbi
mui Lucky Strike iš jųjų. Tada tatai apkepinama (“lt’• 

augiau yra, negu obalsis^šis slaptingas

bet Luckv Strike visai nesutrukdo natūra

Kas subatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šohių Orkestrą tokias 
“melodijas, kurios Broadivay padare Broadivay.“ Ta muzika po visą sali, nuo 
vieno vandenyno iki kito, paskleidiiama National Broadcasting Company tinklu.
(0 1920. The American Tobacco C<>., Mn itifacturers

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedante d ratus j stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixteriuo ir 
viską elektrišką.

4104 Archer Avė.
Lafayctte 3533 

.................... ................

Velionis buvo pažangus žmo
gus ir pagirtina tai, kad velio
nis labai lengvai lietuviškai 
skaitė. Laidotuvės buvo be 
pagelbos Romos agento. Lai 
būna jam lengva Amerikos že
melė !

Sulaukę Naujus Metus kartu 
sulaukėm ir didelį šaltį, kuris 
betgi greitai atsileido ir ant ry
tojaus buvo jau 22 laipsniai.

—Proletaras.
___ .

| Indiana Harbor, Ind.
Naujienybe

SLA. 343 kp. pereitame pus
metiniame susirinkime nutarė

PKone Virginm 2054

JOŠEPH VILIMAS
N <i m u Statymo

torius
45'53 S. Wa«hter»A*w A’vė. /Chicagrt, III

surengti pramogų vakarą. Tani 
darbui buvo išrinktas komite
tas iš geriausių veikčjų-moterų, 
kurios visuomet ką nors nepa
prasto sumano. Tai ir šį kartą 
jos sumanė visai naują dalykų

bunco su šokiais. Tiesa, bunco

Lietuvių Piliečių Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyko 
gruodžio* 30 d. Narių buvo su
sirinkę skaitlingai.

Priėmus pereito susirinkimo 
protokolą, sekė komisijų rapor
tai. Baliaus komisija pranešė, 
kad nuo baliaus gryno pelno li
ko virš keturi šimtai dol. Knygų 
peržiūrėtojai raportavo, kad iž
de yra devyni šimtai dol. Po to 
įnešama rengti kitą balių su lai
mėjimais. Jonas Milauskas ant 
vietos pasisiūlo aukot $35 vertės 
prosyklą su visu įrengimu; jei
gu kas nenorėtų prosyklos, tai 
jis vieton jos duos pinigais $20. 
Dovana liko priimta su padėka- 
vone ir nutarta tuoj aus sureng
ti kitą balių, kaip greičiausiai 
bus galima. Pasitikimo komi
sija išdavė raportą iš pereitų 
rinkimų. Viskas pavyko taip, 
kaip kliubas buvo nutaręs. Ra
portas priimtas. Knygyno ko
misijos raportas irgi priimtas. 
Priimtas raportas ir konstituci
jos komisijos. Išmokėta bila 
“Naujienoms” už atspausdini- 
rą naujos konstitucijos. Išrefkš- 
ta padėka komisijai ir “xVau- 
j ienoms’’ už gerai atliktą dar
bą.

Seka rinkimas valdybos 1929 
m. Valdybon išrinkta: pirmi
ninkas Andrius Aponaitis, vicc- 
pirm. Izidorius Mažaika, nut. 
raštininkas Jonus Milauskas, 
fili. rašt. Waltcr Davviottis, ka
siulius Peter Gladkovvskis, ka
sos globėjai-*John Meilėn, J r., 
Kastas Yokubaitis, John Šim
kus. Knygyno direktoriui —A..

Pirkite Ten, Kur Visuomet Galite 
Pirkti Pigiau

Pirkite

Pasaulio įdomiausias prekybinis distriktas
grabužiai dėl visos šeimynos, audeklai, skalbiniai, čeverykai, visokios smulkmenos, senoviniai 

daiktai, brangmenys, maistas, viskas, kas tik jums gali būti reikalinga — viską jus rasite Maxwcll 
Gatvės Markete (turguje), pasaulio internacionaliniame bargenų centre.

Per daugelį mėty mes teikėm augščiausios rūšies prekes už didelį stitaupymą pirkėjams. Del tos 
priežasties šiandie daugiau kaip 100,000 chicagiečių perka viską, kas jiems reikalinga yra, šiame dist- 
rikte. Jus taipjau galite sutaupinti nemažai pinigų atvykdami į šį Marketą.

Mes kviečiame jus atsilankyti, apžiūrėti musų pirmos rųšies prekes ir patirti nuisų kainas, ir 
tada musų prekes ir kainas palyginti su tomis kainomis, kurias jus mokate už tokias pat prekes kitur. 
Jus nusistebėsite pamatę kiek daug jus galite sutaupinti čia prekiaudami. Mes pasiūlome bargenus, 
kokių dar niekas negirdėjo, šio mėnesio išpardavimai visokios rųšies kailių ir visokiausių kailiniu 
yra stačiai neįtikėtini.

Atsiminkite, kad jus čia gausite rūpestingą ir mandagų patarnavimą.

Mes Stengiamės Visus Patenkinti!
Visi karai atves jus vieton

Halsted Street gatvekaris sustoja prie Marketo. 14-tos gatvės kuras irgi privcž» — paeikite vivną bloką i 
šiaurę. Važiuojant 12-tos gatvės gatvekariu reikia paeiti vieną bloką į pietus.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Prasidėjo šoferiu 
teismas

Irgi kontestas
Buvo Chicagoj kontestai šo

kių, važinėjimo ratukais ir ki
tokie. Dabar eina kontestas 
^kalbėjimo”. “Kalbėtojai” ir 
“kalbėtojos” vakar ryte jau bu
vo iškalbėję po 61 valandą. Kon- 
testantai ir kontestantės kalba 
dvi valandas ir tos kalbos išro
do tikras Babelio bokštas. Po 
dvi valandas ilsisi, ir vėl prasi
deda malimalienė. Įdomu paste
bėti, kad konteste nematyti ko
misarų Kvailonio. Jisai pliauš
kimui yra kaip tik ir sutvertas, 
bet kodėl tai konteste jo nema
tyti.

Vakar prasidėjo teismas dvie
jų Yellotv C.ab šoferių, kuriuos 
kaltinama tuo, kad jie nušovę 
Checker kebo šoferį, E. Thivier- 
ge, 8845 So. Morgan St. 
važudystė buvo išpildyta 
sėjo 21 <1.

Perkels teismą

Gal- 
ryg-

Kaip šiandien bus perkeltas 
miesto salės teismas, vadina

mas Morais and Domestic Re- 
lations C.ourt. Teismas bus per
keltas į naują trobesį, kuris ran
dasi State gatvėje.

iš

Koronierio ofisas davė 
naujus ženklus

N. Bunde- 
ofisas da- 
tarnaujan-

Moterys daugiausia 
serga kojų skausmu
Chicagoj laikoma konvencija 

čeverykų krautuvių savininkų 
ir vedėjų. Pasak D-ro Loly veido, 
kuris kalbėjo konvencijai, kojų 
skaudėjimu daugiausia serga 
moterys ir merginos — tokių 
bus 68 nuošimčiai, žymioj da
ly kojų skaudėjimas atsiranda 
dėl to, kad čeverykai nešiojami 
netinkami.

Koroneris Herman 
šen paskelbė, kad jo 
vė naujus ženklus 
tiems tam ofisui valdininkams,
ženklai permainyti todėl, kach 
daugelis abejotinos reputacijos 
yra įsigiję tokių ženklų (bad- 
ges), kokie buvo iki šiol. Ir tie 
abejotinos reputacijos žmonės 
dažnai panaudodavo koronerio 
ofiso ženklus graftui ir lupimui 
pinigų prievarta iš miesto gy
ventojų.

Jūsų saugumui

Išsprogdino advokato 
namus

Ekspliozija, kilusi kaip ma
noma, dėl bombos sprogimo, su
naikino vosarnami, priklausiu
si John E. Tvrrell’iui, žinomam 
Chicagos advokatui ir politikie- 
liui. l yrrelll priklauso T'homp- 
sono-Crowe frakcijai. Jo vasar
namis buvo netoli Micbigan Ci-

I

A Sour 
Stomach

Į tą pati laiką, kuris ima dožai 
sočios suteikti tik laikinį palengvini
mą nuo gasų ar rūgščių viduriuose. 
Phillips Milk of Magnesia visokį 
rugštumą visiškai sustabdo ir virš
kinimo organus pilnai sureguliuoja. 
Jei kartą pabandytumėt šią pagelbos 
formą, jus nustotumėt rūpintis apie 
savo valgius ir patirtumėt .naują 
smagumą valgyme.

Šis malonus preparatas yra tiek 
pat geras ir dėl vaikų. Vartokite jį 
kada tik padengtas liežuvis ar dvo
kiąs burnos kvapas parodys reikalą 
vidurių saldintojo. Gydytojai jums 
pasakys, kad kiekvienas šaukštas 
Phillips Milk of Magnesia neutrali
zuos daug didesnę kiekybę rūgščių. 
Gaukite tikrą — Phillips vardas yra 
svarbu. Imitacijos neteikia tų pa
čių pasekmių!

RHILUPS 
r Milk .
of Magnesįa

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

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

vargę ?
Kas priverčia jus 

jaustis atbukusiu?
Kodėl jus visuomet

esat pa- 

visuomet

jaučiatės 
pavargę ?

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

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

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

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

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

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

kn.s. Dabokitės visa laiką nu-fnigų nesusirinktų Jų įstaigoje; 
žiūrėtinų asmenų, kurie sukini’- jie turėtų depozituoti pinigus 
jas i apie jus.

Pasiuntiniai savo pačių sau
gumui turėtų nesti pinigus ar
ba brangias popioras krepšiuo
se, pakabintuose par kairįjį pe
tį ir po ploščiumi. Dar didesnio 
atsargumo dėlei pasiuntiniai 
turėtų mainyti savo kelią kas
dien.

Pinigų sumos, ypač algos dar
bininkams, turėtų būti apsaugo
mos palydovų. Palydovai priva
lėtų būti ekspertai naudoti re
volverius. Jei palydovas yra ne- j
patyręs, jam pamokas gali duo-'12-ta sausio Ted Lowis ir jo 
ti ir duos policija, ir tokios pa- džiazo orkestras gros. Paveiks- 
rnokos bus suteiktos veltui. 1 las “The Case of Lena Smith”.I

Kiekvienas samdytojas turėtų McVickers teatre — artimoj 
mokėti čekiais. Tokis niokoji- ateity paveikslas “Tite Terror”; 
mas algų pašalins apiplėšimų kitokie numeriai; šiuo laiku 
priežastis. Biznieriai turėtų! McVickers teatre rodomas kal- 
žiurėti, kad didelės sumos pi-'bantis paveikslas “Four Sons”.

banke dienos laiku.
Padėkite policijai apsaugoti 

jus turėdami omenėje paduotus 
aukščiau patalinius ir pildyda
mi juos. Mes visuomet prisi
rengę jums patarnauti.

šitokių patarimų duoda šios 
savaitės biuletene policijos ko- 
misionierius, William F. Russell.

Teatruose
Chicagos teatre— pradedant

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Nepaliaujamai turi budėti pa
siuntiniai, nešantys stambesnes 
pinigų sumas iš bankų ir į ban-l

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priitnnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas mediką- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odų ir sulaiko 
gemalų augimų. »

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripaž.jsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų iš geriausių'vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

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

CREOMULSION

PAIN-EKPELLER
HEC U„S. _ pat OFF.

Apsisaugokite Peršalimų
PERSALIMAI gali privesti prie influcnzos ir net prie pa

vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gcrklč, Rcutna- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda
mas kūno dalis; jis suteiks jums tokį palengvėjimo jausmą, 
kokio nesitikėjote.
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ation”; kitokie numeriai.

Brooke

Roojievelf teatre—dar vis ro-1 Senate teatre—pradedant 12- 
domas paskilbęs kalbantys pa- ta kalbantis paveikslas “Adui’-| 
veikslas “The Singing Fool” 
kitokie numeriai.

Oriental teatre
.Tohns ir jo orkestrą ateinančią 
savaitę duos numerį “Rushingi 
Revue”; paveikslas bus “Red 
Wine”.

Paradise, Uptown ir Tivoli 
teatruose—pradedant sausio 12- 
ta bus rodomas 
“Dream of Ix)ve” 
meriai.

Harding teatre—pradedant 12 
sausio paveikslas “The Sins of 
Fathers”; kitokie numeriai.

Tower teatre—pradedant at
einančiu šeštadieniu paveikslas 
“Air Čirens”; kitokie numeriai.

Nortshore teatro— pradedant
paveikslas 12-ta sausio paveikslas “Show 

; kitokie nu- Giri”; džiazo orkestras, vado
vaujamas Ale K vale.

i

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnięs, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa 
nijas.
2) RE AL ESTATE: Turiu geru 
bargenų visose Chicagos dalyse

V. MISZEIKA
Naujienos

1730 So. Haiated SI. 
Tel. Rooar '•It «50O

Siyskit pinigus per 
NAUJIENAS

Klasiškas

KONCERTAS
7 rečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinamų, Išsitempimų, Nusi- 
mušimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 
yra visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti geras, jei —

Praeitą Metą Viršaus Milijonas

Nusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Inkaras 
butų ant pakelio, kuri perkate!

35 ir 70 centų už bonką

PARSIDUODA VAISTINĖSE 
arba užsisakykite stačiai iš mus.

tubbV

... T

Z •

Bonkų Parduota. ■

Brang! savo turiniu knygute pridedama su kiekviena bonkfl 
PAIN-EXPELLERIO.

F.Ad. RICHTER fcr C’O
BERRYAND SOUTH FIFTH ST5.

BROOKLYN, N.V
T R Y A

PAIN-EXPELLER
RUD TODAY
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MV Mom SMV) Ak) ME MUŠTA \ 
&EEN) SEEItf THIMGS VOHEK) \METH0UG«T

SAW A GHOST HE.S'EttDKT* UP AT 
‘THE OLE HAUAHED- HOUSE*- SWE 
3AVS THERE'S RO SU CHA THltUG AS 
GROSTS OR SPOOKS So J'M GOAJ/UA ( 
GO RIGUT UP THE12E AM' Go 1 
THROUGR TA AT OLE HOVSE TO / 
, SEE IF THAT'S SO________7

ARTISTAS LEONARD BRUNWALD

kMEI •

Turime garbes perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusį pasau
linį dainininkų. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos. Čia 
baigė mokyklų. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj 4r Fran- 
cijoj. Šį žymų dainininkų lietuviai turės'progų pirrnu kartu 
išgirsti.

Mes kvečiame jus atsilankyti i ši klasiška ir puikų koncertų. 
‘ NAUJIENOS.
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mitetas grasina savo laiške reichstago atstovui Ewer- 
tui, Prūsų valstybės tarybos nariui Ernst Meyer’ui, 
Prūsų seimo atstovui Eberlein’ui ir visai eilei jų vien
minčių, kaltinamų dėl “pataikavimo dešiniemsiems nu
krypėliams”. Reichstago atstovai Brandler ir Thalhei- 
mer pavadinti kominterno laiške “politiškai nepataiso
mais”; taigi ir jų išmetimas yra tik laiko klausimas.

Neužilgo tur būt ateis diena, kada ir paskutinis 
komunistas Vokietijoje pats išmes save iš partijos, ir 
tuomet visi “nukrypimai” pasibaigs.

ŽMOGAUS KILMĖ
J. Lapaitis

AR AMERIKA PRIPAŽINS SOVIETUS?

Vienas pirmųjų užsienių politikos klausimų, ku
riuos teks gvildenti naujajai Jungtinių Valstijų admi
nistracijai, bus Rusijos sovietų valdžios pripažinimas. 
Maskva deda daug vilčių Hooveriui, pasitikėdama, #kad 
jisai, kaipo praktiškas žmogus, biznierius ir inžinierius, 
nebus taip užsispyręs prieš Rusijos valdžių dėl jos bol- 
ševikiškumo, kaip buvo Coolidge’as. Užsienių reikalų 
komisaro padėjėjas Litvinovas, raportuodamas savo vy
riausybei apie tarptautinę padėtį, pasigyrė, kad pasta
ruoju laiku daug Amerikos biznierių atsilanką Rusijo
je ir daugumos jų atsiliepimai apie sąlygas bolševikijo- 
je esą jai palankus.

Hooveris niekuomet viešai neišreiškė savo nuomo
nes apie sovietų pripažinimą, ir todėl nežinia, ką jisai 
tuo .klausimu mano. Bado metais, kada jisai maitino 
Rusiją, ji vargiai galėjo palikti jam gerų įspūdžių. Te- 
čiaus nuo to laiko santykiai Sovietų Sąjungoje žymiai 
pasikeitė. Ji šiek-tiek atsigriebė ekonomiškai, susitvar
kė viduje, o kas svarbiausia — jos valdžia jau išgyva
vo vienuoliką metų. Valdžios pastovumas yra labai 
svambus punktas, kuomet eina kalba apie jos pripažini
mą. Valdžią, kuri laikosi, kaip ant vištos kojos, ir kuri 
ryt-poryt gali sugriūti, kitos valstybės vengia pripažin
ti, kadangi jokių pastovių reikalų su ja turėt negalima. 
Sovietų valdžia stovi ant durtuvo, o ne ant vištos kojos.

Tas faktas, kad bolševikiška diktatūra sugebėjo iš
silaikyti per vienuoliką su viršum metų, skatina Ameri
kos pramonininkus ir pirklius reikalauti, kad Washing- 
tonas užmegstų santykius su Rusija. Dar ilgiau atsisa
kinėti nuo progos išnaudoti tą milžinišką kraštą ekspor
to bizniui, jie laiko visai neišmintingu dalyku. Jie gei
džia normalių santykių su Rusija dabar juo labiau, kad 
iš Rusijos rinkos yra šiuo tarpu beveik pasitraukusi 
Anglija, kuri susipyko su Maskva ir išvijo jos prekybos 
delegaciją.

Šituos Amerikos pramonininkų norus reiškia sena
torius Borah, iš Idaho, kuris yra užsienių reikalų komi
sijos pirmininkas Jungtinių Valstijų senate ir turi ne
mažos asmeninės įtakos į Hooverj, kadangi rinkimų 
kampanijos metu jisai savo agitacija daug padėjo re- 
publikonų kandidatui. Spaudoje buvo gandų, kad nau
jasis prezidentas duosiąs senatoriui Borah valstybės 
sekretoriaus vietą: tokiame atsitikime Borah butų už
sienių politikos vedėjas Hooverio administracijoje, ir 
ir sovietų pripažinimas butų tuomet išspręstas teigiama 
prasme. • ! I ‘' /ji I I

Pripažinimui priešinosi iki šiol ir tebesipriešina 
dabar Amerikos bankininkai. Jie negali bolševikams 
atleisti užsienių skolų atmetimą. Jeigu bankininkų 
(Wall-stryčio) įtaka ir naujojoje valdžioje butų dides
nė (kaip buvo iki šiol), negu pramonininkų, tai bolševi
kai turėtų apsiimti atsiteisti su savo kreditoriais Ame
rikoje, pirma negu jie gautų pripažinimą.

Mes visuomet manėme, kad sovietų nepripažinimas 
yra klaidinga politika. Bolševikų valdžia, tiesa, žiauri 
ir despotiška, bet ar geresnė yra fašistiška Mussolinio 
diktatūra Italijoje? Italijai betgi niekuomet nebuvo 
atimtas pripažinimas. Kai dėl skolų nemokėjimo, tai 
juk ir Francija nemoka savo karo skolų Jungtinėms 
Valstijoms, nors šiandie ji yra turtingiausia šalis Euro
poje. Amerikos valdžia neprivalo rūpintis, kokia tvar
ka Rusijoje, nes tai yra pačių Rusijos gyventojų reika
las.

/^“VALOSI”

Per Kalėdas gauta Vokietijoje “ukazas” iš Mask
vos, kuriuo pašalinama iš Vokietijos komtffiistų parti
jos du stambus jos veikėjai, Hausen ir Galm, už “deši
nįjį nukrypimą”.

Prie šito “kalėdinio prezento” komunistų partijos 
“Polit-Biuras” pridėjo dar savo nutarimą išmesti ki
tus aštuonis “nukrypėlius”: reichstago atstovą Paul 
Froehlich ir Prūsų seimo atstovus Alfred Schmidt ir 
Rehbein ir taip pat komunistų veikėjus Jacob Walcher, 
Enderle, Koehler, Schreiner ir Tittel.

Bet tai dar ne galas. Kominterno ckzekutyvis ko-

Kuomet Darvinas ir jo pasė
kėjai pradėjo kalbėti ir rašyti, 
kad gyvuliai, augmenys ir pats 
žmogus yra evoliucijos padaras, 
tai teologai ir kitoki patamsio 
apaštalai pradėjo evoliucijos 
mokslą ir jo skelbėjus niekinti, 
pajuokti ir savaip aiškinti. Di
delis skaičius žmonių tuo budu 
gavo klaidingą supratimą apie 
evoliuciją. Užtekdavo kam nors 
prisiminti apie evoliuciją ir tam
sus žmonės tuoj iškoliodavo jį, 
buk jis paeinąs iš beždžionės. 
Įvairios šios gadynės mokslo ša
kos senai yra įrodžiusios, kad 
atskirti žmogų iš evoliucijos 
negalima. Vargu šiandie rasite 
kiek žymesni biologą, kurs ne
taikintų evoliucijos mokslo j 
žmogų. Paliuosuoti žmogų nuo 
evoliucijos mokslo butų ne tik 
neteisinga, bet net ir beprotiš
ka, kadangi biologai žmogų pri
skaito prie tam tikros gyvulių 
rųšies, kuri priklauso žinduolių 
klasei. Visi dabartinio žmogaus 
siūlai veda jį prie primityvių 
žinduolių, žmonės kilę iš tam 
tikros gyvulių šeimos, . kuri 
mokslininkų vadinama Komo 
sapiens. žmogus yra aukščiau
sias, įdomiausias ir svarbiausias 
už visus kitus gyvūnus, bet tas 
reiškinys jo nepaliuosuoja iš 
evoliucijos arenos.

Kaip paprasti žmonės, taip ir 
mokslo vyrai žmogaus evoliuci
ja yra labiau susidomėję, negu 
bet kurio kito tvarinio evoliu
cija. Iš kitos gi pusės teologai 
daugiau niekina žmogaus evoliu
ciją, negu bet kurio nors kito 
tvarinio evoliuciją. Ir mums yra 
aišku kodėl: žmogaus evoliuci
jos mokslas šluoja į užpečkį 
dvasiškių pasakas, kuriomis aiš
kinama, kad Dievas sutvėręs 
tobulą žmogų iš molio. Tos teo
logų pasakos yra perdaug pai
kos, kad čionai gaišavus laiką 
jų kritikavimui. Eikime toliau 
ir panagrinėkime žymes, reiš
kinius ir įrodymus, kuriais yra 
paremtas žmogaus evoliucijos 
mokslas.

žmogus anatomijos žvilgsniu
Anatomijos žvilgsniu žmogus 

yra visai panašus beždžionei. 
Palyginus kaulą su kaulu, rau
menį su raumenim kraujo rutu
lėlį su kraujo rutulėliu, gyslą 
su gysla — žmogus su beždžio
ne sutinka. Išėmus paviršutinius 
skirtumus, žmogus nuo beždžio
nės daugiausia skiriasi savo 
smegenų sunkumu ir proto jėga.

žmogaus kūnas yra tartum 
koks senovės relikvijų muzie
jus. Kai kurie anatomai žmo
gaus kūne priskaito virš šimto 
rudimentalinių sąnarių. Gal būt, 
kad šis skaičius yra perdėtas, 
bet kad jis yra didelis — apie 
tai nėra abejonės. žmogaus 
akies kampelyje yra užsilikęs, 
bet jau baigiantis išnykti, apa
tinis akies vokas, kurs gilioj se
novėj žmogui buvo reikalingas 
apvalymui akies. Pas kai ku
riuos šių dienų žinduolius tokie 
akių vokai yra pakankamai to
buli. Tuos akių vokus, pavyz
džiui, lengvai galima pastebėti 
jaučių ir triušių akyse, žmonių 
ii' beždžionių akyse šie vokai 
yra užsilikę kaipo netekusios 
vertės liekanos, šis faktas ta
čiau liudija, kad žmogus ir bež
džionė yra giminingi žinduo
liams. Ne vienam iš musų yra 
tekę matyti, kaip arklys sukru

tina ausį arba paslėpsnio odą, 
idant nubaidyti susirinkusias 
muses. Tas reiškia, kad arklys 
ausyse ir paslėpsniuose turi ga
na tobulus raumenis. Panašius 
raumenis anatomai atranda ir 
žmogaus kūne. Bet žmogaus kū
ne jie yra beverčiais ir neteku
siais pareigų sąnariais, todėl ir 
baigia išnykti.

Be galo įdomus yra žmogaus 
vystymosi procesas. Nuo to lai
ko, kai žmogus pradeda augti iš 
miskroskopiškos sėklos, jis per
gyvena tam tikrą skaičių evoliu
cijos laipsnių. Prie šios temos 
mums teks sugrįžti kitą kartą, 
o šį kartą paminėsime tik tiek, 
kad septynių savaičių kūdikis 
turi ilgesnę uodegą už kojas. 
Milionai moterų gimdo kūdikius, 
bet ne daug iš jų tą faktą žino, 
kadangi ta uodega būna tik tam 
tikrą periodą ir prieš kūdikiui 
gimstant pranyksta.

Viena nemaloniausių žmogaus 
kūno rudimentalinių dalių tur 
būt bus akloji žarna. Pas žolia- 
ėdžius gyvulius akloji žarna, 
kuri randasi pabaigoje laibųjų 
žarnų, yra gerai išvystyta. Ka
dangi augalinis maistas, kaip 
žolė, šiaudai, ir kt., reikalauja 
ilgesnio virškinimo, tai pas triu
šius ir kitus žoliaėdžius ši aklo
ji žarna padeda laibosioms žar
noms patekusį į organizmą 
maistą apdirbti. Žmogui min- 
tant gyvuliniu maistu, o jei 
minta augaliniu, tai jis prieš 
pateksiant į skilvį būna pakan
kamai apdirbtas ir virškinimui 
jokių sunkumų nesudaro, ši ak
loji žarna tapo nereikalinga. Jei 
kas nors iš žarnose esančių da
lių patenka į aklosios žarnos 
ataugą, žmogus suserga apendi
citu. Seniau ši liga buvo labai 
pavojinga žmogaus gyvybei, bet 
dabar, anatomijos ir chirurgi
jos mokslams patobulėjus, po 
sėkmingos operacijos veik kiek
vienas ligonis pasveiksta. Išė
mus akląją žarną, žmogus pa
sveiksta, jaučiasi gerai ir apen
dicitu daugiau neserga.

Pasirodo, tuo budu, kad aklo
ji žarna žmogui nereikalinga. 
Bet žmogus ją turi, lygiai kaip 
kiti žemesnieji gyvuliai, pas ku
riuos ši žarna yra gerai išvysty
ta ir būtinai jiems reikalinga. 
Mokslininkų tyrimai parodė, kad 
orang beždžionė turi daug ilges
nę akląją žarną, negu žmogus.

Jeigu šitie faktai nėra pakan
kami įrodymui žmogaus kilmės, 
tai kokius pateisinimus gali pa
teikti evoliucijos priešininkai?

and Atlantic Photo 1
Theodore Robertą, paskilbęs 

krutumų jų paveikslų aktorius, 
kuris pasimirė gruodžio 14 d.

(Mintis imta iš Mark Twain’o 
“Mysterious Stranger”) 

Scena 1.
Jonas, kun. Petras, jo giminaitė Margarita. 
Paprastas kambarėlis bažnytkiemy.
MARGARITA (siuvinėja): Vargas man ir 

tiek... Pirmiaus būdavo mokinių, o dabar neži
nia kodėl niekas neateina... Dievas mieliausias 
težino.

(Įeina kun. Petras).
KUN. PETRAS (valandėlę tyli ir vaitoja): 

Dievas užleido, Margarita, ant manęs dar dides
nę nelaimę... Tai žmonių liežuviai, ypatingai tų 
vadinamų burtininkų, kuriuos aš atvirai pas
merkiau, parodydamas jų tikrą veidą... (nervin
gai) Paskutinį kartą dėviu kunigiškus rubus... 
Vyskupas mane suspendavo visam amžiui...

MARGARITA: Gal kaip nors pragyvensime, 
dėde. Tiktai štai teismo nuosprendžio kopija... 
per tris dienas užmokėt tūkstantį auksinų arba 
apleist namus (verkia).

JONAS (ramina Margaritą): Gal dar kaip 
nors atsiras pinigų; aš prašysiu tėvo, kun. Pet
ras poteriaus ir gal bus gerai... Aš ir-gi pote
riausiu....

O gal Dievas susimylės.
KUN. PETRAS: Dievas rūpinasi savo visais 

vaikais, bet dar niekam nėra davęs tūkstantį 
auksinų... Kaip jau bus, jei reikės, tai pragyven- 
sim ir be šito namelio. Vis-gi geriaus būti tei
singu žmogum ir nepasiduoti kvailų žmonių prie
tarams. Geriaus ir ramiaus... Nenusimink, Mar
garita, nereikės elgėtauti. Tu jauna, išlavinta 
pusėtinai, pragyvensim... Dabar aš einu sutvar
kyti savo daiktapalaikius klebonijoj; atsiimsiu 
viską, kas mano, dar turiu tris auksinus. Ne
nusimink.

Kun. Petras išeina.
JONAS: Nusiramink, Margarita... Gal dar 

viskas pasitaisys...
(Margarita verkia);

(Uždanga)
Scena 2.

Jonas, Mikas, Stepas, Svetelis Nebuvėlis 
(velnias), pieva, medžiai; visi guli ant žemės.

JONAS (pypkę krapšto): Kas turit ugnies? 
Užsirukykim.

MIKAS: Neturiu.
Stepas: Neturiu... Titnagą namieje palikau...
(Ateina Svetelis, atsisėda prie jų — jisai 

puikiai pasirėdęs, mandagus, jaunas, gražaus 
kūno).

SVETELIS: Duokit pypkę, uždegsiu... (pa
pučia į pypkę ir uždega; durnai rūksta... Visi 
trys pašoka išsigandę, nori bėgt... Svetelis juos 
nuramina gestais; visi vėl atsisėda).

JONAS: Iš kur tamista išmokai tokias štu- 
kas daryti?

SVETELIS: Aš nesimokinau niekur... Ot 
taip sau ką noriu ir padarau visai be jokių pa
stangų...

JONAS: Ar tamista dar ir daugiau štukų 
moki? Prašau parodyt, prašau.

SVETELIS: Ar nebėgsit šalyn?
VISI KARTU: Ne, nebėgsim.
SVETELIS: Ko tiktai norite — gausite. 

Tiktai norėkite, štai jūsų kišeniuose yra įvai
rių vaisių: imkite ir valgykite.

Visi kiša rankas į kešenius, ima vaisius ir 
valgo....

Svetelis liepia kišti rankas į kišenius. Visi 
įkiša ir išima pinigų,* įvairių pinigų...

JONAS: Kaip tamistos vardas, jei galima 
paklausti?

SVETELIS: Aš Velnias; žmonės mane va
dina kipšu, šėtonu ir dar kitokiais vardais, bet 
jus vadinkite mane Velniu, nes tai mano tikras 
vardas....

Visi nusigąsta, dreba.
VELNIAS: Nedrebėkite. Niekam apie mane 

nesakykite,o aš jums parodysiu daug žingeidžių 
dalykų ir daug ko išmokinsiu. Dabar aš keliausiu 
savo keliais, o greitai mes vėl sueisime: aš pri
busiu jums nežinant ir galiu išnykti jums ir ne
juntant... Dar jums truputį galiu paaiškinti, 
žmogus padalytas iš dumblo — aš mačiau kaip 
jis buvo dirbamas. Aš ne iš dumblo padarytas, 
žmogus —- ligų muzėjus, krūva mėšlų; jisai 
šiandien yra, rytoj jo nebėra; jisai prasideda, 
kaip dumblas, ir išnyksta, kaip smarvė. Aš pri
klausau nemariųjų aristokratijai. Ir apart to 
žmogus turi Dorovės supratimą. Ar supran
tat? Jisai turi Dorovę. Ot kame skirtumas.

(Velnias šaiposi, juokiasi).
Štai ateina kun. Petras. Dar jisai toli, bet 

greitai čionais bus. Dabar man jau laikas eiti. 
Aš jau padariau taip, kad jus ir norėdami nega
lėtumėt mane išduoti.

(Velnias išnyksta).
Įeina kun, Petras.
KUN. PETRAS: Ar jus čionais ilgai buvo

te? Aš, matote, pro čia ėjau ir mamėčiau savo 
piniginę.

JONAS; Mes visi ieškosime, gal rasime.
Visi ieško. Jonas randa.
JONAS: štai tamistos piniginė.
KUN. PETRAS: (ima piniginę, nustebęs) 

Piniginė tai mano, bet pilna pinigų, o aš turėjau 
tiktai tris auksinu^... Nežinia kas čia pasidarė...
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JONAS; (šaltai) Tai sknitykim pinigua, 
(Visi skaito) Lygiai du tūkstančiai auksinų. (Į 
Šalį) Tai čia bus Velnio nuopelnas, bet gerai ji
sai galės užmokėti už savo namelį.

KUN. PETRAS: Kas čia tuos pinigus įdėjo?
JONAS: čia jokio kito žmogaus nebuvo, 

apart musų, o mes pinigų neturim.
KUN. PETRAS: Aš žinau, kad jus pinigų 

neturite, bet čionais kas nors buvo ir įdėjo pi
nigus.

JONAS: Mes čionais visą laiką aplinkui 
vaikščiojom ir jokio žmogaus nematėm.

KUN. PETRAS: Ot kad tie pinigai butų 
mano. Man dabar taip reikia... O Dieve, kad tai 
butų mano pinigai.

VISI TRYS KARTU: Tai tamistos pinigai. 
Mes galėsime paliudyti, jei reikės. Imk ir ap
mokėk skolą.

KUN. PETRAS: Nežinau, kas daryti. Gal 
čia koki provokacija....

(Jonas deda piniginę į kun. Petro kišenių).
JONAS: Eik, tamista, apsimokėk skolą, o 

mes galvas už tamistą guldysim.
JONAS: O vis-gi Velnias gerus žmones at

skiria nuo blogų.
(Uždanga)

Scena 5.
Kun. Petras, Jonas, Margarita, burtininkas, 

ponas Švarcas, policininkas ir kt.
Jonas sėdi su kun. Petru; Margarita kitoj 

pusėj mokina merginą muzikos.
JONAS: Prašau paaiškint, kunige, ką reiš

kia Dorovės Supratimas.
KUN. PETRAS: Dar nesupranti? Reiškia 

štai ką: musų sugebėjimą atskirti gerą nuo blo
go-

JONAS: Dabar man jau aiškiau, bet ar 
mums tokis supratimas naudingas?

KUN. JONAS: Naudingas? Tai vienintėlis 
dalykas, kuris skiria mus nuo gyvūnų, kurie 
pranyksta, ir suteikia mums nemarumą.

(Margarita išleidžia savo mokinį).
(Įeina Švarcas).
ŠVARCAS: Labą vakarą visiems (dairosi) 

Na, tai atėjau savo pinigų atsiimti, o jei ne, tai 
prašau laukan... tuojaus... ląpkti negaliu Ir ne
noriu...

KUN. PETRAS: (atskaito tūkstantį* auksi
nų ir duoda Švarcui), štai, gerbiamasis, duok 
kvitą ir nešdinkis laukan....

(Švarcas strapaliodamas rašo kvitą, paima 
pinigus ir išeina).

JONAS: Tegul dabar visas bažnytkiemis 
plepės, tegul davatkų liežuviai • plyšta... Dabar 
jau viskas bus gerai... aš sakiau, kad bus gerai, 
ar ne Margarita?

(Margarita paraudonuoja, bet neturi ką sa
kyti).

KUN. PETRAS: Aš žinau, kad jau visas 
bažnytkiemis žino ir mano priešai jau man ža
bangus rengia, bet aš tikrai nekaltas... Judu, 
vaikučiai, jauni, o man senam vistiek....

(Įeina burtininkas ir policininkai).
BURTININKAS: štai šitas buvęs kunigas 

rado mano pinigus ir jais ką tik užsimokėjo sa
vo skolas. Prašau jį suimti ir nuvesti J kalėji
mą, o paskui teismas jį tinkamai nubaus....

JONAS: Tamista, aš ir kiti mano draugai 
tikrai žinome, kad kun. Petras tuos pinigus ra
do, kad jisai nevogė....

POLICININKAS: Tylėk, tamistos niekas 
neklausia.

Pasiaiškink, kunige, jei gali, bet teisme pa
siaiškinsi plačiau. Tuo tarpu pasakyk, kaip tik
rai buvo.

’ KUN. PETRAS: Aš tuos pinigus radau, tai 
tiesa, turiu liudininkus; aš nevogiau ir niekados 
nieko nemaniau vogti... Jei jums įsakyta mane 
imti, tai imkite....

(Margarita verkia, policininkai veda kun. 
Petrą, Jonas ramina Margaritą, burtininkas šai
posi).

(Uždanga)
Scena 6.

Uršulė — kun. Petro gaspadinė. Margarita, 
Zonas, Velnias ir kiti. Katė.

Pieva prie kun. Petro namų.
URŠULĖ (katę pasiėmus): Dievas mus nu

baudė. Skaudžiai, skaudžiai. Kunigas įkalintas, 
Margarita alpsta, pinigų nėra... Nėra ir duonos 
už* ką nusipirkti...

(Įeina Jonas).
JONAS: Labas, poniute, (pguza. Uršulė 

verkia), žinai, visi rengiasi musų kunigą teis
mo apkaltinti, o paskui tai jau, sake... Baugu, 
šįryt mačiau, kaip korė vieną žmogų!... (Pauža) 
Klausyk, poniute, kodėl žmogus žmogų karia? 
Kode! gyvulys gyvulio nekaria?

(Pauža). (Pasirodo Velnias).
VELNIAS (Uršulei): Tamista labai vargin

gai gyveni —- tai kodėl dar katę užsigeidei mai
tinti? Atiduotum turtingiems...

URŠULĖ: Gal tamista norėtum? IŠrodai 
turtingas... (pauza) Atiduot turtingiems! šita 
katė neturi namų, o turtingi benamių nepaiso; 
beturčiai rūpinasi beturčiais. Dievas visais be
namiais rūpinasi...

VELNIAS: Iš kur žinai?
URŠULĖ: Be Dievo ainio# nė pląukae ne

nukrinta.
VELNIAS: O vis-gi plaukai krinta ir tai 

be laiko, ir tiek.
URŠULĖ: Eik sau, išdykėli...

(Bus daugiau)
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Nušovė italų Rengės 
vadą

Italai gengsteriai ir butlege-i 
riai nepaliauja kovoję tarp sa- j 
vęs. No taip senai vidurinies- 
ty ta|M> nušautas Ton y Lombar
do bu t tegeriu ir gengsteriy va
das. Vėliau krito nuo kulkos 
Peter Kizzuto . šis, sakoma, 
priklausęs kitai gcitgci, būtent 
brolių Alelio gengei, kurios va
das yra Joseph Alelio-

Kai lombardo tapo nušautas, 
tai gengei vadovauti siekėsi 
Pastpiaiino Lolordo. Dabar ir 
tas nušautas, ir nušautas jo pa
ties bute, 1921 AViest' North 
Avė.

Lolordo pati pažinusi galva
žudžius. Ji nurodžiusj, kaip jos 
vyro užmušėjų, j Aiello. Ir sa
koma, kad detektyvų viršyla. 
John Stege, pripažinęs, kod Al
elio esųs j tariamas.

Policija ieško Aiello, bet ko
lei kas nesurandanti.

Naujas tyrinėjimas 
grafto

(Marųuette Maroon iMurmurs)

Lašt Saturday the majority 
of the members from kp. 260 
of the S. L. A. gathered at Mr. 
K. J. Macke’s home — 5714 S. 
Rockwell St.

The occasion was a sočiai and 
bunco party to vvhich we of the 
Maroons were cordially re- 
ceived. Everyone present en- 
joyed themselves immensely — 
the hilarity lasting far into the1 
night. Messrs. Gribas and Macke 
presided as hosts, the geniai 
Macke graciously furnishing 
his home and the indispensable 
refreshments.

The large number of guests 
present prohihits the mention 
of their narnės būt we are deep- 
ly indebted to Mrs. Maciukas, 
Mrs. Yesulevičienč and Mrs. 
Daratavičienė for their work 
and skili in preparing the de- 
lectable edibles for which they 
certainly deserve mention.

The affair afforded the va- 
rious individual members an 
opportunity to meet their fellovv 
members and thus encouraged. 
more cordial relations amongl 
those of the S. L. A. —AR.

24497—Antanui Kalvaičiui
24 498—Rozal i j ai Pu 1 j anauck ie- 

nel
24199 Kazimierui Šimaičiui 
24500—Mykolui Dovidauskui 
24502—Apolionijai Lukošienei 
24503—Vincentui Dobravičiui 
56451—Kazimierui Stravinckui 
56455—Barborai Skerstonienei 
96020—Benigdai Bartkienei 
96028 -Liudui Riekašui 
23416—Niceforui Vizgentui 
13559—Elzbietai Janikei
13819—Kazimierai Lipskaitei
24469—Marijonai Ulevičienei 
13425—Karoliui Bartašiui 
13983—Jonui Vaitkui

252—Veronikai Venckienei 
13513—Jonui Jasulaičiui 
13983- J. Vaitkui

252—V. Venckienei 
13513—J. Jasulaičiui 
13444—S. Staniliui 
13506—K. Pliuškienei

ONA JUDECKIUT®

Vakar naujasis valstybės gy
nėjas, Swanson, pradėjo naujų 
vajų prieš organizuotų gembli- 
nimą, paleistuvybės namų už
laikymų ir grafitų Chicagoj. Iš 
75 vyrų išrinkta 23, kurie eis 
specialės grand džiurės purei-1 
gos ir klausys kaltinimus daro
mus žmonėms, įtariamiems mi
nėtais aukščiau nusižengimais. 
Džiurė susirinks ateinančios sa
vaitės pradžioj.

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER
KOPERACIJOS BANKĄ

Pinigus gavo:

13530— Juozapui Paplauskui
1066—Zygmontui Dakanavičiui

24485—Mykolui Motiekaičiui
24487—Agotai Lazutkienei
24490—Kasparui Koncui

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 8 dienų, 3 valandų po 
pietų, 1929 m., sulaukus 26 me
tų amžiaus, gimus Scotland, 
Glasgovv mieste. Paliko dide
liame nuliudime motinų Mari
jonų ir tėvų Antanų, du broliu 
— Vincentų ir Edvardų ir ses- 
rį Marijona, dvi tetas — Onų 
Senauskienę ir Magdaleną 
Shneiderienę ir dėdę Vincentų 
M u rašką ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 3125 Kenil- 
worth Avė., Bervvyn, III.

Laidotuvės jvyks sausio 11 d., 
petnyčioj, 9 -vai. iš ryto iš na
mų j St. Lades parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kizimiero kapines.

Visi a. a. Onos Judeckiutcs 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Broliai, Se
suo, tętoų, dėdė ir Gimines.

13505—M. Blažiui 
13518—M. Aukštelienei 
22727—0. Stonienei 
13439 P. Kosiui 
13508—P. Vitartui 
23410—V. Motekaitienei 
13516 A. Veldžiui 
13533—A. Pranckienei 
13534 N. Zakaitei 
13535—1. Žigulienei 
23414—I. Užupienei 
13532^-U. Bekaraitienei 
13445—A. ViapŠtienei 
13525—0. Ruseckienei

PRANEŠIMAI
Marųuctčc Park. — Marc|uettc 

Park Lietuvių Am. Politikos kliubo j 
įvyks specialia 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.

J šį bendrų kliubų susirinkimų, 
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.

Tel. 2-7749
l)R. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne- 
Mirime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Bunko Party ir Šokis, rengia S.L.A. 
313 kp. šeštadieny, sausio 12 d„ Iva
novo svetainėj, 2101 Broadway, In
diana Ilarbor, Ind. t- Pradžia 6 vai. 
vak. Visus kviečia. SLA. 343 kp.

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

L, G. D. L. K. Vytauto draugija 
rengia balių nedalioj, sausio 18 d., 
7 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3183 S. Halsted St. Užpra- 
šom visus atsilankyti ir paremti mu
mis savo skaitlingu atsilankymu.

Užprašo Komitetas.

Kensington. — Sausio 11 d.. 7:30 
vai. vakare, buvusioj šedvilo svetainė
je, 311 Kensington Avė., įvyks Rose- 
lando Lietuvių Kliubų ir Draugijų 
Savitarpinės PaSelpos Susivienijimo 
pirmus susirinkimas. Šiame susirinkime bus visokių raportų ir praneši
mų. Visi nariai atsilankykite. Ku
rie norite prisirašyti taipgi atsilan
kykite. Prlmami vyrai, moterys ir 
merginos.

J. Tamašauskas, sekr.

Si m ano Daukanto Teat. Jaun. 
Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
petnyčioj, sausio 11 d., 1929 m., Lie
tuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St., kaip 7:80 vai. vak. Na
riai visi atsilnnkykite.

S. H. Dijokas, sekr.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadieny, sausio 11 d., 1929, 

vai. vak., Amalgamated Centre, 
svetainėj, 333 So. Ashland Avė. Daug 
yra svarbaus, taipgi instalacįja nau
jos valdybos. Visi nariai išrinkti į 
Lokalo valdybų ant 1929 metų, malo
nėkite atsilankyti ir užimti savo vie
tas. A. M. Kadsel, sekr.

Lietuves Akušerės

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

GARMENT DESIGNING
Post Office Box 1802, Chicago, III.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

^parl ir ketvirtadienio
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A. MONTVTD, M. D.
1579 Milwauke» Avenue. Room 209 
Kampas North Avė. Ir Rnbey St.

Vai.* 1 iki 3 po pietų, 6 iki vak. 
Tel. Brunswick 4983

Namu telefonas Brunswick 0597
I ’ltravtoletinė šviesa ir diathermia

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

8464 South Halsted Street 
*»fino valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare Kės. 8201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

Gydo staiga* Ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue 
Valandos* 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P M

Se. • '-os vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal «utart|

GYDO
Kraujo, ^os, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai 

Dr. J. W. Beaudettf 
V1RMJJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 Iki 10 
Nedėtl°( no” 2-30 iki 1-30 v. po pia*

TELEFONAS CANAL 0464

Detektyvai areštavo 
11,591 ypatas

Detektyvų biuro nariai 1928 
metais padarė 11,591 areštų. B 
to skaičiaus 1,215 vyrų buvo 
atiduoti kriminaliniam teismui. 
Valstijos kalėjimai! pasiųsta 521 
vyrai. 345 vyrai pasiųsta pavie
to kalėjimai! ir 775 nuteisti pa
taisos namams. Detektyvų sky
rius, susidedąs iš apie 100 žmo
nių, surado pavogto turto ver
tės $820,081, neskaitant auto
mobilių.

JUZEFĄ MASALSKIENĖ

Dar paleisią 300 
darbininkų

Sanitary Distriktui stoka pi
nigų. Distrikto taryba planuo
ja atleisti iš darbo dar apie 300 
darbininkų.

Pienininkai farmeriai 
nestreikuos

Pienininkai farmeriai, pri-

IGNACIUS RADZEVičIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 7 dienų, 5 valandų ryte, 
1929 m., ginies Kauno rėd., 
Ežerėlių apskr., Rimšių parap., 
Medeišių kaime. Paliko dide
liame nuliudime gimines ir 
draugus. Laidotuvėmis rūpi
nasi Ludvika Pahalka. Kūnas 
pašarvotas randasi 4446 So. 
Hevmitage Avė.

Laidotuvės įvyks subato.i, 
sausio 12 dienų. 8 vai. ryte iš 
namų Į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Radževi- 
Čio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalvvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam naskutinj patarnavima ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Giminės ir Draugai.

laidotuvėse patarnauja gra
binius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Po tėvais Konšauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Laidotuvės įvyks petnyčioj, 
sausio 11 dienų, 8 vai. ryto iŠ 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos* pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras.

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

J. Lulevich
Lietuvis erahorius 
ir balsamuotojaa 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
1103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel. victorv 1116

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balcamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicugo, III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

CRABORIU8 CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystės,
OFISAS :

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

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

klausantys Pure Milk Asocia
cijai, turėjo konferencijų. Joje 
dalyvavo delegatai iš trijų vai- j 
stiju — Illinois, Indiana ir Wis-| 
consin. Konferencija nutarė 
nestreikuoti, bet laukti iki spe- 
icalė komisija, tyrinėjanti pie
no faimų padėtį, paruoš savo 
raportų ir rekomendacijas. Tai
gi ir pieno kainos kolei kas, ga-j 
įima tikėtis, pasiliks kokios jos 
buvo iki šiol.

Susirinko valstijos 
legislatura

Illinois valstijos legislatura 
pradėjo darbą. Valstijos jstaty-i 
mų leidėjai Springfielde. Kai 
kurie jų, sakoma, pusėtinai su
si r upinę dėl to, kad Chicagoj 
dabartiniu laiku daroma tyri** 
nėjiinai, kas ir už kokį darbą 
gaudavo mokestį iš Sanitary 
Diut rikto fondų. Nužiūrima, 
kad nekuriu legislaturos narių 
gaudavę mokesties iš tų fondui 
nedirbdami distriktui jokio dar* 
bo. Jie dabar bijo, kad neluptų i 
apkaltinti ėmimu “grafto."

T

PADĖKAVONE
A. a. Antanas Janulis

A. a. Antanas Janulis, kuris mirė gruodžio ■ 28 dieną, 1928 m. 
Ir palaidotas tapo sausio 1 d., 1929, o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, .amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurio 
suteikė Jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengia
mų amžinybės vietų.

Mes atmindami ir augailėdami jo prasišalini mą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausių padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. DŠkuvojame musų dvasiškam tė
vui, kun. Martinkul, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielų; 
dėkavojume grabdriui A. Masalskiui, grabnešiains ir visiems, ku
rie palydėjo j kapines, sudarydami didelį skaitlių automobilių. Ir 
pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau, musų mylimas Antanai, sakome: ilsėkis šaltoj žemelėj.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sumiš ir Duktė.

P. S. Mišios švento., atsibus penktadieny, sausio lt d., 1929, 
7:30 vai. ryte, šv. Jurgio Parapijos Bažnyčioj.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tet Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

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

Bes.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9262

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
Jr merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH CHIRUHGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Proapect 1028

Bes. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujo! vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKty SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

-nOK. ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 81 

Phone Kenvvood 1752
_ 1 1'JKgL.... .'„'.'.L -L l,,ll> ■- 
Lietuviai Gydytojai

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

TelJ Calumot 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas 
3421 So. Halsted St. 

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

Selęmądiehįais ntio 1(1 iki 12.

Ree 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

' x>aicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Mi<iwav 2880

Advokatai

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South .Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
444.2 South WeHtern Aveoue 

Tel. Lafayette 4146
Valandos :

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

Phone Boulevam i4Ul
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted/ St.

VALANDOS: /
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 ikL9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 M M

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakąrnis
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčioa

U0HN B? BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) . 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 We8t Adamn St., Room 2117 

Telephonę Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-> 

Telephone Rooaevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Retu 6641 South Aibany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. įlydė Park 3395

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas Ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 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. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė.
kambarys 20G

Valandos; 9—12, 1—5, 6—8:30
Sekmadieniais pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 0893
Rez. Tel. DrexeJ 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moterišku, vyrišką 

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Bo. Loomis Street 
Kampas I8th St.

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

Residi»nce Tel. Fairfa* 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

1 7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Bes. Telbpbbpe Plaza B2l)0

J. P. VVAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Petera) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6466 S. Whipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. .

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos^ 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj įr Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta

8323 South Halated SL 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis niro 9 iki 12 rvto

DETRO1T, MICH.
AI)V. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barhun Tower 

Kumpas Bates and Cadillac Souąre 
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakare. 

Panedėliais ir 1'ėtnyČiomis 
iki 7:30 v.d. vąhafe
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side

ganizatorin—K. J. Semašką ir toriu bus Antanas Nakrašys, 
P. Hhrmoną. Todėl tikimės g?- senas G. S. Kliubo narys.
rų pasekmių iš viršminėtų or-| —-ooo-----
ganizatorių. P-as Semaška yra Kada komunistai visokius pra- 
dal.vvavęs 2-ram SI«A. auksi- simanymus skelbia apie P. Sodu- 
niam konteste, todėl dabar jam 
bus lengva verbuoti narius.

20 metv jubiliejua

Laiškai Naujienų 
Ofise CLASSIFIED ADVERTISEMEN

Iš SLA. 226 kuopos darbuotės

Musų kuopos metinis susirin
kimas Įvyko sausio 6 d. Susirin
kime narių nebuvo labai daug, 
bet gana rimtų dalykų nutarta. • 
Naujoji valdyba turėjo užimti 
vietas, bet kad visi seni pasili
ko savo vietose, išskiriant nu- 
tar rast., tai ceremonijų jokių 
nebuvo.

Prie progos reikia priminti, j 
kad kuopos valdyba susideda iš 
šių ypatų: K. čepukas, pirm.; 
M. Rugis, vice- pirm.; P. Har- 
manas, finasų rašt., J. Kaulinas, 
nutar. rast.; K. J. Semaška, 
ižd.; P. Galskis, maršalka; J. 
Mickevičia ir Matukaitis iždo 
globėjai; Dr. A. Montvidas, 
daktaras kvotėjas. Taigi musų 
valdyba yra allright.

SLA. Pild. Taryba paskelb
tam jaunuolių konteste musų 
kuopa pastatė gabiausiu du or-

šiai kuopai sukanka 20 metą 
jos gyvavimo, turbut vasarid 
mėnesy š. m. Veikėjai, šį reika
lą padiskusavę, nutarė rengti 
pramogą. Komisija išrinkta iš 
K. J. Semaškos, Dr. Montvido 
ir J. Kaulino. Galima manyti, 
kad tai bus ne mažos svarbos 
jubiliejinis paminėjimas SLA. 
organizacijai. Butų gerai, kad 
vienas iš komisijos nariu apra
šytų kuopos įsikūrimo istoriją, 
nes tai butų įdomu žinoti vi
siems SLA. nariams.

Visi rimtieji nariai ilgoką lai- 
k ąsvarstė, kad suradus budus 
pakelti kuopos iždą. Priešme- 
tiniame susirinkime didžiuma 
narių nutarė pasikelti po 5 
centus į mėnesį duoklių. Tuo 
nėra

ių, naktimis slankioja apie So-i 
dalos namų langus, žiūrėdami,! 
kas pas jį atsilanko, idant pas-1 
kai tuos žmones ir pačius Sodu-1 
lūs butų galima šmeižti, buk P- 
Sodula kam tai rengias parduo
ti Golden Star jaunuolius, tai 
Golden Star Kliubo nariai ko
munistų šmeižtam netiki —I 
perka dovaną, kaipo atsidėkavo-1 
jimą Sedulai už jo> nuoširdų dar- I 
bą sporto skyriui.

Komunistai kokusus doro 
prieš P. Beldžiu, kad kenkti joj 
bizniui, už tai, kad Beldžias 
Golden
muosc komunistų 
nebalsuoja už komunistus.

P. Beldžias išvežioja anglis ir1 
ledus. Kada komunistai boiko
tą skelbia p. P. Baldžiui, tai lic-. 
tuviai turėtų jj paremti, užsi-i 
sakydami anglis ir ledą pas 
Beldžiu.

Star Kliubo susirinki- j 
neparemia.

Andrikonis, John 
Brajauskas, John 
Cibulskis, G. 
Dambrauskaitė, A. 
Denelicienė, M. 
Glomboski, J. 
Greitjurgis, V. 4 
Gutauskas, J. 
Gesevičius, P. 
Hobsted, S. 
Kučinskas, A. 2 
Kudzma, Wm. 
Kerslink, J. 
Kaudis, J. 4 
Kooimis, Geo. 
Lapenis, Peter,2 
Ruppert, Elsie 
Stakutis, J. 
Šimkus, Chas. 
Žilinskas, J. 
Williams, 
Wenckus, J. 2.

Laiškai Pašte
peržengta konstitucija.

—Nemunas.

Bridgeportas

—Vietinis.

Roseland

Eu-

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Teko nugirsti, kad įvyksian
čios permainos “Margučio” ad
ministracijoj. Nuo ateinančio 
pirmadienio p. Kemėšis pasi
trauksiąs iš administratoriaus 
vietos, o ją paimsiąs p. Račiū
nas. \ Reporteris.

Roselandietis lietuvis kandida
tas į aldennoną 9 wardoj

“Jaunoji Birutė”

B AVĖ R
“Jaunoji Rirutė,” SLA. vaikų 

draugijėlė, gruodžio 28 d. ture 
jo Eglaitę Lietusių Auditorijoj. 
Tų gražų ir linksmą vakarėlį 
“Jaunosios Birutės” nariams ir 
svečiams surengė Lietuvos Kon-Į

1 mlas Chicagoj, p. A. Kalvaitis-. 
Vaikai ir suaugusieji labai link
smai |>raleido laiką prie Eglai
tės, o be to* visi vaikai aplaikė' 
r dovanėliu. Buvo ir progra-

įte/teaus
Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus*' 

ant pakelio ar ant plyskelės, jus to 
da negaunate tikro Bayer Aspirino 
kurio saugumą prirodė milionai žmo 
nių ir kurį gydytojai prirašinėja P®Lxriaši prie savo metines vaka- i

Jonas Kulis (Kulikauskas) 
į mano kandidatuoti Į aldermo- 

nus ateinančiuose rinkimuose. 
Dr. Savickas, J. Kulio kampa
nijos manadžeris, tikisi lengvai 
surinkti reikalingą skaičių pa
rašų J. Kulio kandidatūrai.

Jonas Kulis priklauso lietuvių 
republikonų 9 vvardos Idiubui, 
taipgi kelioms kitoms draugi
joms. Jis yra tarnavęs Suvieny
tų Valstijų kariuomenėj. Reiš- 

j kia, roselandiečiai lietuviai no- 
' ri turėti lietuvį aldermaną 9 
vvardoj. .Gerų pasekmių p. J. 
Kuliui. —Rep.

nelis.
Dabar “Jaunoji Birutė ren

virš penkis melus «uo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas "Bayer” pa 
kelis turi pritirtu^ nurodymus varto 
jimui. Patogios dėžutės iš dvylike- 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap 
tiekininkai taupiau parduoda bonku 
tei- F 24 ir nlyskeliu

Galvos sknasmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

ienės, kuri įvyks ateinantį sek- 
nadienj, sausio 13 <L, Lietuvių

’ \uditorijoj.
Tuo tikslu šiandie vakare, i

Educatlonal
Mokyklos

JŪSŲ SŪNŪS
Duokite savo sūnui išsilavinimą, 

kuris galbūt Jam bus labai reikalin
gas. Išmokykite*j| apsimokančio 
amato — kirpimo ir dezaininimo vy- 

I n) drapanų ir apsaugokite jo ateitį, 
i Pamokos vakaraus. Rašykit dėl 
smulkmenų. Adrerfuokit

GARMENT DES1GNING
Post Ofice Box 1802, Chlcago, UI.

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

MiHcelianeous

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos

Financial
Flnnniial-pAąkolos

PARDUOSIU savo antrus morgi- 
Čius sumoje $1788, parduosiu su ge
ru nuošimčiu, reikalinga pinigų, kas 
pirmutinis tas laimės, 12615 South 
Emerald Avė., West Pullman.

Padalos suteikiamai 
j vienn dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai ’
Mps perkame real estate 

kontraktus

Radios
KALAKUTAS DOVANAI

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

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

Specialistas gydyme chroniškų jr naują U- ' 
gt). Jei kiti negulėjo juniiH išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Alano pilnas iftegzamlnavi- 
ma« atidengs jūsų tikrų ligų ir jei a6 apni- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų ' 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po t 
galutino ite-gzarninavimo— kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS

us nepaprastos dainų pamokos, 
eresniam prisirengimui prie 

rogramo vakarienes laiku. Vi- 
i nariai prašomi būtinai susi- 
nkti į šią pamoką. ,

šie laiškai 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams* gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus 
tam tikrą iaiką, 
naikina.

2. Baranauskas
6 Bulauskis Vencent 

13 Duetas Emilia
Juzėnas fL 
Kasiuli^ 

 

Moterų Dirva 
Mykalajunas Stanyslovas 
Norkus Veronica 
Norwais Anton 
Petyla Prank 
Sadauskec Nikodimui 
Sirvinskui Bonifacai 
Wasilkus Benedict

101 Z i vena P T.

paštas laiko 
o paskui su-

Kazimieras

31
49
51

54
66
71
79
97

SĖKMINGI METODAI
KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS

Laikykis šių taisyklių
Laikykis

net

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

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

Kreipkitės j —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St, 
Tel. Victory 1266

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

CROSLEY SETAI
Pabaigos metų išpardavimas. Ga

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

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

TERMAN BROS. RADIO SHOP 
2620 Milvvaukee Av. Tel. Pens. 5388 
4336 Addisoif. Adara vakarais.

EXPERTAI Radio aptarnautojai. 
Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl CroRsloy ir Howard R.»dios. 
’zmgvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmoro 3873.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 2) 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingu. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

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

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

. C. T. Dankovvski, ižd.

business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA kriaučiaus šapo, 
naujų siuvimo ir valymo, parduosiu 
oigiai iš priežasties šeimininkų nesu- 
jkimo, 2117 W. Marųuetto Rd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
RF\L ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

phone Republic 7869

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

IK

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojatn ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, nopierų, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Susilauk pasisekimo su 
' Chevrolet

PARDAVIMUI saliunas, priežastis, 
našlė, man vienai persunku, biznis 
laroma geras. Parduosiu pigiai, 
1617 So. Paulina St.

PARDAVIMUI “soft drinks” par- 
lor. Priežastis pardavimo — turiu ki
tų biznj. Galima pirkti ir pusę biznio. 
Štanley Gawcus, 5543 So. State St.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra 
sti progą padidinimui uždarbio ir pa 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne 
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi' 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa 

Į bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d 
Ypač reikalinga vyrų teritorijos/ 
Worth, Sticknev, taipjau tarp Stocl 
Yards ir M chigan Avė. Turi kai 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiška 
ir angliškai.

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

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

Susivienijimas 
Gossard Building

Room 301
Rush and Ohio Sts.

O
PARDUODU “eleėtric shoe shop”, 

taipgi sykiu yra ir “shoe shinin” ir 
krybelių čystinimo jtaisai. Parduo

du už $250. Biznis geras. 554 W. 
31 St.

PARDAVIMUI grosernė — lictu- 
/ų ir lenku kolonijoj. Nuo senai iš
dirbtas biznis. 3339 S. Morgan St.

to
PARDAVIMUI “Soft Drinks” par- 

lor. Turiu du bizniu; parduosiu vieną 
rbn kitą. Taipgi galiu mainyti. 3 įn
ami įrengimai, biznis geras.

Mrs. Ol^a Adomaitis, 
3225 S. Halsted St. 
3738 S. Halsted St.

Nejuokauk su šalčiais. — 
išbandytų saugių metodų.

menkų šal-1 Geriausia ką galima padaryti da- 
I bar yra nueiti aptiekon ir Įsigyti 
pakeli Bulgariškoj žolių Arbatos 
Sunaikinkit -savo šalti. Išgerkit puo
duku šios karštos arbatos du sykiu 
i savaitę. Tai sušildys sustingusi 
kraują, padidins jo cirkuliaciją ir pa
šalins iš vidurių ii’ skilvio nuodus ir 
ligų porus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgarišką Žolių Arbatą (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na-

i krutinę ir

Dabokis šalčių
Čių galvoje ar gerklėje.

Neleisk jiems įsigauti 
plaučius.

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

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

PAVOJUS
šalčio, “flu” ir plaučių uždegimo

bakterijos dauginasi milionais ir puo-■ niuose reikalingais laikais.

Vakariene ketina būti ypatin-: Dabokis šalčių, jie susilpnina jūsų 
J '’tsparumą. Didžiausias pavojus ~T 

di tame “paprastame šaltyje”. „„ 
' naįkinkit tą šalti greitai. 

Yra labai svarbu išvalyti visus vi- .... ........... ......... .
durių takus, taip jau viršutinį ir apa-' tuojaus. Jūsų sveikata — galbūt net 
tini skilvius. Laikykit inkstus ge-.jusų gyvastis gali priklausyti nuo 
rai išvalytus ir atgaivintus ir sustip-• panaudojimo šių paprastų atsargu- 
rinkit kraują. / mo priemonių. Ta pastebėtina arbata

Patyrimas išmokė J kainuoja tik 35c, 75c ar $1.25 už di-
Patyrimas Jaike 1918 m. epidėmi- dėlės šeimynos pakelį. Jeigu jūsų ap- 

t’ekininkas jos neturėtų, mes mielai 
nusiųsime jums didelės šeimynos pa
kelį. Nesiųskit pinigų, vien laiška
nešiui užsimokėkit $1.25. Adresuoki! 
Marvel Products Co.. 106 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

ra. Ne tik, kad bus prirengti 
skanus valgiai, bet toipjau bus 
ražus programas/ kurį išpildys 

‘Jaunosios Birutės” nariai. Bus 
aipjau šokiai ir žaismes. Vo- 
-.arienėj rengiasi dalyvauti daug 

’:ymių svečių, tad ji bus ir su- 
ugusiems įdomi ir linksma, 

j 'odei visi ir kviečiami 
, dlank.ti.

Roseland

i h at- 
—B.

vakarąPereito penktadienio 
Strumilos svetainėj, Golden Star 
kliubas laikė metinį susirinki
mą. Iš susirinkimo šie yta par- 
žymėtini dalykai:

Prie kliubo prisirašė 2 nauji
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po noriai, abudu jauni vaikinai; 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj komisjų raportai:

nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING 4 HEATING

Geriausias materiolas, 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St 
Tel Cicero 180

pigiausio* 
Kre-

■se

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

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake 

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, prineipalaB

st.

‘Golden Star Klitfbas narių tu
ri daugiau kaip 300. Kliubo 
turtas siekia virš 8,000 dolerių. 
Tai stipriausi pinigiškai ir nar 
riais draugija Boselandie.

Sporto vedėjai pranešė, kad 
sportas prie G. S. K. turi geras 
pasekmes: liasket tbolo lošio pa
žiūrėti daug žmonių prisirenka. 
Dabartiniu laiku sporto skyrius 
pats apsimoka visas savo iš
laidas, nereikia iš kliubo kasos 
imti pinigų. P. Sodulai, sporto 
buvusiam direktoriui, kliubas 
nutarė nupirkti dovaną, kaipo 
padekavonę už jo gerą pasidar
bavimą sporto ix4 k a lų t varki- 
me. Petrą Sodula pasisakė, kad 
jisai ir ateityje padės sporto 
skyrių tvarkyti kiek jam laikas 
pavelys. šiemet sporto direk-

la lygiai kaip silpnus, taip ir tvirtus.
a jusųl Jc,:gu jus turėjote flu ar didelį 
aglu-iSoltį. dabokitės pasikartojimo. Puo- 
; Su- dūkas šios Arbatos du sykiu į sa

vaitę yra jūsų apsauga prieš atakas.
Pasimatykit su savo aptiekininku

ios parodė, kad vienas iš geriausių 
ir papraščiauaių gydymų yra išgerti 
puodukų karštos Bulgariškos Žolių 
Arbatos.

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

r

i

KHSKKOS IR TURKIŠKOS VANOS
Fv paties savininko uriežiuroj per 80 metų Mus*, motto. PAT AK 
NA'/IMAS. Atdara dienomis ir vakarais Moterims seredoj ik vi 
hirnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St 
Phone Canal 2M4—-2545

6..H3

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

Eighteenth Bond &
1618 West

I. F. Dankowski, pres.

M0RGIČ1AMS
Mortgage Organization

18-ta Gatve
C. J. Dankowski, ižd.

MES darome pirmos rklesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo j 
darbus: 24 menesiai išmokėjimui.) 
Mos ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Bųckingham 503/'

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per-i 
laisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repai r Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victorv 9634

REIKALINGI porteriai nevedę vy
rai, miegojimui vieta ant vietos. 
Kreipkitės, Paulina Bath House, 111F 
So. Paulina St.

QARDAVIMUI minkštų gėrimų įs- 
^aipra. Senai išdirbta vieta; turi būt 
varduota greitu laiku. 2702 W. 47th 
>t.

10% PIGIA r’ UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stngų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liaviinas. Mes atsekame geriausj 
darbą mieste KtdzL* 5111

REIKALINGAS virėjas. Atsišauki
te tarp 7 ir 9 ryte, 2474 Blue Islanc' 
Avė.

PARSIDUODA bučernė ir fruktų 
rautuvė greta National Tea Štoro, 

.avaitinės įplaukos $550, lietuvių 
pelinkėi, Cicero. šauk savininkų 
3erwyn 5050 J.

Pinančiai
Finansai-Paskolom

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesiniu išmokėiimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Help VVanted—Female .
DarbininkiųJReikia

PARDAVIMUI valgykla, sena iš- 
’irbta vieta, arti didelių dirbtuvių. 
1534 Parnell Avė.

REIKALINGA moteris prie namu 
darbo ir prižiūrėjimo kūdikio 2 metų 
4928 S. Tripp Avė. Tel. Virginia0843

REIKALINGA sena moteris arba 
senas vyras, prižiūrėti 4 metų vaikų 
3432 So. Union Avė.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

PAJ1EŠKAU partnerio i senų iŠ 
dirbtų biznj per 18 metų (fotografe 
studija Chicagoj). Nemokantis to 
amato galės išmokti.

Atsišaukit j
Naujienų ofisų, 

Box 1051 
1739 So. alsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00 
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
r lengvo groserio. Parduosiu pi
giai, 634 W. 18 St., Tel. Canal 2043.

PARDUODU arba mainau 100 
\arų garadžių ant lotu, namo, 
irba farmos, garadžius randasi 
tbai geroj vietoj, labai pigiai.

Atsišaukite
Wm. GRITENAS 

3241 So. Halsted St. 
Victory 5065

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

FLATŲ budinkai, tuščia žemė, 
bungalows, farmos apdirbtos — ak
ais parsiduoda arba išmainom.

WALTER J. PAUL,
1236 W. 55th St., Republic 4170 
’.ietuvių nejudinamos nuos. agentūra

PARDAVIMUI ar mainymui 4 fl. 
no 4 kamb., šiltu vandeniu apšildo
mi. Aržuolo užbaigimas. Visi išren- 
luoti, 8 karų garažas. Tikras barge- 
nas, 5650 Henderson. Tel. Avė. 4741.

GERA PROGA jaunavedžiams 
parsiduoda keturių kambarių rakan
dai už labai mažų kainų, verta pama
tyti kam yra reikalingi rakandai, nes 
tokios progos mažai tesiranda vien 
tik dėl persitikrinimo ateikite ir pa
matykite, galima matyti nuo 7tos kas 
vakarų.

2545 W.. 43rd St.
Ant antrų lubų iš užpakalio

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. moderniškų bungalow, fuma- 
su šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
lengvais išmokėjimais, pamatyk na
mų, 8519 W. 38 PI. tel.Belmont 3738

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio Ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.i

S. OSGOOD, 
2231 W«st Divislon St. “upstairs” 

Armitage 119®
Be Komiso ir Išlaidų

Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
IndustriaI Loan Service 

1726 W. Chlcago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

irt

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St Louia Avė 

CHICAGO, ILL.

Musical Instruments
______ Muzikos^Instrumentai_____

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš 
veizda jų artistiška. Klauskit pa1 
radio pardavėjus, o jeigu jie notų 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and .1 
Electrical and Radio Engineerini 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westerp 
Avė., Cbicago, 111. Hemločk 9149.

2 FLATAI
6806 So. Rockwell Si., arti lietu

vių bažnyčios, ligonines, krautuvių, 
bulvarų, parkų, toks pat budinkas 
nori $20,000 toj apielinkėj. Di
džiausias bargenas nebus ilgai 
nigus — 5 po 5 kambarius, visi 
aržuolo užbaigimai, kieto medžio 
nadlagos, garų apšildomas, 30 pė
dų lotas, gatve ištaisyta, 3 metų 
enumo, savininkas turi parduot. 

Pirk dabar, jus galėsite parduot su 
pelnu pavasario laiku.
MR. SORENSON, 3211 W. 63rd St.




