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Papa. ir Mussolini susitarė 
likviduot “Romos klausimą”

Prohibicija Suomijoj 
girtybę padidino 

•dvigubai

Fašistų valdžia sutiko duoti Vatikanui 
daugiau teritorijos ir sumokėti vieną 
bilioną lirų atlyginimo

ROMA, Italija, sausio 14.- 
Tarp Vatikano ir Italijos val
džios pagaliau įvyko susitarimas 
senam “Romos klausimui” baig
ti. Einant tuo sutarimu papa 
gauna truputį daugiau teritori
joj ir vieną bilioną lirų atlygi
nimo.

Derybos buvo vedamos mon
sinjorų Borgongini Duca, pa- Vatikano sodnų pusėj, su gru
pes " minislerio • nepaprastiems žinja Vilią Doria-Pamphili ir 
reikalams, ir Pacelli, papus nūn- puikiausiu jos parku.

ei jaus Berlyne brolio, atstova
vusių Vatikanui, ir prof. Gian- 
nini su Domenico Barone, at
stovavusių Italijos valdžiai. Ba
rone neseniai mirė.

žiniomis iš autoritetingų šal
tinių, Italijos valdžia, einant su
tarties sąlygomis, prideda papai 
daugiau teritorijos pietų rytų

HELSINKIS, ‘uomija, sausio 
11. — Oficialėmis statistikos ži
niomis, Suomijos muitinių 
agentai 1928 metais suėmė 1 
milieną litrų alkoholio, kontiti-l 
banda gabenamo į Suomiją.

Muitini j vvriausvbės anskai- v * » *

čiavimu, sugintas kontraban
dos alkoholis sudaro tik dešim
tą dalį to, k.js slaptais keliais 
įgabenama- Vadinas, 1928 me
tais alkoholiaus suvartota, b?n- 
drai imant, 9 milionai litrų, o 
tai yra dvigubai daugiau, nekad 
Suomija suvartodavo jo prieš 
prohibicijcs įvedimą.

Del sovietų papirki- Užmušimas generolo 
mo J. V. senatorių

Hankove bijoma ki 
niečių neramummų 

prieš japonus
Slasčovo Maskvoj

Maskva siūlosi Borah ir Norri- 
fui padėti išaiškinti, kas su
fabrikavo dokumentus

Buvęs baltagvardiečių vadas, 
paskui perėjęs pas bolševikus, 
nušautas savo namuose

VVASHINGTONAS, sausio 14. 
— Sovietų valdžia nori padėti 
senatoriui Borah ir senatoriui 
Norrisui susekti klastotojus do
kumentų, parodančių, kad tuo
du senatorių neva gavusiu iš 
sovietų valdžios pų $100,000.1 
idant jie rūpintųs, kad Jungti
nes Valstybes pripažintų Sovie
tų Sąjungų ir atsteigtų su ja 
normalius diplomatinius santy
kius.

Boris E. Skvirsky, neofiicalis i 
sovietų vaklžios atstovas Ame
rikoje, Įteikė. senatoriui Borai: 
kablegramą, gauti) iš sovieti 
užsiciro reikalų komisaro pa
vaduotojo Maksimo Litvinovo 
kuria pranešama, kad sovieti 
valdžia pasirengus visais gali 
mais 
ti.

MASKVA, sausio 14. -- Va
kar Maskvoj, jo paties namutį 
;e, buvo nugalabintas generolai 
lakov Aleksandrovič Slasčov, 
nrmiau buvęs carini n kas ir bal- 
ngvardiečių vadas, bet per pa

darus šešerius emtus laikęs už- 
’męs aukštą violą sovietų karo 
komisariate. Kas jį nužudė, kol 
’*as neišaiškinta.

kad kasiu 
j namus ir

Piktadarys

bu dai s padėti dalyką ištir-

Dvi observatorijos jregist 
ravo smarką žemes 

drebėjimą

KA IR A Jv Egiptas, sausio 14. 
— Heluano observatorijos seis
mografas Įregistravo vakar, 2:12 
ryto, ri'iarkius žiemės supurto
mus, turėjus us įvykti apie 5,- 
600 mylių tolumo.

Gali but Japonijoj
BRIUSELIS, Belgija, Ssausic I 

14. — Anksti vakar rytą Ucclc , 
observatorija įregistravo smar
kų Žemės drebėjimą, kurio epi
centras buvo apie 5,(KM) mylių 
tolumo, veikiausia šiaurinėje Ja
ponijoj.

BETIIEL, Conn., sausio 14.— i 
Savo namų garaže nusišovė čia 
IMIrs. NIuIk‘1 Stolle, 40 m 
tojo ir išradėjo Johno W 

žmona.

ŠANCHAJUS, Kinai ,saus. 14. 
— Japcnų jūreiviai ir civiliai 
gyventojai Hankove per pasta
ras dvi tris dienas pastatė dvi
gubą akstinuotų vielų barikadų 
eilę aplink visą savo koncesiją.

Gen. čiang Kaišek, tautines 
Kinų valdžios galva, davė Kinų 
kariuomenės vyriausybei Ran
kove įsakymą imtis visų atsar
gos priemonių, kad neįvyktų jo 
kių neramumų ar riaušių prie 
japonus.

Kinų vyriausybę Hankove 
įsakė visietns kiniečiam* urna 
pasišalinti iš japonų koncesijos 
kuri dabar beveik visai ištuštė- 

joje likę tik japonų karei- 
ir jūreiviai.
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Ernst Udet, paskilbęs vokiečių lakūnas, kurį franeuzų 
aviatoriai pasitiko Paryžiuj su didžiausiomis iškilmėmis. Laike 
pasaulinio karo Udet sunaikino nemažą skaičių Franci jos lėk 
tuvų.

Afganistano kara 
• liūs, atsižadėjęs 

sosto
(

\manulla užleidęs sostą 'savo 
vyvesniajam broliui, o patsai 
aeroplanu pabėgęs iš Kabulo

. PESUAWAR, Indija, sausio 
14. — Iš Afganistano sienos 
jauta žinių, kad karalius Ama- 
nilla atsižadėjęs sosto, užleisda- 
nas jį savo vyresniam broliui, 
Princui Inajatullai. Patsai Ama- 

.nulla aeroplanu išlėkęs iš Kahu- 
o į Kandagarą.

LONDONAS, sausio 14. — 
Oficialiai britų pranešimai šį 
•ąkarą patvirtina žinias iš Pe- 
hawaro, kad Afganistano ka
kalius Amanulla atsižadėjo so
sto.

Pirmesni pranešimai iš New 
Jelhi sakė, kad karalius Ama- 
ndla išleidęs pl ok amaciją, k ti
na daugumą savo pradėtų refor- 
nų kraštui “sueuropinti*’ atšau
na. Del tų reformų krašte ki- 

’o neramumų ir apgalimi stikl
inių.

Susekė milžiniškas 
receiverių suktybes

' LIETUVOS JNIOS
1 Štabs-kapitono Michai- 

lovo likimas
KAUNAS. -- Gruodžio mėn. 

■8 d., Ožeškienės g-ve 23-a nr. 
kieme buvo rasta nežinomo as
mens lavonas. Apžiurėjus nu
statyta, kad šis lavonas yra Mi- 
chailovo Miko, kurio mirtis įvy
kusi dėl nelaimingo atsitikimo.

Į
•Michailovas rusų laikais turė

jo štabo kapitono laipsnį. 1924 
metais tarnavo pašto vagonų 
palydovu ir tais pačiais metais 

'lydint jam pašto vagoną; ties 
Palemono stoČia, kaip jis buvo 
kriminalinei policijai pranešęs, 
buk tai j vagoną įsiveržė gink- 

! uoti plėšikai, ji su jo padėjėju 
surišę ir apiplėšę pašto vagoną 
pasislėpė. Pravedus tuo reikalu 
kvotą, buvo nustatyta, kad ta
da plėšimo nebūta, o tik buvo 
sugalvotas Michailovo darbas. 
Už tai Michailovas buvo Kauno 
Apygardos Teismo nubaustas 5 

j lietais sunkiųjų darbų kalėjimo 
ir neseniai išėjo iš kalėjimo.

Kaip svetimšalis ir krimina- 
inis nusikaltėlis gruodžio mėn. 
15 d. buvo.pasiųstas Kauno m. 
’r apskr. viršininkui, kad jį iš
tremtų iš Lietuvos. Apskrities 
viršininkas davė jam trijų die
ni terminą išvykti iš Lietuvos, 
ečiau gruodžio mėn. 18 d. Mi- 
bailovas nelaimingai mirė.

jus; 
viai

Persija turi vargo su Lietuvos Vaikų Dar- 
maištu krašte I želiai gaus $500

ievose su karingomis nomadų Amalgameitų siuvėjų vadas Hill 
giminėmis krito 520 pereų ka
reivių

man suteiktų jam $1,000 do
vanų atiduoda auklėjimo rei
kalams

mami nagan trys advokatai, 
kurie, būdami bankrotų ra- 
ceiveriais, pasisavinę $70,000,. 
000

Organizuojasi Kauno 
batsiuviai

KAUNAS. — Kaune yra viso 
įpie 1100 batsiuvių. Profesijo
ms jie dalinasi į aulinmkus, 
Žalios odos dirbėjus, garborius 
(odos išdirbimo), fabrikų darbi- 
linkus, savarankiai dirbančius 

.’r smulkių batų* dirbtuvių darbi- 
inkus.

Seniau visi Batsiuviai buvo 
susiorganizavę j Odos pramonės 
darbininkų profesinę sąjungą.

i Sąjungos Kauno skyrius yra 
turėjęs apie 900 narių. Vėliau 

i jos veikimas visiškai apmirė.
Dabar ]x> pralaimėto streiko 

'Falkovskio fabrike Kauno bat
siuviai susinipino savo profesi
nes organizacijos atgaivinimu. 

; “Socialdemokrato” redakcijos 
1 bute pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 4 iki 8 v. vak. eina 

i narių perregistravimas. Paduo
tas prašymas Kauno miesto ir 

i apskričio viršininkui išgauti lei
dimą visuotinam skyriaus narių 
susirinkimui sušaukti.

NEW YaRKAS, sausio 14. 
švelkamn j aikštę milžiniški 

suktybių, padarytų vadiname 
-.’eceiver’ių, kurie yra paskiria- 
ni bankrotuojančioms įstaigoms 
nerimti. Apskaičiuoja, kad fe 
•?ceiver’iai iš perimtų bankre- 
uojanČių įstaigų yra pasišlavę 
savo kišenius apie 70 milionų 

lolerių.

Del tų suktybių vyriausybe 
ma nagan tris advokatus rec.ei- 
’erius: Davidą Steinhardtą, ku
ris buvo 127 bankrotų rt‘N*ive- 
is; jo giminaitį Mdxą Pinne- 

*j ir adv. tyicifrillį E. Gatesą Jr.
Skandalą pradėjus tyrinėti, 

Steinhardt pabėgo, o jo giminai
tis PinniT bandė nusižudyti, v

NEW YORKAS, sausio 14.—

Jugoslavų diktatoris 
prigniaužia spauda

1 Ali k rastis Komsomol s k a j a 
*ravda, pranešdamas apie tą 
imogžudybę, sako, 

. :oks asmuo atėjęs 
įleidęs j generolą 
’vdamas jį vietoj.
ug bojęs pasprukti nesugautas.
Krasnaja Zviezda, vyriausias 

□vietų armijos organas, mano, 
lad žmogžudybės motyvas bu- 
ęs asmeninis kerštas genero- 

I • ' • UI.
Gen. Slasčov, dalyvaudamas 
'nerolų Denikino ir Wrango 

o kovose prieš bolševikus, sa^ 
:o, buvo pasižymėjęs nepapras- 
ais žiaurumais. Wrangelio 
kampanijai susmukus, gen. Sla- 
čov buvo pabėgęs į Konstan

tinopolį, bet 1922 metais grįžo 
tgal į Rusiją ir patai*) sovie- 
ų generalinio štabo narys.

i __
ovine^ suimtas; nudėjęs gene

lių už brolio nužudymą
MASKVA, sausio 14. Tass, 

>ficialė sovietų žinių agentūra, 
,i: ndie praneša, kad ‘ ryšy su 
en. Slasčovo nušovimu tapo 
uimtas vienas jaunas vyras, 
tolenberg vardu, 24 metų am- 
raus.

Pasak .policijos Kolenberg 
i irisipažinęs, jagei jis nušovęs 
' ♦eueroljj. Iceršydurnaa jam . už 

Stolle Qivo Urolį, kuris gen. Slas^evo 
sakymu buvęs 1920 metais nu- 

• • žudytas Nikolajeve. Kolenberg, 
.uris tuomet buvęs“ dar 15 me- 
ų berniukas, savo akimis ma- 
ęs baisią ekzekuciją ir tada 
irisiekęs atkeršyti.

prezidentas, Sidney llillman, ga

Paskelbė, kad jokia laikraščiu 
politinių grupių ir organiza 
ei jų opozicija nebus paken 
čiama

BELGRADAS, Jugoslavija, s 
14. — Naujoji diktatūra savo 
šeimininkavimą pradėjo, aštriu 
spaudos suvaržymu. Valdžios 
įsakymu, paštas ncbeįleidžia j 
Jugoslaviją Vengrų Pester Loyd 
ir Borliner Tageblatt laikraščių 
dėl to, kad jie kritikavo naują
jį Jugoslavijos režimų.

Kadangi diktatorium pasiskel
bęs karalius Aleksandras ir jo 
patarėjai paskelbė, jogei jokia 
spaudos, politinių grupių ar ti
kybinių organizacijų opozicija 
ndbus pakenčiama, tai vietos 
laikraščiai tenkinasi vien val
džios komunikatų skelbimais, 
pranešimais interviu 
neto ministeriais ir 
kaltomis žinutėmis.

(ten. Zivkovič, 
premjeras, priC-męs

su kabi- 
šiaip ne

•TEHERANAS, Persija, sausio
14. — Nežiūrint stiprios cenzu
os, gauta žinių, kad sukilimai Rub&iuvių unijos Amalgamated 
aringų nomadų giminių šira- Clothing Workers of America 
o ir Buširo srityse nesiliauja.
Kautynėse su sukilėliais, pa- vo iš Harmon Foundation tuk- 

•ak pranešimų, ligšiol krito ne stantį dolerių dovanų ir aukst 
nažiau kaip penki šimtai per- medalį už jo “(kilnius darbus 
vų kareivių. Sukilėlių nuosto- visuomenės labui.” 
iai nežinomi, bet manoma, kad Priimdamas dovaną, Sidney 
e nėra dideli, kadangi tie pus- Hillman pareiškė, kad jis pati 
ūkiniai žmonės kovoja slaps- nenorįs ja naudotis, o todėl tas 

vdamies už didelių akmens for- tūkstantis dolerių busiąs pada- 
ifikacijų kalnuose, tuo tarpu ’intas pusiau: viena dalis ei
ni valdžios kareiviai yra klo- sianti Vaikų Darželių niokyk- 
y ir neapsaugoti. loms Uetuvoje, kurioje jis pats

--------- ------- gimęs, o antra dalis eisian- 
Ilgiausias Amerikoj tunelis ti Amalgameitų Kooperatinių

Apartmentų knygynams.atidarytas
14.
čia

NICA, Francija, sausio 14. 
/Užsinuodijus žolėmis, vietos li
goninėj mirė Miss Betty Callen- 
der, 22 m., aktorė amerikietė.

SCENIC, Wash., sausio 
Praeito šeštadienio vakarą 
buvo atidarytas ilgiausias Ame
rikoje geležinkelio tunelis — 
Cascade Tunnel.

Tunelis yra 7.79 mylias ilgu- 
no, iškastas pro Kaskadų kal
ius tarp rytinės ir vakarinės 
Washingtbno valstijos. Tune
liui iškasti, 1,700 darbininkų 
dirbo dieną naktį, pamainomis, 
per tridešimt penkis mėnesius, 
ai yra per trejus metus be vie- 
lo <» j<» iAkjisiiTins
Įremt Northern g-eležtkelio kom

panijai parėjo 14 milionų do
lerių. Pirmas tos kompanijos 
msažierinis traukinys 
’uo šeštadienio naktį.

Del jauno Kubos komunis
to nušovimo Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, saus- 
14. — Jauno Kubos komunistų 
lagitatorio, studento Julio An- 
tonio Mella, nužudymą Meksikos 
komunistai bando pavartoti kaip 
pretekstą vadinamai anti-impe- 
rialistinei kampanijai Latinų A- 
m'erikoje.

Tuo tarpų policija suėmė kvo
tai merginą Tino Modotti, žino- 
iiiq fotogrnfų modelį, kuri buvo 
su Mella tuo metu, kai pastara
sis buvb nušautas. (Suimtas taip
jau Kubos emigrantas Jose Mag- 
rinat.

P-lė Modotti prisipažino poli
cijai, kad ji gyvenus su Mella, 
bet nugina įtarimus, kad žmog- 
žudybė įvykus dėl jos.

Faktai Kalba už Save
%

Virs 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro t^Tčtai dėlto, kad Naujienos duoda 

x 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, f

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

dabartinis 
nž.sienio 

spaudos korespondentus vakar 
pasakė jiems, kad jis neturįs 
laiko interviuams davinėti. Tiek 
tik pareiškė, kad naujojo rė
žinio tikslas esąs atsteigii tvan 
ką, lygybę ir ekonominį gerbū
vį, o kai to busią atsiekta, tada 
krašte busianti atsteigta kon
stitucija ir parlamentinė

Xo R H S?
Chicagai ir apielinkci federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būt daugiau sniego ir
šalčiau; vidutiniai, kartais st?p-i Watertowno priemiesty gaisre, 14. — [š Benjamin Harrison 
rus, žiemių vakarų, vėjai. kuris sunaikino dentisto D-ro forto pabėgo du jauni federali- 

Vakar temperatūra įvairavo1 Edwardo Kinderio namus, gude- niai kaliniai, Ralph Norman Tr 
tarp 4° ir 8° F. _ gė gyvenusi su dentistu kaip jo Fred Briggs, abudu 20 melų 

amžiaus. Kartu su jais prapuo- 
beizbolininko le ir sargybos pareigas ėjęs ka- 

’*Habe” Ruth’o bimmi žmnnto. refvTs C. G. Pip^s.

praėjo

Buvusi “Babe” Ruth’o žmo
na sudegė dentisto namuose kratija.

BOSTON, Mass., sausio 11.— INDIANAPOLIS, Ind.,

tarp—4° ir 8C F.
Šiandie saulė tt'ka 7:16, lei- žmona Mrs. 

džiasi 4:43. Menuo leidžiasi Ruth, 
vak'To.

George Herman 
žinomo

y

deiuo-

sausio

są ifsio 
kalno

GRENOBLE, Franci ja, 
14. — Nugriuvęs nuo 
.niegynas užbėrė vienuoliką 
žmonių, kurie pašliaužomis ban
dė įlipti į Jovec kalną. Aštuo- 
niems jų pavyko iš po sniego 
’šsikasti, bet trys kiti žuvo.

Vėliau jų kūnai, kurie buvo 
palaidoti devynias pėdas po 
sniegu, buvo atkasti nebegyvi.

Nelaimė atsitiko 7,000 kalno

NEW YORKAS, sausio 14. — 
Les Artiststes name, 1 West 
67th St., savo studijoj nusišovė 
Emil Fuchs, žymus tapytojas 
ir skulptorius, 61 metų amžiaus.

Paliktame savo seseriai laiš
kely jis sako, kad nusižudęs, 
nebenorėdamas ilgiau kankintis 
ir būti pats sau ir kitiems naš
ta. JTd kirgo vfcžfci figa.
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MARGUMYNAI

Lucky yra stebėtinai geras draug

mažiau

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS

1618 West 18-ta Gatvė
C. J. Dankowski, ižd

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

VIETOJ SALDUMYNO

-• i; ft

Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Delicious

0 1023, Tho American Tobacco Co., Mar.ufacturors

TUBBY

KRAFT CHEESE

Daug ateivių gyventojų 
aplanko savo tėviškes

kaip mes 
veikiame.

Butobes su 
nebuvo k(

Istorijos 
surado 

įrankius,

George 
M. Cohan

Amerikoa 
Scenos 

Mylimasai

KRAFT-PHEN1X 
CHLESE COMPANY

12th STREET
Tai. Kedzie 8902

seserys,
Ten 

nėra

I. F. Dankowski, pres,

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
thę essential ele- 
ments x>f good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

3514-16 Rooeevelt R 
arti St Louia Avė 

CHICAGO, ILL.

MOKYKLOS NDKM. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK 

TŲ ŽINOTI ilTA

tuo pačiu laiku padaryt savo figūrų laibesnę 
»: “Ger*> yra rūkyt

atos stoviui. Vyrai 
jau senai tą tiesą žino ir pasekmingai ją praktikuoja. Tai 
yra vyrai, kurie sergsti savo sveikatą, kurie pasilaiko vik
rūs ir laibi, suprasdami nutukimo pavojus. O dabar ir mo
terys gali pasidžiaugti draugingu parūkymu su savo vyrais 
ir broliais—ir I 
protingu būdu. Štai kodėl žmones sako 
Luckies.”

NEBĖRA ko jums pavydėt, kad kiti tūri laibas kūno 
figūras. Nebėra jums reikalo vargint save griežtomis, 

šiurkščiomis taisyklėmis delei valgių aprubežiavimo, kad 
prašalint nutukimą. Perdidelis kūho svoris pasinaikina, 
kada prašalinate riebinančius saldumynus ir gardesiavimus 
tarp reguliarių valgymo laikų, o užsirūkote Lucky. “Imkite

Nujol galit 
rlnt kaip jus 
viena moterį* 
outali tuunla.

Mieli Amerikos 
Žemaičiai!

Daugelis žymių atletų liudija, kad Luckies suteikia pasto
vumą jų nervams ir nekenkia jų sv<

jo apkepinimo kvapsnys pergali pagei-
* 1 \ ■ , *. /A*

davimą tokių valgių, kurie varo žmogų
riebyn.” ’

MKJ'T agmm
ąkY EVCO/TlMč UE

OUTTA
H 3 $>EUS SOMĖTAM'

New Yorko mechanikas pa
darė penkių pėdų ilgio ir 28 
colių pločio automobilį. Tas 
automobilis turi vietos tik 
vienam žmogui. —K.

SĖKMINGI METODAI
KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS

VOI-Vt' DOAJ'T h'ouo-

HE AlM’T GOT M? SUGIKJESS 
DlAy AUGUMO A 0,^0 

'AE CAKVT
PAH' VMS GME.MT • >

Amerikos Gamtos 
Muziejaus ekspedicija 
Mongolijoj žmogaus 
kurie buvo vartojami prieš ke
letą desėtkų tūkstančių metų. 
Prof. Charles P. Berkey, eks
pedicijos geologas, sako, kad 
Mongolijoj galima užtikai pėd
sakų, kurie rodo, jog ten žmo
nių butą prieš 200,000 metų.

ligų perus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgariškų Želiu Arbatų (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na
muose šiais reikalingais laikais.

Jeigu jus turėjote flu ar dideli 
šalti, dabokitės pasikartojimo. Puo
dukas šios Arbatos du sykiu į sa
vaitę yra jūsų apsauga prieš atakas.

Pasimatykit su savo aptiekininku 
tuojaus. Jūsų sveikata — galbūt net 
jūsų gyvastis — gali priklausyti nuo 
panaudojimo Šių paprastų atsargu
mo priemonių. Ta pastebėtina arbata 
kainuoja tik 35c, 75c ar $1.25 už di
delės šeimynos pakeli. Jeigu jutų ap- 
t'ekininkas jos neturėtų, mes mielai 
pasiųsime jums didelės Šeimynos pa 
keli. Nesiųskit pinigų, vien laiška
nešiui užsimokėkit $1.25. Adresuoki! 
Marvel Products Co., 10C Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

George M. Cohan 
Amerikos Scenos 

M j lira esą i

“Labai daug ateivių, kurie 
dabar nuolat apsigyveno Suv. 
Valstijose, laikinai sugrįžo už- 
užsienin, sako James J. Davis, 
Darbo Sekretorius, savo meti-* 
niame raporte fiskališkiems 
metams baigiant birželio 30 d., 
1928 m. Tai parodo prašymai 
apsigyvenusių ateivių, kurie 
kriepiasi prie Darbo Departa-

Laikykis šių taisyklių. — Nejuokauk su šalčiais. — 
Laikykis išbandytų saugių metodų.

Geriausia kų galima padaryti da
bar yra nueiti aptiekon ir jsiftyti 
pakeli Bulgariškos Žolių Arbatos 
Sunaikinkit savo šaltį. Išgerkit puo
dukų Šios karštos arbatos du sykiu 
i savaitę. Tai sušildys sustingusi 

igunas kraujų, padidins jo cirkuliacijų ir pa-

Atsakyta išduoti leidimus, 
kuomet prašytojai negalėjo da- 
rodyti legališką įleidimą ir ap- 
sigyveninuj. Suv. Valstijose.

(PLIS.)

mus
ba tiesiog redakcijai
arba p. J. Pronskui/
“Sandara”.

Žemaiti, neatidėliok
Javai išaugo menki.'kalo! Tuoj pasiųsk

nuo šalčių.
PAVOJUS

šalčio, “flu” ir plaučių uždegimo 
bakterijos dauginasi mllionais ir puo
la lygiai kaip silpnus, taip ir tvirtus. 
Dabokis Šalčių, jie susilpnina jūsų 
atsparumų. Didžiausias pavojus glu
di tame “paprastame šaltyje”. Su- 
naikinkit tą šaltį greitai.

Yra labai svarbu išvalyti visus vi
durių takus, taip jau viršutinį ir apa
tini skilvius. Laikykit inkstus ge
rai išvalytus ir atgaivintus ir sustip- 
rinkit kraujų.

Patyrimas išmoka
Patyrimas laike 1918 m. epidemi

jos parodė, kad vienas iš geriausiu 
Ir papraščiausių gydymų yra išgerti 
puodukų karštos Bulgariškos Žolių 
Arbatos.

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

HE ALM06.T TRAbEfc (T 

"‘>8etooeKPeM$WB 
TO KEEP “TAB Goąt .

RUSIŠKOS IR’ TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienotais ir vakarais. Moterims seredoj ik. vi
durnakčiui Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St„ 2 blokai j vakarus nuo Halsted St 
Phone Canal 2544—2545

Dabokis šalčių — net menkų Šal
čių galvoja ar gerklėje.

Neleisk jiems įsigauti į krutinę ir 
plaučius.

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

Influenza, gripas, plaučių

vartoti netio 
jaučiatda Kiek 

privalo turėti

Kas sukatos vakarą per radto griežia Lucky Strike Šokių Orkestrą 
tokias “melodijas, kurios Broadivay padare Broadway. ” Ta muzika po 
vis j ss!Į, :iuo vieno vandenyno Jki kito, paskleidžiama National Broad- 

e.asting Company tinklu.

SorĮr • over 
38 years 

35 ounces for 35*
KC

BaklngPowder 
įdouble acting) 

ŪSE LESS 
than of hlgh pricad branda
MILLIONS OF POUHDS 
U3ED BY OURl GOVERNMENT

šio rei 
1.50 dol 

redakcijai. Atsimink, kad bran
gesnio daikto už tėvynę nėra 

Tad palaikyk su ja ryšius!
—Lietuvos žemaičių būrelis.

Del nevirškinimo ir 
prasto apetito

Prasto virAkiniina ir menki) apetito ilgai, 
mul seka visokios ligos ir negales, kaip ga< 
kai ar iėputiinas pilvo ar vidurių, inkstų ar 
pliblčs suerzinimas. skausmas muskulų af 
sąnariuose. konstipaetfa. galvos skaudėju 
man. kvaituliai, nervų silpnumas, bemiegė* 
naktyje ar nupuolimas svarumo ar spėkos 
liet pradėjus imti Nuga-Tone tuojaus pa- 
jaučiamas būna abelnos sveikatos pngoroji. 
mus. Aisti tas s-eresnis, viduriai Kauna 
sveikata stimuliacija ir maistas lieka tin
kamai suvirAknitas. nuo ko pasididina spė
ka ir jėga visų organų.

P-aa Everett Smith, Gallatin, Mo., turčjo 
vidurių pa|rima. Jis sako: “AA turėjau 
taip prasta virškinimą, kad kiekvienas val
gis man teikė didelio nesmagumo. AA turė
jau daug gaso .viduriuose ir mano labai 
vargino konstipteija. Dabar aA jaučiuos 
taip gerai, kaip nesijaučiau per daugeli ntč- 
nosių. Mano virškinimas yra geras, vklu- 
riai veikia ir nervai stipresni — visa lai 
delei Nuga-Tono". Nuga-Tone yra pasteboS 
hm sveikata ir spėka budavojantys vaistai, 
kurie pagelbėjo miUonatns žmonių (gyti ge
resnę sveikata ir jeigu jilS kenčiate "amo vie
nos iš viršminėtų ligų ar negalių, būtinai 
iAbandykite Nuga-Tone. Jie pardavinėjami 

, . ... i visur, kur pardavinėjama vaistus, arba jūsųKama buvo iki ‘vertelga gali gauti dėl jus iA urmo san
delio.

Tam tikra, aprubežiuota cukraus propocįja maiste yra 
patartina, bet žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog perdi- 
delis daugis riebinancių saldumynų yra kenksminga ir 
kad Amerikos žmones perdaug valgo tokių saldumynų. 
Todėl, vardan apsirubežiavimo, mes sako|ne; —

1928 metai mums, Lietuvos 
žemaičiams, buvo ypatingai 
sunkus. Nusiskundžiamo jau 
dėl bendros tvarkos. Jis ir jums 
gerai žinoma: valdininkų išpo- 
nėjimas, laisvės atėmimas, žiau
ri cenzūra, komendantų sauva
le; menka kultūra, menkas lau
kų apdirbimas, menki gyvuliai 
ir menkas derlius.

Prie to viso prisidėjo ypatin
gas nederlius
šaltas ir lytingas. Su sėja buvo 

. labai suvėluota. Daugel ūki
ninkų sėjo be vilties sulaukti 
derliaus.

Vasara nė kiek nepataisė pa
dėties
Dar rugius spėjome nuimti, bet 
vasarojus žuvo: teko nuplauti 
visai žalią pašarui, 
puvo, o daržuose 
kasti.

Jus, mieli broliai 
gyvenate kitame krašte, 
ir kultūra kita ir oras 
tiek žiaurus. Jums sunku iš 
musų vieno kito laiško suprasti 
kas dedasi tėvynėje, kaip vargs
ta sunkųjį vargą jūsų broliai ir 
giminės.

Kad pilnai musų gyvenimą 
supratus, reikia nuolat skaityti 
musų laikraščius. Visi Lietu
vos laikraščiai rašo daugiausia 
apie aukštaičius, tik vienas “že
maitis” rašo veik vien apie že
maičius. Kas savaitė mes gau
name pasiskaityti apie save 
brolių žemaičių gyvenimą Tel
šių, Mažeikių, Tauragė, Kretin
gos ir Raseinių apskrityse. Tik 
pasiskaičius “žemaitį” matosi, 
kaip veidrody, visas žemaičių 
gyvenimas.

Broliai už jurų! Mums svar
bu .kad tarp musų nenutruktų 
ryšiai. Mums svarbu, kad jus 
pilnai suprastumėt 
čia gyvename, ką 
Nors cenzūra daug rašyti nelei
džia, bet vis dėlto iš “Žemai
čio” galima įvairių žinių apie 
musų kraštą pasisemti.

“Žemaičio

l HADDA \
Gk) THE FLfK‘0., 
LAŠT THE
UEM'T M Ak) came

voe HADDA 8ELL 
< Mv BSD /

aukttMne* n> 
tykina merginom* apie um« 
ntn$ higieną patyru*' dtatrlk 
to nur*Z naaak* t

šiol: Lietuvoje 12 litų ir Ame
rikoje- 2.50 dol. metams. Bet 
1929 metams, atsižvelgiant į 
katastrofinį}}, derliaus žlugimą, 
redakcija numušė kainą iki 3 
litų Lietuvoje ir 1.50 dol Ame
rikoje.

Neužmirškite mus, broliai už 
jurų! Palaikykite su>mumis 
ryšius. 0 tam tikriausias ke
lias—skaitykite “žemaitį”.

Tad nieko nelaukdami užsisa
kykite jį 1929 metams. Už 1.50 
dol, jus visus metus turėsite 
šviežių žinių apie savo tėvynę, 

Pavasaris buvo čia paliktus gimines ir pažjsta- 
Pinigus galite siųsti ar- 

Telšiuose, 
Chicago,

I f • •- . J

I mento, prašydami “sugrįžimo 
leidimų.”

Imigracijos aktas iš 1924 m. 
aprūpina, kad ateiviai imigran
tai, legališkai įleisti į Suv. Val
stijas nuolatiniam apsigyveni
mui, gali sugryžti į savo gimti
nę šalį, laikinai, ir nebus pri- 
skaitomi prie šalies kvotos. 
Kad palengvinti sugrįžimą tų 
ateivių, jiems nereik prašyti! 
nekvotinės vizos nuo Amerikos 
konsulų. Yra aprūpinimas ak
te, kad toki ateiviai galius ank
sto išgauti sugryžimo leidimus, 
kuriuos išduoda Cortunissioner 

•General af Immigration su už- 
gyrimu Darbo Sekretoriaus. 
Per ką tik užbaigtus fiskališkus 
metus Biuras gavo 117,794 ap
likacijas dėl tokių vizų. Iš tų 
113,977 buvo išduota ir 2,103 
atsakyta, paliekant tik 1,714 
neatsakytas. Laikas pailgintas 
net 10,731 atsitikimuose. Įsta
tymas reikalauja $3 užmokes- 
tės už kiekvieną leidimą ir lai
ko pailginimą.

kuris prašalina nesvarumus ir erzinančias medžiagas. 
Lucky yra puikun suleidimao ir sumaišymas šauniau-
sių tabtkų pasaulyje. O apkepinimas išdirba tokį kvapsnį, 
kuris puikiai pavaduoja perdaug riebinančius valgius ir 
užsikandimėlius tarp reguliarių valgymų.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums >ti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žn^ągaus 
dantis yra nešvarus, tai jų^rino- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepsima, valo 
dantia nauju budu. Muau che
mikai pagalioa aurado auetata 
knra iitikro šveičia nedrasky- 
damaa dantų emalėa — taa «un- 
kua uždavinia pagalioa tapo ii- 
riitaa.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co- Saint

"Vien* pa^rindlnti) taisyk- 
lię d«) merainų tTeikatoa. r«i- 
kia atlaikyti aietoms norma
liame atovyja. Normalia mauk- 
Itinima* Ir dieta turi būt tar
toj ama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, ne* ji* 
nekenkia •valkatai Ypatinga) 
m.rvluom. 
mat nujol 
jamaa. Paimk 
viang vakar*

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu
myno yra mom.ntų k uo

tu rė tų būti -arto- 
lauktto tiek* 
Jo* oepadaryv
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CHICAGOS 
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Mėnulio modelius,, kaip mano- 
; ma/didžiausius ir geriausia pa
darytas iš .visų, kokie tik buvo 

■ modeliai daryti, randasi Fieldo 
muzejuje gamtos istorijos. At- 

i lankiusieji muzejų galį modelį 
: matyti.

■ Į . — .. ...
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progos ypačiai jaunuomenei pa- yloniVi ir tapo tup patodoA ren- 
matyt įdomių dalykų, patartina gimo legiono nariais.
nuvežti juos į Fieldo muzejų
gamtos istorijos.

Burnside Proto higiena
Mirė ir palaidoti

Juozas VVrubliauskas mirė 
dieną sausio, 1929 motų, su
laukęs 54 metų amžiaus. Palai
dotas 4 dieną sausio. Gi \Vrub- 
liauskienė mirė gruodžio 26 d., 
192S metų, sulaukusi 38 me
tų amžiaus.

Juozas \Vrubliauskas buvo 
senas šios apiolinkes gyvento
jas. Daugiausia jisai dirbo prie 
karų taisymo gelžkelių dirbtuvė
se. Visą laiką dirbdavo sunkiai, 
kad palaikius šeimyną. Didelių 
taupumu buvo įsigijęs savą nn- 
meb senesniais laikais, kuomet 
nekilnojamoji savastis buvo pi
gesnė.

\Vrubliauskai paliko du vai
kus našlaičius, 16 metų bernąi- 

*tį, o meraitę 12 metų amžiaus. 
Iš giminių pasiliko brolis ir 
švogeris.

Veli< nis Wrubliauskas pri
klausė Simano Daukanto Drau
gijai ir šv. Kazimiero Karalai
čio Draugijai. Abi šios drau
gijos randasi Bridgeporte. Ji
sai taipjau priklausė &v. Jono 
Krikštytojo Draugijai Burnsi-

1

Fieldo mūzoj uj išstatyta pa
rodai grupė Amerikos krokodi- 
lių ir pritaikyta taip, kad jie

Pasauline paroda 
Chicagoje

Butų gerai, kad ir lietuviai 
subruktų darbuotis, idant prisi
dėjus savo dalimi parodos ren
gimui Chicagoje, 1933 m.

ILGAS MIEGAS PADARE I 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ PAIN^ĖKPELLER

MARGUMYNAI
“Pamišimas yra proto liga.

Pamišėlis nesupranta savo padė- išrodo esantys priprastose jiems 
ties. Jisai nesupranta nė to, x“ ‘ 1
kad jis jaučia, protauja fr vei-| 
kia kitaip, negu kiti. Pamiši
mas apima keletą rųšių proto 
ligų. Pamišėliams reikalingas 
taipjau ankstyvas gydymas, 

i kaip kad sergantiems džiova 
širdies liga arba bet kuria kita 
fiziška negalia. Niekas nepri
valo sarmatytis šios ligos”, sa
ko Dr. Alex S. Hershfield, vals
tijos alienistas.

gamtos sąlygose.

Daug įvairių gražių tfbpikų 
medžių išstatyta parodai Stan
ley Ffeldo salėje, Fieldo. muzie
juje gamtos istorijos.

Fieldo mūzojuj gamtos isto
rijos tarpe kita ko išstatyta pa
rodai kolekcija (rinkinys) gra
žiu karektaringu jurų gyvūnų. 
Vertėtu juos pamatyti.

Tuript laiko ir norint duoti

tu

ša- 
lei-

tis padarė rašomąją 
kuri sveria tik tris

mašinėlę, 
uncijas.

Fieldo muziejuj
Garsusis natūralia Virginijos 

tiltas yra padarytas miniaturoj 
ir išstatytas parodai Fieldo mu- 
zejuj gamtos istorijos.

Suvienytų Valstijų kongresas 
padare tarimą, kad Chicaga 
ri sukelti $5,000,00 kapitalo pa- Vienai Pennsylvanijoa pilie- 
redos reikalams, pirm negu 
lies prezidentas duos oficialį
ditną pradėti parodos statyba.

Chicana, be abejonės, sukels 
reikalinga sumą. Dar šiomis 
dienomis But us C- D iwcs, Pa
saulinės parodos komiteto pir
mininkas, gavo čekį sumoj $21,- 
520 iš darbirtinkų, tarnaujančių 
Chicngo Rapid Transit kompa
nija. Tai yra pinigai, kuriuos 
jie, dail ininkai, sukėlė sumokė
dami po penkis dolerius kiek-

Amerikos

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskl
ido maitinimosako Jowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas jireparataf' 
pagelbsti kūdikiams ir vaikam 
nuo dieglių, konstipadjos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašus visuomet yra ant pa- 

šalinkis

A * *

Naujoj Gvinėjoj 
tyrinėtojas surado 28 pėdų au
kščio cukrines nendres.

Australijos valdžia rengiasi kelio tiktos Castoria. 
pavesti žmonėms 8,000,000 ak- imitacijų, 
rų žemės. Vieškelių, gelžkelių 
ir uostų įrengimas atseis iapie 
$50,000,000.

Siųskit pinigus pct 
NAUJIENAS

Nugalėki t
Influenza

ęuta baiwy» ufyulta im Ir JPMJ W

į E:

patingai kas
met tautiau peilmrUh Ir gtlrafcfU 
sųnanait. PHiiurtkite lūMamuiai 
koja* — stipriai iitrinldte hyų pa- , 
du* tu PAIN-EXPELLERIU »r ap- 
liaukite laupomil kojinitnli. 

Yra Daug Lengviau Išvengti
Todėl viKijnmai laikykite ’ bofika | 

PAIN-EX PELLERIO tavo rurfiuc į 
«. Jis pr.tšalina viius muskulj) * 
litnvs ir 'deausmus. Viršaus ReUa«3e- 
(imt metų senumo ir jis tiaudojaftus ' 
visam pasauly. Galima gauti 3Sc. M 
ir 70c. didumo bonJuitžse.

Jūsų pačių vaistininkas 
rekomenduos iums 

PAIN.EXPELLERL
77,o L»towfori»* eS _ 

r.A«t Mirti s i i* v cx 
•tmv ano south r.m. oro. 

OROOKLYN, N.M

f
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’irmas Koncertas
Paskilbusio Latvių Dainininko

r

L NEUŽLEISKITE TO ŠALČIO!

r

S; eibimai ftaujienose 
c1’icda naudą dėlto, 
kad pačios N aujiei.es 
yra naudingos.

Ką tik dabar sugrįžau 
pas jus į Chicagą.

DR. PETRAS P. ŠIMAITIS

dėje. Dvi Bridgeporto draugi
jos davė grabnešius, o šv. Jo
no Draugija davė sargus per 
naktis — po du narius.

Velionis mirdamas pavedė 
vaikučius globoti šioms ypa- 
toms: John C. Finu (svetimtau
tis r.ea lesta t įninkąs), Leahson
(žydas, senas biznierius, savi-* sesučių, brolių ir genčių iš 
ninkas Dry Goods krautuvės), j prangios tėvynės Lietuvos, aš 
tSta.ikevičia (lietuvis darbiniu-■ gydžiau sergančius jūsų 
kas) ir Petkus (lietuvis buče-( gentis ir viešėjau per pusantrų 
ris;. —A. S. I metų. Ką tik dabar sugrįžau
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SveikinV/jus, Chicagiečiai, 
su Naujais Metais linkėdamas 
sveikatos ir laimes; sveikinu 
vardu jūsų močiutės, tėvelio.

2346 W. 69 Street,

•r Cuts and Wounda
•taikritimol 

Gydyk u kuiną iaizdą^ar- 
ba (Hibrėžimą hm tino ne 
nuodijančia antiseptika 
Zonite Mimai j baMterijan. 
Ir i*syck».

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nu< 
Ugnies. Langų. Automobilių; Gy

^asties (Life) ir kitokių atlieki 
per didelius ir geriausia? konipa 
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių K«ru 
bargenų visose Uhicagos dalyse

V. M1SZE1KA
Naujienos

|7S» p-o. Halsted SI
Tel. Roo»r ~lt *50°

Sulaikykite jj tuojaus su Severa’s maloniu, 
raminančiu ir laiko išbandytu 

Cough Balsam

GerkU 
•ikauda.

į“.

tvu

[GNORAVIMAS aštraus kos<dio\vra lygus 
ignoravimui signalų gelžkelio kryžke- 

ėj. Kartais nieko blogo gal ir neatsitiks, 
bet prie pirmo pralaimėjimo tai gali 

labai daug kainuoti
Atsiminkit, kad net mažiausia* kosu

lys greitai gali išsivystyti į didelį 
kosulį, o didelis kosulys gali privesti 
prjy daugelio daug pavojingesnių li
gų. Taigi sustok ignoravęs tą ko- 
sulj. Pagydyk jį šiandie su Seve- 
ra’s Cough Balsam. Malonui, 
saugus ir veiksmingas, jis su
stabdo kutenimą ir nuramina 
gerklę. Per 50 metų Severa’s 
patikimas Cough Baldam bu
vo mėgiamas šeimininis 
vaistas.
Severa’s Cough Balsam 
parsiduoda jūsų aptiekoj. 
Reikalaukit jų vardu.
Dviejų dydžių, 25 ir 

50 centų.

W.F.SEVERA CO.
CEDAR RAPIDS, 
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Leonard Brunwaldo
Trečiadieny, Sausio 16 d., 1929

Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St
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Artistas Leonard Brunwald

Pradžia 8 valandą vakare

Lovey Siąueland

Įžanga tik 1.00

Artistas BrHnwaldas yra mokinys garsaus mokytojo Jean de Reszke. Didžiausiuose 
Europos miestuose jisai yra dainavęs operose ir koncertuose su didelių pasisekimu. Dainų 
kritikai yra prirašę jam daugybę skambių komplimentų. Visi sako, kad p. Brunwaldas yra 
didis ir nepaprastai įvairus dainininkas

Ponia Lovey Thorp Siųueland, jo akompaniste, yra didi muzikos mėgėja, žmona pulki
ninko Siąueland, vedėjo The State Bank of Chicago. v

Tai du nepaprasti žmones! Niekad dar lietuviams negirdėti ir nematyti
Bus įvairus programas iš gražiausių dainų ir arijų.
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LAIKAI KEIČIASI

Vienas laikraštis teisingai pastebi, kad Amerikoje 
įvyko per keletą paskutinių metų didelė “astronomiška” 
atmaina. Pirma amerikonai sakydavo: “The man in the 
moon” 0 dabar, prohibicijos laikais, sakoma: “There is 
moon in the man”.

KOVA PRIEŠ MATTHEW W0LL

Socialistų savaitraštis, “New Leader”, pradėjo ašt
rią kampaniją prieš Amerikos Darbo Federacijos vice
prezidentą, vMatthew Woll. Jisai, kaip žinoma, yra veik
lus žmogus ne tik darbininkų unijų centre, bet taip pat 
ir reakcinėje, kapitalistams tarnaujančioje “National 
Civic Federation”.
reikalaudamas atsakymo į eilę klausimų, kurių pirmuti- 
reikalaudama atsakymo į eilę klausimų, kurių pirmuti
nis yra toks:

“Ar tiesa, kad National Civic Federation, ku
rioje Jus einate Prezidento pareigas, yra tikrumo
je darbdavių organizacija?”

NAUJIENOS, Chicago, UI.
. ......................... - .................. -i - ------------------------------ ...................

Tas kritikas, aišku, laužiasi į atdaras duris. Jisai 
įrodinėja tai, ko socialistai niekuomet nebandė užgin
čyti. '

Žinomas dalykas, kad kova tarp kapitalistų ir pro
letarų gali pasibaigti proletarų nelaimėjimu. Tokiam 
atsitikime, anot paties kritiko, po kapitalizmo tvarkos 
ateitų ne socializmas, bet civilizacijos žlugimas. Tečiaus 
yra klausimas, kuri užbaiga yra labiau tikėtina?

Socialistų įsitikinimu, yra labiau tikėtinas dalykas 
ne civilizacijos žlugimas, bet jos tolesnis vystymąsi. Kuo 
jie remia tokį įsitikinimą? Tuo, kuo kiekvienas žmogus 
remia savo tikėjimą j progresą.

Trumpai kalbant, mes visi (arba bent didelė dau
guma protaujančių civilizuotų žmonių) tikime į tai, kad 
žmonija žengia, ir ateityje žengs, “priekyn”, o ne atgal, 
kadangi žmonijos istorijos praeitis rodo, jogei seniaus 
ji stovėjo žemesniam kultūros ir ir civilizacijos laipsny
je, negu dabar, ir juo toliaus eini atgal į praeitį, tuo tas 
kultūros ir civilizacijos žemumas darosi ryškesnis.

Bet jeigu žmonijai lemta progresuoti, tai po kapita
lizmo tvarkos turi ateiti aukštesnė visuomenės tvarka. 
O jokios kitos aukštesnės tvarkos dar iki šiol niekas nė
ra “nupiešęs”, kaip socializmo tvarka. Logiškai, todėl ir 
išeina, kad socializmas yra neišvengiamas dalykas.

Musų kritikas visai klaidingai supranta socializmo 
“neišvengiamumą”, kurį socialistai skelbia. Jisai su
pranta jį mechaniškai, įsivaizduodamas, buk socialistai 
saką, kad socializmas ateisiąs pats “savaime”. Nieko pa
našaus socialistai, ir ypatingai Marksas, nesako. Jeigu 
jie manytų, kad socializmas ateis “mechanišku budu” 
(kas yra didžiausias absurdas), tai kam jie organizuotų 
darbininkus, kam jie agituotų juos ir ragintų kovoti už 
socializmą?

Užuot kritikavęs socializmą, tasai kritikas geriau 
tegu pirma pastudijuoja jį ir patiria, ką iš tiesų socialis
tų mokslas skelbia. Nemoksliška yra “kritikuot” tai, ko
nežinai.

Apžvalgai

Antradienis, sausio 1*, 1929 •

EKONOMINIS KRIZIS ITALIJOJE

Apie pabaigą pereitų metų Amerikos spaudoje til
po keletas ilgų korespondencijų iš Italijos, kuriose pie
šiama sunki to krašto pramonės padėtis po fašistų val
džia. Tenai ypatingai buvo pabrėžiama tas faktas, kad 
Mussolini, per aukštai stabilizuodamas Italijos valiutą 
(lirą), iššaukė krašte didelį gyvenimo brangumą, pra
monės stagnaciją ir nedarbą.

Apie tuos ekonominius fašistinės Italijos keblumus 
plačiau rašo Europos spauda. Ji paduoda šitokių faktų:

Nedarbas Italijoje yra labai didelis (nors tikrų sta
tistinių skaitlinių valdžia neskelbia). Geležinkelių pa
jamos pernai metais buvo 438 milionais lirų mažesnės, 
negu užpernai metais. Importuota iš užsienio prekių 
per pirmuosius 10 mėnesių pernai metais daugiaus, ne
gu eksportuota, už 6260 milionų lirų; užpernai per tą 
patį laiką importas pralenkė eksportą 4268 milionais 
lirų.

Darbininkų ir tarnautojų algos nuolatos puola> o 
prekių kainos kyla. Valdžia apsunkino vartotojus, pa
didindama kainas druskai ir muitus javams. Iš padidin
tų druskos kainų valdžia tikisi gauti 222 milionu lirų, o 
iš padidinti^ javų muitų — 155 milionus. Aišku, kad tos 
sumos bus paimtos iš liaudies kišenių.

O ką gauna Italijos žmonės už tas sunkenybes? ži
noma, nieko. Laisvės jie neturi, pilietinių teisių taip pat 
ne. Mokyklas fašistinė'valdžia pavertė iš švietimo ištai
gų partinės propagandos įstaigomis.

Bet žmonės kenčia, kadangi Mussolinio diktatūrą 
gina ne tik reguliarė armija ir policija, bet ir iš 300,000 
vyrų susidedanti juodmarškinių milicija, kuri yra ap
ginkluota valstybės lėšomis.

Kaip ilgai ta priespaudos sistema tenai gyvuos?

SOCIALIZMAS IR PROGRESAS

Vienas laikraštis mėgina sukritikuoti socializmo 
mokslą filosofiškais argumentais, ir rašo:

“Svarbiausias silpnumas tai nemoksliškas (!) 
į neišvengiamumą tikįs Markso teorijos bruožas. 
Juk, einant Markso teorija, socializmas yra būtinas, 
nes tai yra vienintelė galima iš kapitalistinės ne
tvarkos išeitis. Anot Markso, visas ekonominis pro
cesas yra savaiminis (?), taip pat ir plačių darbi
ninkų masių organizacija-bei susipratimas yra sa
vaime (?) nutinkąs procesaš. Pagaliau, Marksui 
nėra jokių abejojimų, privatinę gamybą pakeitus 
kolektyvine darbininkų gamyba, pastatyti, arba iš
rinkti, tos gamybos vadai sugebės tą gamybą vesti 
ne tik neblogiau kaip kapitalistai, bet dar geriau.

“Moksliškai ir blaivai j šituos dalykus žiūrint, 
tenka pasakyti, jog, visų pirma, nėra jokios garan
tijos, kad kova tarp kapitalistų ir proletarų pasi
baigs socializmo laimėjimu. Ta kova gali pasibaigti 
Europos civilizacijos žlugimu... ”

DVASIOS VERGŲ TIKĖJIMAS

Vyriausias “Aido” bendradar
bis (ar redaktorius), L. Norven, 
bando atsakyti į “Naujienų” 
pastebėjimą, kad apšvietiečiai 
garbina Maskvos diktatūrą, ku
ri juos pačius niekina. Tik, de
ja, tiesioginio atsakymo jisai 
neduoda, o vietoje to įrodinėja, 
kad apšvietiečiai esą “tikresni” 
komunistai, negu “šmugelninkai 
darbiečiai”.

Mums čia ne svarbu, kurie jų 
yra “tikresni”, bet yra faktas, 
kad Amerikos “vvorkerių” parti
ją Maskva seniai pripažįsta Ko
minterno sekcija, o apšvietiečių 
nepripažįsta. Ne Ųk nepripažįs
ta, bet smerkia juos, kaipo “Ko- 
minterno priešus”, “darbininkų 
mulkintojus” ir t. t. Tokiais ir 
panašiais žodžiais yra atkartoti- 
nai išpiudę^ apšvietiečių^ ir jų 
“Aidą” Kapsukas, o dar smar
kiau Angarietis, kuris yra ofi
cialus Maskvos politikos rėiške- 
jas lietuviškoje Kominterno da
lyje.

Taigi yra stačiai kūdikiškas 
savęs apgaudinėjimas, kad Nor
ven dar vis mėgina užginčyti, 
jogei Angariečio išreikštoji nuo
mone apie apšvietiečius yra kar
tu ir Kominterno nuomonė. Ko- 
minternas ant jų spiauja, o jie 
kloniojasi jam, kaip vergai, ra
mindami save tuo, kad Komin- 
ternas esąs “neteisingai” apie 
juos painformuotas. Jeigu, gir
di, Kominternas žinotų “tiesą” 
apie juos ir apie “šmugelninkus 
darbiečius”, tai jisai tų “šmu- 
gelninkų” neklausytų, ir apšvie
tiečiai, o ne “vvorkerių” partija, 
butų priimti i vieninteles prole- 
tariškas dūšias išganančios Ko
minterno bažnyčios prieglobstį!

šis kūdikiškas Norveno tikė
jimas į Kominterną labai prime
na Rusijos mužikų tikėjimą j 
“batiušką carą”, prieš revoliuci
ją. Kai caro gubernatoriai, mi- 
nisteriai, prisiuvai ir žandarai 
lupdavo devynis kailius nuo ru
sų mužiko, tai jisai keikdavo 
tuos caro tarnus, bet garbinda
vo patį carą! Jisai įsivaizduoda
vo, kad “batiuška* caras” neži
nąs, kaip jo tarnai mužiką en
gia; o nežinąs dėl to, kad caro 
tarnai melagingai jį informuo
ją; ir mužikai todėl rašydavo 

; “prasbas” carui ir siųsdavo iš

“šmugelninkų” partija vadinasi 
“Darbininkų” partija.

Apšvietiečių Norvenas, ma
tyt, nežino, kad Zinovjevo tezis 
apie Kominterno sekcijų pavadi
nimą niekuomet nebuvo gyveni
me pilnai įvykintas nė paties 
Kominterno. Pavyzdžiui, viena 
pirmutinių partijų, prisidėjusių 
prie “trečiojo, internacionalo”, 
buvo Norvegijos Darbininkų 
Partija, ir jai niekuomet nebuvo 
įsakyta pakeisti savo vardą.

Be to, argi varde yra svarba? 
Juk yra faktas, kad, nežiūrint 
koks jos vardas, Amerikos 
“workerių” partija vistiek daly
vauja, kaipo pilnateisė sekcija, 
Kominterno kongresuose ir turi 
savo atstovus Kominterno cent
re.

Bet apšvietiečiai šitą Komin
terno pripažintą sekciją vadina 
“šmugelninkais”, o patį Komin- 
ternų garbina ir laukia iš jo iš
ganymo. Kuogi išaiškinti šitą 
keistą prieštaravimą?

Nieku kitu negalima jį išaiš
kinti, kaip tik aklu apšvietiečių 
tikėjimu. Kaip kitąsyk Rusijos 
mužikai aklai tikėjo “batiuška 
caru”, taip Norvenas su savo 
draugais šiandie tiki “batiuška” 
Kominternu. ų

Tiki ir neprotauja — kaip vi
si dvasios vergai!

Sveiki, brangus, tau 
tiečiai, -Amerikos 

lietuviai!
sodžiaus pas carą delegatus, kad 
jie pačiam “tėveliui” carui pa
pasakotų apie mužikų vargus ir 
činauninkų šunybes.

Šituo kūdikiškų tikėjimu j 
“batiuškos caro” gerumą buvo 
iki 1905 m. persiėmę net ir dau- • 
guma Rusijos darbininkų. To- į 
dėl 1905 m. sausio mėnesio 9 d. 
jie, su popu Gaponu priešakyje, 
ėjo pas žieminius caro rumus ■ 
Petrapilyje įteikti prašymą cą* 
rui. Tiktai kai prieš tą darbi
ninkų procesiją buvo pastatyta i 
kariuomenė, kuri pavaišino juos 
kulkomis, kardais ir nagaikomis, 
tai darbininkai paliovė tikėję! 
carui. Jie suprato, kad jų prie
šas yra carizmo sistema, kuriai 
ministeriai, gubernatoriai ir že
mesnieji činauninkai priklauso 
taip pat, kaip ir pats caras! 
Tuomet Rusijos darbininkai sto
jo į kovą prieš visą carizmo 
tvarką, ir Rusijoje prasidėjo 
revoliucija. •

Bet ūkininkai da ir tuomet ■ 
nebuvo praregėję. Jie degindavo 
dvarininkų trobas ir mušdavo 
įkyresniuosius policininkus, bet 
kartu dar vis su maldavimais 
kreipdavosi į carą. Ir kuomet 
darbininkai Rusijos miestuose 
jau su ginklais rankose ėmė kil
ti prieš valdžią, tai ūkininkai 
dar vis laukė, kad “batiuška ca
ras” juos išgirs ir išvaduos. To
dėl Rusijos armija, susidedanti 
daugiausia iš mužikų sūnų, sa
vo daugumoje pasiliko ištikima 
carui ir anuotomis bei kulko
svydžiais nuslopino revoliuciją.

Tas aklas rusiško mužiko ti
kėjimas “batiuška caru” šian
die gyvuoja bolševikiškam ko
munizme, tuo tiktai skirtumu, 
kad caro vietą dabar užima Ko- 
minternas, kuris yra niekas ki
ta, kaip sovietų valdžios įnagis.

Kominterno agentus Angarte-! 
čius musų apšvietiečiai peikia; 
Kominterno pastumdėlius dar
biečius jie vadina “šmugelnin- 
kais”, — bet pati Kominterną 
ir jo bosą, sovietų valdžią, jis 
kelia į padanges! Ir kuo jie re
miasi, skirdami gerąjį “batiuš- 
ką” Kominterną nuo “šmugel- 
ninkų” darbiečių partijos?

Remiasi tiktai tuo, kad Ko
minterno “įstatuose” (matyt, 
jie turi omenėje garsiuosius Zi- 
novjovo 21 punktą) yra pasaky
tu, jogei kiekviena Kominternui 
priklausanti partija turi vadinį 
tiš: “Komunistų Partija, sky
rius Trečiojo Komunistų Int r- 
nacionalo”. Tuo tarpu Amerikos i

Vykdamas mokslo reikalais j 
platųjį pasaulį, pirmučiausia 
skubėjau atlankyti Ameriką,— 
antrąją lietuvių tėvynę. Sakau 
tėvynę, nes čia susirado sau jau
kią pastogę ir prieglaudą dau
gelis tūkstančių lietuvių, vargo, 
priespaudos ir gyvybei pavojaus 
išstumtų iš savo žemės—moti
nos Lietuvos.

Girdi Lietuva, kad tikrieji jos 
sūnus—jus amerikiečiai esate 
materiališkai turtongi. Regis, 
sielos bei dvasios turtų taip pat 
nestingate. O tai užvis svar
biausia.

Jau, pamažėl, pradedama vi
sur suprasti, kad sielos kultūra, 
tikrasis žmoniškumas nesulygi
namai yra brangesnis už auksą 
ir kitus pažibus. Tikrieji žmo
nės ima pasiilgti ir siek^ sielos 
spindėjimo, pradeda rūpintis, 
kad jų siela nubustų, sušvistų, 
kad ji savo šiluma, šviesa ir 
malonumu budintų dar miegan
čias sielas ir taip pat atskleistų 
savo sparnus j dievybę.

Aš čia pas tamstas atkeliavau 
ne aukso kalnų gauti, ne dolerių 
rinkti, ne lobti ir turtėti, bet 
pasisemti mokslo— sielai peno? 
paimti iš jūsų kiekvieno, bran
gus lietuviai, kas gera, naudin
ga, prakilnu ir gražu, kas ma
no nerimstančiai sielai duotų 
malonumo ir pasigėrėjimo.

Taip pat, manau ši garbinga 
žeme Amerika atskleis man mo
kslo knygas ir parodys ir pa
mokys mane, ką ji per ištisus 
laimingus metus yra patyrusi.

Arčiau pažinęs šitą kraštą, 
pasidalinęs dalinai tomis žinio
mis su 
žengsiu 
buvosiu 
būtent:
rikoj, Europoj, 
sirįžimas.

Tada tai, gal kaip pusnį bal
tą galvą, sunkokus senus kau
lus ir didelį bagažą mokslo ži
nių parsinešiu i tėvynę Lietuvą 
ir galėsiu ramiai keliauti amži
nybėn.

Tikiuosi teks sU tamstom, 
Gerb. lietuviai, ištisus metus 
man bendrauti, tai spaudoje, 
tai viešuose pasikalbėjimuose. 
Galiu pasižadėti pasidalinti įs
pūdžiais ir žiniomis apie Lietu
vą, Ispaniją, Portugaliją, Bra
ziliją, Argentiną, Uraguay, ku
rias šalis aš esu jau aplankęs. 
Pranešimams, paskaitoms ne
skirsiu nei partijų, nei grupių. 
Man yra viena partija—lietu
viai ! - Akivas-Biržys,

- -------------------------------------

Skaitytojų Balsai
J

Atsakymas Sandarokui)

Penktadienio, gruddžio 7, 
1919, Naujienų 289 numeryje 
Padaužų skyriuje patemijau 
atydą labai patraukiantį ant- 
galvį: “Ura! už drąsą”, rašo 
Sandarokas. Manau sau, “čia, 
turbut, bus vertas skaitymo.”

Skaitau: “Išradimams nėra 
galo, šį sykį pasižymėjo vie
nas geras sandarietis lietuvis. 
Parašo apie Lietuvą, apie save 
organizaciją, apie Amerikoj gi
musį lietuvių jaunimą ir pasi
rašo jaunos dukrelės vardą, ku
ri mažiausio supratimo apie to
kius dalykus neturi ir nemoka 
straipsnių rašyti nė lietuviš- į 
kai, nė angliškai.

“Butų gerai, kad tėvai šį pa- j 
vyzdį pasektų, tuomet mergai- ( 
tems butų garbės.”

Matomai, Sandarokas neturi 
dukrelės, tai tikrai jis butų ga- 

, Įėjęs tokią garbę jai suteikti.
Nekokį ta garbė! Geriau būti 

nežinomam, negu nešioti tokią 
garbę, kuri yra toki pat, kaip 
kad bagotumas pavogtais pini
gais finansiškame pasaulyje. O 
kaslink “sandariečio” jaunos 
dukrelės supratimo, tai tiek ga
liu pasakyti, jog yra vaikų su 
žilomis barzdomis ir senių, ku
rie dar. nėra praaugę mokyklų 

: dienas.
Aš galiu Sandarokui užiik- 

j rinti, kad jis ar visai nepažįs
ta “sandariečio”, ar nenori pa- 

, žinti. “Sandarietis”, kaip San
darokas jį krikštija, yra teisin- * 

i gas ir atviras žmogus ir nieka- 
: dos nemato tokiu budu savo 
| /ardą sutepti, kokį Sandarokas* 
jam primeta. Tai viena. O ant
ra, Sandarokas turėtų prisilai-

I kyti teisybės ir etikos taisyk
lių, kad Ir pasislėpęs pašiepimo 
arba Padaužų skyriuj. Aš pilnai

I įvertinu pašiepimus, kurie yru 
teisingi, bet neteisinga pašaipa 
yra negeras dalykas.

Sandaroko primetimas, kad 
I tėvas teikė dukrelei garbės, yra 
visai nepamatuotas. Už tą strai
psnelį aš pilnai atsakau. Jame 
buvo vien tik mano minties iš-, 
reiškimai

Todėl Sandarokui aš patar
čiau, kad ir Padaužų gyriuje ra
šydamas prisilaikytų teisybės.

—Dėl Ko.

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

be Baimes kaip pa- 
“Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
int pakelio ar ant plyskelės, jus ta- 
la negaunate tikro Bayer Aspirino, 
tūrio saugumą prirodė milionai žmo
nų ir kurj gydytojai prirašinėja per 
drš penkis metus nuo

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neigardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžulės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
uekininkai taipjau parduoda bonku- 
es iš 24 ir 100 plyskeliu.

skaunmo,

Ar Jus Esate, Nusika
mavę, Silpni, Nervingi?

Kad turėti .stiprų kūną ir išsiga
lėti sunkiai dirbti per dieną ir paskui 
vakare jaustis “kaip dviejų metų vai
kas,” jus turite trys sykius j dieną 
gerai ir su skanumu pavalgyli ir pa
skui tinkamai maistą suvirškinti. Jei
gu jus negalite valgyti, negalite mie
goti, negalite dirbti, tik pairąkite 
prieš valgi šaukštuką Tanlac.

Mrs. Charles L. Stults, 1127 St. 
Mary’s Avė., Fort Wayne, Ind., sa
ko: “Aš buvau mažakrauje — tik 
oda ir kaulai. Išgėrusi tris bonkas 
Tanlac aš galėjau atlikti visus savo 
šeimininkes darbus. Tanlac labai pa
gelbėjo mano konstipacijai. Sugryžo 
man raudoni skruostai ir aš užaugau 
10 svarų.”

Tanlac yra pastebėtinas vaistas nuo 
nevirškinimo, konstipacijos 
skausmų, aitrumo, kvaitulių ir gal
vos skaudėjimo. Jis sugrąžins pra
rastą apetitą, pagelbės suvirškinti 
maistą ir atgauti sveikatą ir svorį. 
Jie neturi mineralinių vaistų; pada
ryti yra iš šaknų, žievių ir žolių, pa
čios gamtos vaistu sergantiems. Kai
nuoja mažiau kaip 2c už dožą. Gau
kit bonką nuo savo aptiekininko. Pi
nigai bus sugrąžintų jeigu jie nepa
gelbės. i., »

pasu,

Tanilac
52 MIILION BOTILES USED

Lietuva per spaudą, 
tolyn į pasaulį ir pa- 
visosc pasaulio šalyse, 
Azijoj, Australijoj, Af- 

Toks bent pa-

^MkDel geriausios rųšies K ^Kir patarnavimo, šaukit 
GREEN VALLEY ■HH9 PRODUCTS 

BfSSSr Olselis šviežių kiauši- 
nių, sviesto ir sūrių.

■Mh W m. J.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889 - ------ - -

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame dratus i stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixteriua ir 
viską elektrišką.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Pilna Fizinę ir Ana
litinė Egzantinaci ja
Atidengia paslėptas priežas

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

vargę ?
Kas priverčia jus 

jaustis atbukusiu ?
Kode! jus visuomet 

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

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

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jjs speeialiavosi Šiame darbo per

esat pa-

visuomet

jaučiatės

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

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

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

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolnh St.
Chicago, Iii.

NORTH GERMAN . _

lloydZ^I
------------ 1

------------Gi
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

$1.50
$1.00

10c

Temykit! Nuo Naujų
Metų “Gyvenime”

daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numeri prisiusime



Antradienis, sausio 15, 1920
*•***■>

Tarp Chicagos
Lietuvių

BRUNWALDO
koncerto tikietai parduodami
ISJaivi ofise, 1739 S. Halsto

St., ir knygyne Lietuva, 3210 S.
Rastoj St. Malonėkite įsigyti 
tikietus tuojau.

Bolševikai džiaugia
si atsisėdę buržujų 

suolan

NAUJIENOS. Chlcago, ID.

naujiena. Jie nors ir automo
biliais, kaip čigonai važinėja, 
bet aukų vistiek prašo. Tai jau 
bolševikų toks paprotis— vilioti 
paskutinius centus iš biednų 
žmonių.

Prieš p. šarkiunų nieko netu
riu; jam gražaus automobiliaus 
nepavydžiu. Lai ir Strazdas su 
Andriuliu perka po vieną. Bet 
lai jie nemulkina žmones ir ne- 
kaulp'n. iš j y pinifi-us. Kai až 
prasigyvensiu, ir a& pirksiu 
automobiliu (nors h'orduką) ir 
visi busim buržujais. Tada visi 
vadinėsime automobiliais ir 
strytkariai galės sau tušti 
vaikščioti. Kam čia landyti iš 
vieno karo į kitą, kol nuvažiuo
ji žmogus į darbą, kad galima, 
kaip milionieriui nuvažiuoti au
tomobiliu.—Prolearijušas.

Lengviausias ir praktiškiau
sias būdas pasiliuosuoti iš bur
žuazinės ir kapitalistinės vergi
jos, tai tapti pačiam buržujum 
ar kapitalistu. Bolševikai tanu 
dalyke yra ne žiopliai ir jie ta
tai žino. Šiomis dienomis vie
nas bolševikiškas “draugas” iš 
Brighton Parko nusipirko sau 
gražų Oldsmobile. žinoma, au
tomobilį pirkti gali kiekvienas, 
kas tik turi pinigų ir nori bur- 
žuaziškai gyventi. Bet kad bol 
šev kas perka automobilį tai tas 
reiškia, ar kad blogų laiki 
Amerkoje nėra, ar kas nors 
nepaprasto yra bolševikiškame 
judėjime. O bolševikų Chica 
gos gazieta tą pirkimą apraš 
su dideliu pasididžiavimu. Gir 
di. draugui šarkiunui nereikė 
daugiau važiuojant į repeticija* 
lysti iš strytkario į strytkarj 
kol dasigaus į vietą.

Tas tiesa. Ponas “draugas’ 
Šarkiunas galės sau puikiai va 
žinotis automobiliu ir bolš’evi 
kai džiaugiasi tuo. Bet kaip st 
tais milionais darbininkų, ku 
rie turės lysti iš strytkario 
strytkarį važiuojant į darbą ii 
iš darbo? Kaip bus su tai 
kurie badu ir šalčiu miršta i 
apie kuriuos taip graudžiai p 
rašo bolševikų gazieta? Ke 
bus su nuiinieriais, kurie jai 
dau;j laiko nedirba? Bolševiku 
apie nelaiminguosius mėgst 
garsiai sukauti, bet pagelbė 
jiems nereikia. Jie džiaugias 
kad jų vienas draugas jsigi 
automobilį ;r puikiai važinėsi 
kaip koks milionierius. Pr 
bolševikus toki atsitikimai ri

North Side
Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

Antradienį, sausio j d., Chica
gos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašalpos laikė susirinki
mą Masonie Tampiu svetainėj, 
1517 N- Leavitt St. Ši draugi
ja yra didžiausia lietuvių drau
gija Chicagoj. Jai priklauso 
ictik iš North Sidės, bet ir iš 
>’ačios Chicagos lietuviai.

Draugijos susirinkimas buvo 
ėdamas, kaip ir visados, p<v- 
jai nustatytą programą, šiame 
atsirinkime, kaip valdyba, taip 
komisijos išdavė metinius rupor
us ir atskaitas, taip finansų, 

’c?ip ir kitų dalykų.
Finansų komisijos narys, J. 

stungis, išdavė gana platų pra
lošimą apie finansų stovį. Mat, 
'raugijos finansų knygos tin
imai vedamos, taip kaip reika- 
uja knygąedystės tvarka, ir 

o priežiūra patyrusių knygve- 
žių. Todėl ir yra aišku, kur 
•įdėtas arba paimtas kiekvie

nas centas.
Nežiūrint to, kad praeitais

SIMONAS WISTART

• • . i ti i k ♦ 
sain.i mokėti

• / .• • r h
<11)1 Ų

mosi

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 13 diena, 2:20 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 58 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Šilalės parap., Žerenčių 
kaime, Amerikoj išgyveno 30 
metų. Paliko dideliame nuliūdi
me 2 broliu — Kazimierą ir 
Pranciškų nusbro’j I etra anū
kę Monkaitę ir gimines, f) Lie- 
uvoj seserį Emiliją Lukošienę 

ir brolį Stanislov-. Kūnas pa
šarvotas randasi 9332 Luella 
Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
sausio 19 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Juozapu, So. Chicr- 
.»o, parapijos bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Simano Wistart 
giminės, d r aurai ir pažįstami 
esat nuoš:rdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
iam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudo liekame,
Broliai, Pusbrolis, 
Anūkė ir Giminės.

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

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir »

Kitus Vabalus I

Vour otS
Night and Morning to kcep 
tlicin Clcan, GUar and Healthy 

yVritc fur Free "Eye Care” 
or “Eye Bcauty” Book

metais mirė keletas narių, ir 
buvo ne mažai ligonių, draugi
jos finansai nenupuolė, ale dar 
paaugo.

Biznio komisija pranešė, kad 
koncertui ir baliui, kuris įvyks 
sausio 20 d., Wicker Purk sve
tainėj, yra rengiamasi visu 
smarkumu. Programas susidės 
iš lošimo, muzikos ir dainų.

Dar nutarta daryti vajk» 
idimt gavus naujų narių, ir už 
pi irisšynią naujo nario duot 

atlyginimą, kaip kad daro ki 
tos organizacijos. Mat, yra bu 
tinas reikalas, kad Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpi ns 
P. ša’pos turėtų ne mažiau, kai 
tūkstantį narių. Nes lik s.ip 
draugija tegali aprūpinti savo 
narius tinkamai. Kaip kiekvie 
nas draugijos susirinkimas e> 
ti tvarkus, taip ir šis susi i: 
kimus buvo tvarkus ir visk :• 
ėjo greitai. K. š

Brunvaldo koncertas

[c jų išimta greitai, kili vė
liau.

P-nas Zajauskas yra biznie
rius. Jisai išvežioja miltus, ir 
yra plačiai žinomas Chicagos 
ieluviams, ypač ‘biznieriams.

Reporteris.

PRANEŠIMAI
\7al<anenė sti 

Programų 
bengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta, nedėlioj, sausio 20 d., 1929 
m., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
maž°siose svetainėse, 3183 So. Hals- 
;ted St. Pradžia 6 vai. vakare. 
Vakarienė prasidės 8 vai. vakare, 
’o vakarienės šokiai.

įžanga $1.00.
Kviečia visus

KOMITETAS.

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 
tų savininku ir draugijų atstovų 
su< t ins metinis susirinkimas įvyks 
-• t ntadieny, Sausio (January) 20

Universa) Restaurant

d., 1929, Mildos svetainėj, 3142 So. Visi, solistai ir choristai susirinkit 
Halsted St., 1 valandą po pietų ant laiku, tai bus paskutinė repeticija, 
« Būtinai dalyvaukite, nes nes sekmadieny sausio 20 d. turėsim
randasi užsilikusių reikalų katrie tu- lošt Chicagos Liet. Draug. Sav. pašei-
3 luby. Būtinai dalyvaukite, nes

ri būti aptarti per jumis.
Kviečia Kapinių Valdyba.

__ !____
Marųuette Park. — ]

Park Lietuvių Am. Politikos Kliubo 
Jvyks specialia metinis susirinkimas, 
sausio 15 d., 7:30 vai. vak. kapelani- 
joj, 2634 W. Marųuette Rd.

įraukdami prisirengę prie senai su
manyto kliubų susijungimo, bendrame 
specialiame susirinkime sausio 10 d. 
Southwest An., Lietuvių Politikos 
Kliubo nekuriu priekinių narių kažin- 
ko hijoties. kliubo susijunorimo pienai 
•vikiai «vi1ro. Taip dnlykaniH L><? nt, muši) reikalai pasiliko.

Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
i kliubą, kviečiami atsilankyti į susi
rinkimą; taipgi bus renkama nauja 
valdyba šiems metams. Valdyba.

pos vakare. Pirm. A. Vilis.

__ Roseland. Lietuvių Darbininkų
Marųuette1 susirinkiina.s įvyks sausio (Jan.) 17■ IZ I 1 •« . .. . - a —

Pirmyn Mišraus Choro generolišką 
repeticija veikalo “Pamišėlių Namas” 
įvyks trečiadieny, sausio 16 d., Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

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

Chiropraktab
Broadway, Gary, Ind.1428

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

metinis susirinkimas ivyks sausio 17 
d., 7:30 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 Michigan Avė. Visi 
šerinlnkai dalyvaukite susirinkime, 
nes bus išduotas raportas iš 1928 m. 
ir tuiSsime aptarti ar lotus parduoti, 
ar dar ant toliaus laukti.

Sekr. J. Slancauakai.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2.1 
ua. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas Ir akušeris.

Gydo įtaigas Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

LIUDVIKAS VERMAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 11 dieną, 8 valandą va
kare, 1929' m., sulaukęs 52 me
tų amžiaus, gimęs Rapalių kai- ■ 
me, Luokės parapijoj, Telšių 
apskr. Amerikoje išgyveno 
apie 30 metų. Paliko dideliame 
nubudime seserį Marijoną Lie
tuvoj ir du pusbroliu Ameriko
je — Domininką ir Juozapą. 
Kūnas pašarvotas randasi I. J. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks utaminke, 
sausio 15 dieną 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Liudviko Vermauc- 
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Laidotuvėms rūpinasi p. Ka
zimieras Marozas, 4332 s. Cab- 
ornia Avė. Chicago, III. Tel. 9 
Lafayette 1515.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tel. Boulc- E 
vard 5203.

j .j.ubjuuo^i ......................... ir

Uetuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood #107 
Valandos:

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

*part 4vwnt»dienin Ir ketvirtadienio

1025 W. 18th 8L netoli Morgan St 
Valandos: nuo" 10—12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
T®1. C.nnnl 3110 

Jeigu neaKISuuks, tai lauk 
South Sliort 2238 ar Randolph 680e

Phone Arrnltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvvaukee Avenue 
Vąlandoa: 12 >ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Sėtvakar aryta 
Nedėlioj uągfil nutarti

A. MONTVTD, M. D.
1579 Mllw8ukr« Avenue. Ronos 209

Kampas Norih ^ve Ir Robey St
Vai * 1 iki i po pMy, 6 iki 8 vak

Tel. BruDRwick 4983
Namų telefonas Rrunevrick 0597 

Ultravioletinė šviesa Ir diathermla

Nepamirškite, kad rytoj, 
vai- vakare, reikės nueiti į L’t 
tuvių Auditoriją ir išgirst: L 
nardo Brunvaldo, to pil ka 
dainininko koncertą. .Jeigu u 
$1.00 galima išgirsti toki <ln:n wĮ 
ni .ką, tai jau nereikėtų prale 
sti progos nes tokiu pro g 
tai pasitaiko.

Nelaime medžioklėje
Pašautas iktu'is, p-nas 

Zjajusk :s.

Pp. Pivorunas u Zajauska 
su pp. Jonaičiais pereitą sėkme 
dienj išvažiavo medžioti. Juo* 
ištiko nelaimė. P-no Pi voru m- 
šautuvas kažkaip išsišovė ir ši 
tai pataikė j Zajausko koją Si 
žeistasis skubiai buvo nugabcn 
tas- VVashington ligoninėn. (Yi 
pasirodė, kad į koją suvaryti' 
keičias dešimčių šrat... Kai k..

KAZIMIERAS LINKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 13 dieną, 6:15 valanda 
ryto, 1929 m„ sulaukęs 37 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap.. 
Tryškių 
kaime, 
metu.
dime Amerikoj brolį Pranciškų, 
g minės ir draucus, Lietuvoj 3 
brolius — Vladislovą, Stanislo
vą ir Juozapą, tris seseris — 
Zofiją. Oną ir Amiliją. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 So. 
Hermitage Avė.

taMotuvės įvvks seredoj sau
sio 16 dieną, 8 vai. ryto iš Eu- 
deikio koplyčios į Aušros Var
tų parap'jos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines

Visi A. A. Kazim'ero IJnkau- 
sko giminė.^ draugai ir pažįs
tami esat nuoš'rdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskut'nį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis, Tel. Yards

parapijoj, Pabalvės 
Amerikoj išgyveno 17 

Paliko dideliame nuliu-

Labiausią mėgiarn;
lietuvių valgykla

Bridgeporte i
A. A. NORKUS. «av

750 We !?•"
31st St K; y-

Lietuves Akušerės

Grabučiai

Phone Boulevard 41.19 
A MASALSKIS

Musu patarnavimas 
■ idotuvėse ir kokli- 

me reikale visuomet 
•šti sąžiningas ir ne 
'•rungus lodei, ka<T ne 
arime išlaidų užlai

kymui skyrių

3307 Auburn
CHICAGO. ILL

Avė

J. Lulevich
Lietuvi* grahoriin* 
ir halsamuntoia*

Automobilių patarna 
v imas teikiams vi 
mokiems reikalams
Moderniška koplyčia 

veltui
8108 S. Halsted Si

Chicago. III.
I'el 'Gctorv 11V

A. Vidikas-Lulevich
AKITŠERKA

3101 South HaLsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Vietory 1115 
Baigusi akli**- 
'•įjos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsvlvą | 
’iijos ligonbu- 
-'■iuose Sąžinin
gai patarnauj* 
''tankiose Mgo 
se prieš gim 
dvrną. I a i k • 
gimdymo ir po 
gimdvmo UŽ 
dyką patari- 
mas dar ir ki 
lokiuose reika 
IU'ksp moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, n 
rasite pagalbą 
Valandos 
8 ryto iki 
po pietų, 
•» iki 9 v«l

nuo 
2 v 
nuo 
va k

I). LACHAVICZ

Akiu Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Lietuvio Graboriua ir 
Balaamuotojas

Z314 W 23rd PI- 
Chicugo. III.

Patarnauja laidotu 
vėse k uopigiaiisia • 
Reikale meldžiu »t 
sišaukti, o mano dar 
bu husite užganėdin 
ti
Roospvel* 2515-251»

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORJUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar 
nauju geriau Ir p: 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdii 
bystės.

OFISAS:
668 W. I8th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted Sl 
Tel. Victory 4088

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėtioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Ofiso Ir Rea Tel. Boulevard 5913
•DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare 
Rea. 3201 South Wallace Street

GYDO
Kraufo, odos, chroniškas 

 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Or. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

Nedėliok nnn 2-30 iki 1-30 v. po piet 
TELEFONAS CANAL 0464

‘setaba; Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

D

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS ll< CHIRURGAS 

2403 W «3rd St.. Suite 3 
Prospect 1028

2359 S Leavitt St.. Canal 233(1 
Mino valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal nutartj

Rm 6660 Routh Arteaian Av«nu* 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI) 
1821 fteuth Halated Street 

K/kieago, I1L

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
<442 South We«tern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. 
nur 6 iki 9 vul

ryto

Phone Boulevaru 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601" South Ashland Arenu# 
Telefonas Boulevard 7820 

Re&» 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėtioj 10-12

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luboa 

Chicajzo, Ulinoia

Moteriškų, Vvriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwa\ 2880

Advokatai

A. A. OLIS
■ ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-4 

Vrjkftrai s
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčioa

JOHN B. BOROEN
(Joną? Bagdžinnag Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Rooaevelt 9090 
Namą Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JONAS LŪŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 10 dieną, 8 vai. vakare, 
1929 m., sulaukęs 35 metų am
žiaus. Gimęs Viekšnių mieste
ly, Mažeikių apskr. Amerikoj 
išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Stapo- 
liunaitę ir ketvertą vaikučių- 
du sūnūs — Joną, 10 metų, 
Valantą, 8 metų, ir dvi dukte
ris — Oną, 11 metų, Bronisę, 
6 metų, brolį Antaną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
936 W. 34th Placc.

Laidotuvės jvyks utarninke. 
s°uslo 15 d., 8 vai. ryto iŠ na
mų j šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Lūšio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami d'i’yvau- 
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi 
sveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sfnai, Dukterys 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

būrius S. 1*. Mažeika.

Simpatiškas — 
Mandagus— 

i Geresnis ir Pi 
' gesnis Už kitų 

Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

1605-07 So. Hermitage Avė. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
1201 Auburn Avo. Tel. Blvd. 3201

Lietuve* Akušerės
Phone Victory 4952

MRR A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Res.: 6109 Sp. Albany Avė. 
Hemlock 9252

<5 v

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

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

-»ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaighno, akių aptemimo, nervuotu- 

•io, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
aiso trumparegystę ir toliregystę. 

Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
«r atsitikimuose egzaminavimas da- 
omas su elektra, parodančia ma

riausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 

u iki 12 vai. po pietų.
(712 South Ashland Avė.

Pilone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

< ra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
oaža dalis žmonių supranta apie jos 
eikimą. Didelė daugybė akių suga 
linta pigiais ir prastai pritaikintais 
.kiniais. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusi 
ainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikščiodaml iš namų į namus. Prak 
įkuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
:0 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
■arktikos.
lel

Dr.
>

1649

jos

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai, dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare
» l ■ 1 j

Phone Boulevard 8488
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 1Z«

t

i

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgu 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago. III.

TeL Brunswlck *624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTA8

1579 Milwaukec Avė. 
kambarys 206

Sekmadieniais pagal Ruaitarima

{vairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victor> 6893 

Rez Tel DrexeJ 9191
DR. A. A. ROTU

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų vyrišką 

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomla Stroot 
Kampas 18th St.

Telefonas Canal 1912 
Resid^nce Tel. Fairfaa 6352

Tdephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephope PUza 3200

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė, 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple8t 
Heinlock 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 
Sereduj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 639(1. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av
Tel. Prospect 3525.

127

K. GUG1S
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8823 South Hslsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 Iki 12 ryto

DETRO1T, MICH.
ADV. J. P. ITVICK 

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barbini Tower 

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

Pancdeliais ir Pėtnyčiomis 
iki 7:80 vai. vakare



G NAUJIENOS, Chfcago; III. Antradieni s, sausio 15,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

dahar yra tokia: Pirmininkė, 
Ona Stankūnienė; Vice-Pirm., 
Bertha Lauraitionė; Sekreto
rius, Pauline Baltutienė; Finan
sų Sekr., Emma Eudiekienė, ir 
Iždininkė, Martini Elijošienė,

Reikia tikėtis,
valdyba ne tik neatsiliks, bet 
gal ir pralenks 
darbštumu.—N orą.

kad naujoji

Atostogose
Jau buvo minėta “Naujieno

se”, kad Dr. Brenza išvažiavo 
atostogų kelioms savaitėms. Jis 
dabar rašo iš Miami, Fla., kad 
sausio 11 dieną jis iš ten iške 
laive į Havana, Cuba. Jis pa- 
iyi kad turi “gorgeous time’. 
Mi i Aiu, kad lietuviai profesio
nalai gali su kitais / pasiturin
čiais žmonėmis praleisti atost - 
gas šiltuose kraštuose, )<uom 
Chicagoj pusėtinai šalta.

senąją savo

Dalyvauja Brunvaldo 
koncerte

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kihibo 

Darbuotė
tar-

H. Sadauskaitė

Chicagos lietuvių moterį; 
jie yra susiorganizavusių įva ♦ 
rių draugijų, grupių ir klub: 
įvairiems tikslams. Viena jų. 
turinti gal idoališkesnių tiksią 
grupė sumanių ir energingų I 
veikėjų, tais tikslais dirbančių. | Chicagiečiams lietuviams pa
yra Chicagos Lietuvių Moterų! Sadauskaitė jau yra ge-yra Chicagos Lietuvių Moterų! Sadauskaitė jau yra ge- 
Klubas, kuris gyvuoja jau keli ra^ žinoma kaipo puiki pianis- 
metai. Vie,nas svarbiausių klu- ^ė, Nors ji dar jauna, bet kuo- 
bo tikslų yra labdarystė, ir ka- met Prisėda prie piano ir pra- 
dangi musų klubietės yra labai 
kuklios, mažiau kalba, o daugiau 
žiuri darbo ir jo rezultatų, tai

deda skambinti, tuojau kiekvie
nas muzikos mylėtojas išgirs
ta, kad čia groja ne bile kas,

nebus pro šalį priminti visuo-1 bet išlavinta pianistė, 
menei faktą, kad Chicagos Lie- Sadauskaitė daly va J3
'tuvių Moterių Klubas užsiima P* Brunvaldo koncerte, kuris į- 
ne vien arbatėlėmis, bet dirba 
ir humanišką darbą.

Visi žinome, kad gyvenime 
ne visiems takai gėlėmis kloti. 
Yra daug nelaimingų ir vargs
tančių žmonių, kurių daugelis 
negali sau pagelbėt i, palengvųi- Į 
ti sau ir tiems, kurie nuo jų 
priklauso,—jų vaikučiai. Iš di
delio skaičiaus lietuvių Chica-f 
goj rasime nemažą nuošimtį pa- j 
našiai vargstančių. Kitos tau
tos turi savo tam tikrų labda
rybės draugijų savo biednuo-Į 
mene rūpintis, 
lietuviai tokių 
veik neturime, 
tuvių Moterių 
matydamas labdarybės darbo s’s atidarė 
reikalingumą, pradėjo jį pagal tikrinęs valdybą paprašė, kad 
savo išgalėjimą dirbti.

Praeitais metais kliubietės ne 
sykį atlankė liė 
ręst ligoninėj, 
aprėdalų, valgių ir šiaip daly- ‘ 
kėlių, tuo padaryti jų vargingą 
gyvenimą malonesniu nors ke
lioms valandėlėmis ir parodyti, 
kad jie savo tautiečių neuž
miršti.

Per Kalėdas buvo pagamintos, 
sutaisytos ir išdalintos suvirs

vyks rytoj, sausio 16, Lietuvių 
A klitori joj, 3133 S. Halsted St., 
pradžia 8 vai. vakare, šis kon
ventas bus į v aini s ir puikus. Vi- 
j muzįkos ir dailės mylėtojai 
malonėkite atsilankyti.

Lietuvių Kriaučių
269 lokalo susirin

kimas
Lietuvių kriaučių 269 lokalo 

ocl, uvj«, iiiea A.C.W. of A. susirinkimas atsi- 
organizacijų be- penktadienį, sausio 11 d., 

Chicagos* Liė--;-Amalgamcitų centre, 333 S. 
Kliubas, todėl, Ashland Avė. Pirmininkas Pru- 

susirinkimą ir pa-

nėjo ir daugiau nuveiktą dar
bą, jau nekalbant apie pačius 
organizacijos dalykus. Užbai
gęs kalbą, draugas Rissman iš
šaukė visus naujos valdybos na
rius ir pakvietė draugą J. Bo- 
čiuną, kaip naują pirmininką, 
kad užimtų savo vietą ir vestų 
tvarką per šiuos metus. Drau
gas Bočiunas, užėmęs pirminin
ko vietą, prašė visus valdybos 
narius užimti savo vietas.

Lokalo valdyba susideda iš 
Šių draugų: pirimininka^— J. 
BočiTma^, vice-pirmnininkas—-J. 
čeniauskas>nutarimų raštinin 
kas—K. Samaška, kasierius—J 
Barlušius, maršalka—P. Brazis

Užėmus naujai valdybai vic 
tas, taip pirmininkas, kaip ir 
kiti valdybos nariai pareiškė, 
kad jie nuoširdžiai dirbs paves 
ą jiems darbą. Taipgi kvietė 

visus lokalo narius, kad jie bu
tų draugingi ir kad kiekvieną 
klausimą rištų šaltai, *Ce užsiva- 
•inėjimų.

Paskiau pradėjo eiti sudrin 
dirno dienotvarkį. Pašaukta f' 
nansų komisija, kuri buvo iš
drikta knygoms peržiūrėti. Fi
nansų komisija pranešė, kad su- 
-aau viską pilno tvarkoj ir kar1 
•>kaiu finansų stovis dabar esąs 

$592.39. Biznio agentas Kai
ras savo kalboj pareiškė, kad 
butų sunku viskas suminėt, kier 
lietuviams kriaučiams buvo pa
tarnauta visokiuose dalykuose, 
taip gavime darbo, kaip įvai
riuose nusiskundimuose; taip 
jau prižadėjo ir ateityje td pa 
ties laikytis. Kai dėl organi
zacijos dalykų, tai, girdi, nieko 
ypatingo šiuo tarpu negalima 
pasakyti, nes kriaučių darbar 
eina gana prastai, išskyrus ke 
lėtą kompanijų. Bet tikimasi, 
kad artimoj ateityje darbai pa
gerės.

Dar buvo prisiųstas iš 6-to 
lokalo laiškas, kuriuo musų lo 
kalo nariai kviesta atsilankyti į 
jų parengimą—balių. Nutarta 
dalyvauti liuosnoriai.

Buvo pakeltas klausimas apie 
pakėlimą algos korespondentui. ( 
Tas klausimas pavestas pildo
mąją! tarybai tinkamai apsvars- , 
tyti. Tuo ir užsibaigė susirin- 
k.mus.—X. š.

Bridgeportas

rn daug. Tarpe tų draugijų ran- ’ Kunevičiui už jo sekretoriavi- 
dasi ir Jaunų Lietuvių Ameri-1 :ną kliubui per 10 metų.

> Tautiškas Kliubas, gerai Nutarta surengti draugišką 
!• /ąkarienę, tuoj po Velykų, su 

šlaimėjimu auksinio laikrodi 
’io, kurį paaukavo kliubietis 
/.ikroi^ninkaa Rusgis. Taigi, 
natyti, bus proga atsilankiu-. . Mes paskoliname jums $100, $200; kalakutą" " 
tems j tokią vakarienę kliūtie^ “rb? f300- keįeu «tų1 , Pinigus gausite i 12 valandų. nais. Radio pat

i koje 
gyvuojantis jau per ilgus me
tus ir noatsiliekantis savo veik
lumu nuo kilų kliūtų, o gal dar 
pralenkiantis kitus.

Taip galima spręsti iŠ kliubo 
rimtų ir skaitlingų susirinki
mų. Ypatingai gi gražus buvo 
pereitas metinis susirinkimas, 
kuris įvyko penktadienyje, sau- 
io 4 dieną.

Susirinkimą 
urmininkas J- 
č’us protokolą 
kad viskas užrašyta, kaip buvo 
arta, protokolas priimtas vio 
m balsu. Tolia ils buvo pakvie- 
la nauja valdyba užimti vie
ns. Kliubo vladyiba 1929 mc- 
ams susideda iŠ šių ypatų: J. 
lu'a — pirmininkas, P. J. Pet- 
•; tis — vice-’pirm., S. Kunevi- 
us - • nula imu r.Alininkas, J. 

j'inius — finansų raštininkas, 
'. Kasparas — kontrolierius, J> 

Mačiulis ir V. Šukius — kasos 
gobėjai, A. S tu kas — teisda- 
;s, K. Kunca, K. Laucius ir A. 

’unevičius — trustisai, D. Gul
imas — kasierius.

Paskui buvo išduoti komisijų 
aportai. Komisijos patikrinti 
liubo stovj raportas parode,' 

aid kl’utas stovi &x?rai, jo tur
as siekia $8,5000, o jo narių 
kaičius — 350.

Nutarta surengti metinį balių 
šokį Lietuvių Auditorijoj 26 

ieną sausio su priėmimu naujų 
ariu Ūme vakare veltui. Ta
le pačiame vakare bus išduo- 
lami garbūs ženklai nariams; 
šbuvusieins kliube 12 metų ir 
i ėmusiems patalpos. Taipgi 
tarta duoti garbės ženklą S.

atidarė kliubo 
Rūta. Perskai- 
ir pasirodžius,

čiams ir jų svečiams privalgyti 
lietuviškų dešrų su kopūstais ir 
laimėti laikrodėlį. *' •

Pagalios nutarta, kad visas 
orybes atsilankiusieji galės ap- 
ureti tik už vieną dolerį įžan

gos į minėtą vakarienę.
šiuomi metinis kliubo susirin

kimas ir užsibaigė. —Kliubietis.

fcLASSIFIEŪ APS
Fducutlonai 

Mokyklom

MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų fiauk nrba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE, 672 W. Madlson

Mibcellaneou>

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

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

CLASSIFIED ADS
Financial 

Finansai-Paskolom

Be Komiso ir Išlaidų

Pinigua gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chlcago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

_____ Radios
,KALAKUTAS DOVANAI

Su pirkimu Sphtdorf, Philco 
ar Majestic , duosiu už <ly

Taipgi rne» lunm ant ran- 
j, kuriuos gavom mai- 

__________patarnavimas $2. šis bar- 
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

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

Paskolos suteikiama 
į vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes peikame real estate 

kontraktus

h k PERT Al Radio aptarnautojai. 
Rac cs taiaom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Hovvard R?dios. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Raito 

Ardmore 3873.■ Shop, 1025 Leland.

' INTERNATIONAL! 
1NVESTMENT 
CORPORATION

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

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube t mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar pr siųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Web.stor 

' 7889.

For llent
PASIRENDAVOJA 6 puikus kam

bariai ant pirmų lubų, taipgi ir ga- 
radžius. n:giai, 3217 So. Normai 
>el informacijų šhukit savininką Tel.

Republ.c 8456.

NORIU gaut pasirendiMit 3 kam
barius, praneškit telefonu Virginia 
0891.

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai ^yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nvčių cigarams tt cigaretams, pyp
kių. branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti I musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
•apkraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

illorgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 

•dunda*
išlsg-. our iurno naudina- 

Kreipkite- pa*
M. J. KIRAS, 

3335 S«> Halsted St.

Musų

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

1618 West 18th Street 
1. F. Dankovvski, prez. 
C. T. Dankovvski. ižd.

Mibcellaneous for Sale

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji Šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi- 
gini

i Matykft
NAUJIENOSE.”

rersoAiai
menų

JIEdKAU brolio dingusio Petro) 
Snarskio, sunaus Adomo. Sesuo Ur-' 
šule Gaižvtienė-Snarskytė, lathuania, 
Kaunas, Basanavičiaus Alėja N. 20.

uusiiiesb Chances 
Pardavimui Bizniai

j PARDAVIMUI “Soft Drinks” par- 
lor. Turiu du bizniu; parduosiu vieną 
arba kitą. Taipgi galiu mainyti. Tin
kami įrengimai, biznis geras.

Mrs. Olga Adomaitis, 
3225 S. Halsted St 
3738 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
1'arbininkų Reikia

PARDAVIMUI lunch ruimis, be 
namo, 5 kambarių flatas, 8 karų 
garažas, renda nebrangi. 3 metų 

j lysas. šauk Canal 2206.

Business Service 
Biznio PuUrnavimaB

GENERALIS KONTRAKTORIUb 
RF\L ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
1.109 VVest 63rd Street 

vbone Rep blic 7869

Susilauk pasisekimo
Chevrolet

PARSIDUODA kriaučių šapa. Lie- 
SU tuvių apgyventa vieta. 2735 W. 

43rd St.

irt

sekretorius perskaitytų proto
kolą iš pereitų nutarimų. Proto- 

tuvius Oak Fo-i kolas buvo priimtas. Paskiau 
nugabendamos! pirmininkas paprašė Joint 

Boardo delegatus išduoti ra
portą. A. Čepaitis, kaip 'Joint 
Board delegatas pranešė kas bu
vo tartasi organizacijos daly
kuose. Taipgi pranešė, kad ben
droji taryba (Joint Board) pa
aukavo Los Angeles sanato. i jai 
:.00() doleri’’, italų žirniu fOO 

t oi rių ir keletą desėtkų do orių 
k lien s labd iringienis uksla ns.

K ii dėl Mihvaukee streiko,

ši apielinke, t. y. Bridgepor
tas, kaip mes visi žinome, yra 
Chicagos lietuvių širdis, taigi ir 
veikimas gyvas. Draugijų, kliu- 
bų, visokių susivienijimų Čia y-

Perdaug rūgščių da 
ro liguistumą - at- 

sikratykit jų!
1929

$129.00.

rfridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruciam. Užlaikom 
malevų, noniera. stiklų ir tt \ 
3149 S. Halsted St. '

Pbone Victory 7261 
J S. RAMANČIONIS, Sav.

MEL darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 

arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Męs ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotus.

2604 North Halsted Street
'Tel Bvckingham 503

^ita graži Atwater Ke*.i Radio 
m. su vis« kuo tik už

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

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

Tel. Boulevard 4705

GERIAUSIA viet« pirkti pečiui, per. 
• dsyti katilai ir fumisai, grotos —• 
vandenie (taisos. American Stove 
Kepair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Vtctorv 9634

Energiški ir sumanus vyrai gali ra- . 
8ti progą padidinimui uždarbio ir po 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- ’ 
lolet, kurie buvo rodomi Pure Oil , r Jx. . „ , .trobėsy, prie Wacker Drive ir Wo-1 ’rba formos, garadžius randasi 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock I 
Yards ir M chigan Avė. Turi kai-; 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiška* 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai-' 
ką lavinami dykai konstrukcijos šių į 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS janitorius neve

dęs. blaivas, unijistas, arba norintis 
tapti ųnij’šti’i, 4 pagyvenimo kamba
riai. Pėter Vareika, 1027 So Damen 
Avė,

PARDUODU arba mainau 100 
;arų garadžių art !<»tų, namo,

jbai geroj vietoj, labai pigiai.
Atsišaukite

Wm. GRITENAS 
3241 So. Halsted St. 

Victory 5065
ry-

Kca* tislaie hur bale 
.\ a m a i • Že i u e /a r d a Ūmui

FLATŲ budinkai, tuščia žemė, 
bunsralovvs, farmos apdirbtos — ak
rais parsiduoda arba iSmainom.

WALTER J. PAUL, 
3236 W. 55th St., Repubjic 4170 
1 .ietuvių nejudinamos nuos. agentūra

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
amb. modernišką bungnlow, furna- 
u šildoma, gatvš ištaisyta $5,800, 
engvais išmokėjimais, numatyk na
mą, 3519 W. 38 PI. tel.Belmont 3738

rėdalų šeimynoms, kuries yra 
reikalingos pagelbos.

Išlaidos šioms ir kitoms jis tebeina, bet Amalgamų-
daryboms buvo padengtos pačių 
narių mokestimis ir jų paauko
jimais. Kadangi Klubas norėtų 
per kitas Kalėdas išdali ti n 
30 dėžių, bet daug daugiau, taip 
pat prisidėti ir prie kitų labda 
rybės darbų, tai nutarė sureng
ti balių, su įvairumais, ir bent 
tuo budu sukelti didesnį fondą 
didesniam darbui ateityje. Ba
lius įvyks Užgavėnių vakarą, 
vasario 12tą, 1929, Masonic
Temp’e svetainėj, 7832 Šou h, traukia iš valdybom
Union Aver.ue. Norėtųsi t’kėti .toliau aktyvus organizacijos na- 
kad Chicagos lietuviai, įkainuo
dami darbus, kuriuos Klubą 
dirba, skaitmeningai atsilankys 
vakaran ir tuo jo tuos geru i 
darbus parems.

Per paskutinius kelis metus buvo atsilankęs įsodinti į urėdų 
Klubo piraiininkė buvo energin- vietas naujos valdybos narius, 
ga, sumani ir darbui pasišven- Draugas Rissman trumpoj kai
tusi Dr. S. šliakienė. Visa vai-! boj apibudino Amalgameitų or- 
dyba irgi neatsiliko nuo pirmi
ninkės, kooperuodama pilniau
siai. Tečiaus norėdama, kad 
kiekviena narių turėtų progos 
parodyti savo gabumus ir ini- 
citayvą Klubo darbuose, Dr. 
Šliakienė neapsiėmė būti šių
metų valdyboj, kurios sudėtis esame susirinkę.

tu įsteigtos salios kas kart gė
rėja, ir tikimasi, kad toliau jos 
vystysis dar geriau. Po A. Če
paičio raporto buvo pakviesti ir 
kiti delegatai, bet jie p'.tvirti. o 
tą patį.

Valdyba savo raporte prane
šė, kad ji jau užbaigė’ savo tar
nystę ir užleis naujai valdybai 
eiti tas pareigas. Prie to pa
reiškė, kad lokalo dalykai lieka 
pik oj tvarkoj, ir nors jie j asi- 

bat bus ir

Jai. Taipgi linkėjo geros klo
ties naujai valdybai. Paskiau 
pirmininkas paprašė kalbėti 
draugą Rissmaną, tai yra Joint 
Boardo vice-pirmininką, kuris

ganizacijos dalykus ir jos nu
veiktus darbus per praėjusius 
aštuonioliką metų. Prie to, jis 
pareiškė, kad kas galėjo pirmiau 
manyti, jog Amalgameitai pasi
statys tokį namą
sakant, kremlių, kuriame mes

arba geriau

Taipgi sumi-• • •

Rūgštūs skilvis, nevirškini
mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą sumigusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuoj aus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Maj- 
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir
šį.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtnkuno Chas H. 
Phillips nuo 1875 m. ....... -

IR PIGIA’ VISA DARBĄ 
f ONSU’MEBS s.ngų Darbas Grei 
tai taisome stogus vf 
bile kada ir bile kur Dykai upš' 
•javinius Me». atl^k'ime i, ___
darba mieste K< Jz».' 5111

REIK ALINGAS patyręs bučeris,
Isokios njšiea, valgis ir kambarys. Geras uŽmokes- 
bykui upškait-, tis, 1004 St. Char’es Rd, Maywood, 

geriausi Dl. Tel. Maywood 2239.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING A HE^TING 

Gerinusias muteriola.v pigiausioi*
• Greita» nata ma v imat- ' K re
vi-dems-

2118—20— 22 S. State St
Tel Virt,.rv 2454

1606--08 W. 22nd Rt
1*‘ 180

r mancial
Ei n fonai-1*.Mykolo*

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BBOTHĘRS 

1647 West 47th Street

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199' ...

rydytno chroniAljų u- iihuJu Ii- 
<U. Jei kiti n6<HlčJo jumis iAfydyti. at»fUn- 
kykit mum niiui,'. Mano pilnas iAuffzaininavi- 
mas alidenim Jūsų tikrą ligą Ir jei aA *&»}• 
Imsiu jus Kyii.vti. Hveikata jum» suirryft. Ei
kit pus tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kut ir kus Jums skuuilii. bot pats pasakys po 
Galutino iAeyzauilnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
irietų, ąuo 5 iki 7-^0 vakaro. N*Wfcd 

nuo 10 ryt* iki 1 po pitetų.

20

S’ h 6"< nuošimčiai 
ant Imu muruicių paskolos 
Tiktai 4^ komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau) privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa- 

^•njMmas
IFLBKRG BROS 

Room 607
»92 N Hnrk St

REIKALINGAS barbervs vakarais.
702 W. 31 St. Victory 3691.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dženitoriaus pagelbininkas, unijistas 
arba kuris nori įstoti j uniją. Atsi- 
Šaukit telefonu Redclif 4981. .

REIKALINGI VYRAI IR MO
TERYS dirbti liuosu laiku; pa
tyrimas nereikalingas, mes iš
mokysime. Geras uždarbis. At- 
sišaukit nuo 4 iki 6 vai. vakare.

Mr. M. Rosner
Utility Furniture Co 

4705 S. Ashland Avė.

Furniture & Fixtures
Rakindai-Ita'sai

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą

$150 Seklyčios setas ................ $37.00
$176 Miegamojo kamb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfaat setas.................$8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Tsland 

Atdara vakarais ir nedaliomis

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU HADIO DihBTUVP.
IŠdrbo aiiKŠČiHiisbn rųšies radinei 

Mechanizmus pilnai ųarantuotas IŠ 
veizda |ų artistiška Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkite*- pas mus R and .1 
FlertrIraI and Radio Engineeriop 
Labvrątories, Ine 6819 S W«^teio 
Avfc., Chfirtgo, ht R^mlhck' 9149.

2 FLATA1
6806 So. Rockwell St., arti lietu- 
ų bažnyčios, ligoninės, krautuvių, 

' ulvaru parku, toks budinkas 
nori $2.000 toj apielinkčj. Di- 
■’iarsias bargenas — nebus ilgai 

gus — 5 po 5 kambarius, visi 
iržuolo užbaigimai, kieto medžio 
adlagos. varų apšildomas, 30 pė- 

’u lotas; gatvė ištaisyta, 3 metų 
enumo. savininkas turi parduot. 

P:rk dabar, jus galėsite parduot su 
neinu pavasario laiku.
'IR. SORENSON. 3211 W. 63rd St.

PARSIDUODA 3 flatu medinis 
namas au beizmentu, vienas 6, kitas 
4 ir 3 kambarių. Namas yra geram 
stovyje.

Kaina £5 snn
ANTANAS POŠKA

1902 So. Union Avė..
Savininkas ant antru lubų

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio namą, kampas, Moras ir 5 kam
barį^; ims'u biing,'low, 2 ar 3 
f’atus. lotus cottnce ar automobi
li. 3432 So. Morgan St.

BRIGHTON PARK
Naujas mūrinis namas. Storas ir 

penki kambariai gyvenimui užpakaly 
(3 mieganreii kambarini) su beis-

Labai crera vieta dėl groser- 
• minkštu parimu ute’oros.

4540 So. We<?tern Avė. 
jm°keti, ar priimsiu mainui

m^ntu.
n?s. ar

1

*2 000 j 
lota.

Speeial’s bargenas.
Dviejų aukštu naujas mūrinis na-

rių fintai.
Snecfalis

B R PTt?tko?wtcz

Ve’”r’n kamba- 
Cash reikia $2,000.
bnro’enng ................ £9.500




