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Afganistanas turi 
vėl naują karalių

Afganų sukilėliai 
puola Kabula

Sukilėliai, paėmę sostinę, nuver-Į 
tė Inajatullą ir karalium pa-Į 
skelbė Habibullą

Paėmė valdžics radio stotj ir 
aerodromą; ruJsiekimas su 
sostine nukirstas

KABULAS, Afganistanas, sau
sio 17. — Karalius Inajatulla, 
kuris vos prieš kelias dienas už
ėmė sostą, savo broliui Ama- 
nullai alaljkavus, tajM) nuvers-

Sukilėliai, Rašos Sakao ^žio
vaujami, šiandie paėmė Kamilą, 
krašto , sostinę, ir Afganistano 
karalium paskelbė Habibullą 
Cha na. » -i

savaitę laiko susilaukė trečio 
valdovo.

Didelės vėjo sniego 
audros Europoje

Miestai, kaimai užpustyti 
siekimas sutrukdytas; 
nių žuvo

susi- 
žmo-

sau

Mal

PESHAVVA'R ,Indija, sausio 
17. Gauti pranešimai sako, 

Kad afganų sukilėliai visai ap
siautė Kabulą, Afganistano sos
tinę, ir bombarduoja miestą.

Sukilėliai esą paėmę aerodro
mą ir valdžios bevielinio tele
grafo stotį, tuo budu nukirsda- 
mi visokį otieialį susisiekimą su 
sotine.

Sako, kad sirdaras Omar Cha
nas, kuris neseniai paspruko iš 
britų daboklės Allahnbade, da-i 
bar jau susidėjęs su sukilėlių | 
vaito. Basa Sakao, jėgomis.' 
Omar Chanas buvo pretenden
tas į Afganistano sostą prieš 
Amanullos patupimą karalium

Jagdalik priimtas
DELIU, Indija, sausio 17. 

Pasklido girdai, kad afganų su
kilėliai esą paėmė Jagdaliko mie! a • _ i 1
stą, kuris yra pusiaukely tarp clįįltlltOriŲ LCnklJO] 
Jallalahado ir aKbulo. i -------
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Tex Rickard su savo šeima. Sausio 6 d. jis mirė Floridoj. Rickard buvo žymiausias kumšty-
’ nių promoteris Amerikoj.

Smarkus žemės dre
bėjimas Venezueloj

Nukentėjo 
miestas, 
griauta

svarbus Cumanos 
kur daug namų su-

No. 15

į Suėmimai komunistu Adv- !LS*is iau

VARŠUVA, sausio 17.- Kar
tu su pastaruoju sovietų val
džios pasiūlymu lenkams pasi
rašyti amžinos taikos protoko
lą, Lenkijoj tapo susekta stipri 
komunistų agitacija..

Scsnovkcje, kasyklų 
centre, policija susekė 
komunistų organizaciją
ėmė apie šimtą agitatorių. Poli
cijos surasti dokumentai parodą, 
kad dauguma tų agitatorių ką

sHteis 
didelę 
ir su-

kuris
Yorka

Advokatas K. (ingis, 
buvo išvažiavęs į New 
perimti Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje iždą, jau sugrįžo 
Chicagon. Jisai perėmė kai ku
riuos reikalus, bet už poros sa
vaičių vėl turės važiuoti New 
Yorkan taipjau Susivienijimo 
reikalais.

Japonų Kinų derybos 
atnaujinamos

sausio

Coolidge pasirašė 
Kelloggo paktą

WASI1INGTONAS, sausio 17.
Kellogo-Briando amžines tai

kos .paktas, kurį andai senatas 
ratifikavo, buvo šiandie prezi
dento Coolige’o pasirašytas.

Tennessee neatsiža
da “monki biznio”

V-----------  k
NASHVILLE, Tenn., saus. 17.
Tennessee valstijos legislatu

ro s atstovų butas atmetė įneštą 
biliu panaikinti įstatymui, ku
riuo yra užginta dėstyti evoliu
cijos mokslas tos valstijos mo
kyklose.

Užgina šliubą nekrikš- 
titiems ir išsisky

rėliams

LIETUVOS ŽINIOS
Klaipėdos krašte par

duoda daug ūkių
KLAIPĖDA. - Jau kelintą 

kartą. “Lietuvos Kelevy” deda
mi ilgiausi sąrašai parduodamų 
gerai įrengtų ūkių. Daug Tikiu 
parduodama už paskolas ban
kams. štai ir “L. K.’’ 286 nume
ry paskelbta pardavimui apie 
20 ūkių 15, 20, 30 ha su tro- 
lx)ms. x *

Lietuvos geležinkelių 
pajamos 3,150,000 litų

C. A KACAS, Venczuela, sausio 
17. — Gautas iš Cumanos bevie
lis pranešimas sako, kad šj rytą 
ten įvykęs smarkus žemės dre
bėjimas ir kad daug namų su
griuvę.

Susisiekimas telegrafu su Cb- 
mana, kurs yra svarbus Vene
suelos uosto miestas, yra nu
trukęs ir smulkesnių žinių apie 
nelaimę kol kas nėra.

Žemės supurtymai buvo jaus
ti taipjau Caravase, Parlama- 
re ir Barcelonoj. Prezidentas 
Gomer pasiuntė pagalbos laivą.

[Cumana yra Sucre valstijos 
sostinė ir turi apie 16,000 gy
ventojų. Jis yra apie 250 my
lių nuo Caracaso.] į

STOKHOLMAS, Švedija, 
šio 17. — Švedijoje ir Suomijo
je siautė smalkus vėjai ir dide
lės sniego pūgos. Juroj kai ku
rie laivai buvo išmesti kran
tai!, kiti vėl nutraukti nuo in
karų ir nunešti į jurą. Miestai 
ir kaimai paskendę pušniuose. 
Vietomis traukinių susisiekimas 
paraližuotas.
Aštuoni blandų gyvasties gelbė

tojai prigėrė
IIAAGA, sausio 17.

žiniškai vilniai jų valtį apver
tus, prigėrė aštuoni olandai, ku
rie per smarkią audrą buvo iš
plaukę gelbėti vieno skęstan-i 
čio juroj, netoli nuo Hoek vau 
Holland, laivo įgulos žmonių. I

Keturi žuvo Belgijoje

BRIUSELIS, Belgija, sausio 
17. — Belgiją atlankė smar I 
klausios sniego audros, kokių' 
kraštas seniai nematė. Per pū
gas, kiek žinia/ keturi žmo-i 
nes žuvo. Krašto sostinė pa
skendus sniege.

Septyni žuvo Suomijoje
HELSINKIS, Suomija, sausio | 

17. — Per smarkias sniego aud- 1 
ras ir šaltį Suomijoje septyni 
asmens neteko gyvybių.
Danijoj susisiekimas sutrukdy

tas; juroj 26 žmonės žuvo
KOPENHAGA, Danija, saus.

17. -- Del smarkių smego aud-, mui, nf j kuria8> Haušėms nu- 
rų <M> nuoš. Danijon traukmių i nialšinlii jsimaiSi policija. Muš.

50 asmenų sužeista Au 
stralijos darbininkų 

neramumuose
PORT ADELAIDE. Pietų Au 

stralija, sausio 17.—' 
kuojančių uosto darbininkų iri 

'streiklaužių čia įvyko didelė!' 
, riaušėms nu

sustoję ir susisiekimas beveik 
visai paraližuotas. me buvo gužeigtj

Juroj ties Bornholmu sudužo j, 
uolas norvegų garlaivis Skolma 
ir manoma, kad dvidešimt še
ši jo įgulos žmonės yra žuvę.

DETROIT, Mich., sausio 17.— 
Louis Day, 30 metų amžiaus, 
girtas nušovė savo žmoną, kuri 
buvo j j pametus. Day areštuo
tas.

L KORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būti daugiau lietaus ir 
sniego; šalčiau po pietų; stipro
ki žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo

si jos.

Tik 10 Indianos se 
natorių žino apie 
Kelloggo paktą

INDIANAPOLIS, Imt., sausio 
17. Indiana valstijos senato
rius Bobert L. Moorhead vakar 
pasiūlė rezoliuciją, kad valstijos 
senatas indorsuotų Kelloggo am
žinos taikos paktą, kuris andai 
buvo Jungtinių Valstybių sena
to ratifikuotas.

Senatorius Alonzo II. Lindley 
atsiliepė, kad ligi senatas tokia 
rezoliuciją priimsiąs, jis norįs 

i pirma žinoti, ar daug yra tokių 
I senatorių, kurie iš tikrųjų ką 
nors žino api'e tą Kelloggo pak 
tą — kas tas paktas yra,

Tarp stred- kam.
Rankas pakėlė tik dešimt 

natorių.
-1 '“Na, ar ne kvailybė butų,

■ senatas indorsuotų sutartį, apie 
tynėse apie penkiasdešimt as- kurią vos penktadalys senatorių 

! teturi nuovoką?’’ pareiškė se
natorius Lindley.

Amerikietis gavo Mek- _  _
sikoj 65,000 akrų naf- 1

tos koncesiją Nori Bolivijos Paragua
jos ginčą pavesti Haa- 

gos tribunalui

ir

se-

jei

ENEVA, Šveicarija, 
— Bolivija pranešė

sausio 
Tautų

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
17. — Amerikietis Augustin Bi- ‘ 
la, Los Angeles naftos pramo- ( 
ninkas, gavo iš Meksikos vai- 17. 
džios dvi naftos koncesijas Sina- Sąjungai, kad visą savo ginčą
loa valstijoje, bendrai 65,000 ak- Sll Paraguajos respublika dėl 
rų. ! Gran Chaco teritorijos ji norin-

----------------- Ji pavesti tarptautiniam Haagos
25 milionai kreditų Pa-' teisingumo teismui išspręsti.
raguajos ūkininkams '
ASUNCION, Paraguaja, saus. 

17.
paskyrė 25 milionus pesų kredi
tų krašto ūkininkams, nepajė
giantiems nuvalyti, kaip rei
kiant, savo laukų dėl stokos 
ūkio darbininkų, kurie buvo pa- 

Šiandie saulė teka 7:15, le^ šaukti kariuomenėn, kai tarp , t m a « t • ■ \ f ■ ■ a I X t i ‘ i

Paraguajos vyriausybė

asmens žuvo trauki
niui užgavus autą

džiasi 1:46. Mėnuo leidžiasi 
12:43 ryto.

BRENTW()()D, N. Y., sausio 
17.—Netoli nuo čia Long Islancj 
geležinkelio traukinys užgavo 
automobilį ir užmušė keturis 
juo važiavusius asmenis: Užmu
šti buvo Haro-ld Gandeli, 26 me- 

Paraguajos ir Bolivi jos kilo kon- 'tų amžiaus, jo žmona, žmonos 
fliktas. tėvas ir jos jaunesnė sesuo.

Jei da jie gyvens ka 
Įėjime 40 metų, 

bus pabarti

ŠANCHAJUS, Kinai, 
17. — Į Šanchajų atvyk 
nijos ministeris Jošizava^matyt, 
savo valdžios instruktuotas at
naujinti derybas su (autine Ki
nų valdžia tarifo, sutarties tei
sių ir Japonijos kariuomenės 

(ištraukimo iš šantungo provin
cijos klausimais.

Gen. Feng Juhsian, tautinės 
• Kinų valdžios karo ministeris-, 
sako, kad Kųiai pasirengę ga
rantuoti saugumą japonams 
šanIlinge, pastatant loję srity 
ištikimą kariuomenę, kuria bu
sią galima pilnai pasitikėti. Ki
nai taipjau ketą tuojau daryti 
žingsnių savo 40 milionų dole
rių skolai japonams už Šantun- 
gc geležinkelį likviduoti.

LONDONAS, sausio
St. Alhans vyskupas Michael 
l’urse išleido savo diecezijos ku
nigams įsakymą neduoti šliubų 
asmenims, kurie nebuvo krikš
tyti bažnyčioje, o taipjau tiems, 
kurie yra pasimetę. ,

Šitoks įsakymas sukėlė stip
rių protestų. Daugelis reikab.u- 
ja, kad vyskupas savo ediktą

Argentinos prezidentas 
išsprendė streiką dar

bininkų naudai

KAUNAS. — Lietuvos gele
žinkeliai lapkričio mėn. turėjo 
pajamų grynais pinigais 2,700,- 
000 litų.

Iš plačiųjų geležinkelių 2,480,- 
000 litų ir iš siaurųjų 220,000 
litų.

Už įvairius bargan perveži
mus numato gauti 450,000 litų. 
Iš viso 3,150,000 litų.

Belgai statys Kaune 
ąžuolų fabriką

KAUNAS. — Girdėt, kad vie
na belgų firma, kuri per pas
kutines miškų varžytines laimė
jo didelę partiją ąžuolų, vyriau
sybei esanti pasižadėjusi Lietu
voj (manoma Kaune) statyti 
ąžuolams apdirbti įmonę. Sta
tyba busianti pradėta pavasarį.

Universitetui funkcio 
nuoti reikia 10 milio- 

nų dolerių metams
CAMBRIDGE, Mass., sausio

VARŠUVA, sausio 17. — Vil
niuje ką tik pasibaigė didelės 
plėšikų bandos byla.

Kaltinamų būvio dvidešimt du 
asmenys, jų tarpe ketuiyos mo
terys.

Vyriausias banditų vadas, An- 
toni Rys, 6Quąetų amžiaus, ta
po nuteistas 13 Thetams kalėji
mo, po to pakarti. Piotr Šal- 
kievič, vyriausias RVso padėjė
jas, nuteistas kalėti iki gyvos j 
galvos, paskui — pakarti [ne-j
begyvą?]. į17j— Harvardo universiteto iž-

Likusieji dvidešimt banditų dininko pranešimu, tam univer- 
nu teisti kalėjimo terminams,' sitetui funkcionuoti praeitais 
kurie, daiktan sudėti siekia 670 1928 metais parėjo $10,589,940.- 
metų. 144. • •

Teismo nuosprendis įdomus Svarbiausios Universiteto pa
tilo, kad nusikaltėliai, atlikę ke- jamos buvo fondai ir dovanos, 
tūrių dešimčių metų kalėjimo davę daugiau kaip $4,900,000. 
bausmę, bus atiduoti budeliui Studentų imatrikuliacija davė 

į$2,400,033; dormitorijų nuoma 
Į $715,620; valgomosios salės ir 
(Harvardo Unija—$769,261; at
letikos žaislai $998,959; kito
kios pajamos—$798,174.

Traukinių katastr6
fa Rumanijoje

14 žmonių užmuštų, 40 sužeistų K<lt<lstrofing,<lS ffUlSrclS 
dviem traukiniam susidūrus NeW Yorke

NEW YOR.KAS, sausio 17.TURNUSEVERINU. Rumuni
ja, sausio 17. — Ties Prunisoru, Praeitą naktį gaisras sunaikino 
netoli nuo čia, ekspresinis Bu- čia penkių aukštų pigių butų 
charesto-Temesvaro traukinys, trobesį, kuriame gyveno kelioli- 
ėjęs greitumu 55 mylių per va- ka šeimų. Daugumui gyventojų 
landą, susidūrė su vienu vietos pavyko sveikiems/pabėgti iš de- 
traukiniu. Keturiolika žmonių gančių namų, kitus vėl gaisri- 
buvo užmušti ir apie keturias- ninnin'kai sugebėjo nukelti nuo 
dešimt sužeisti. 'stogo, kur jie buvo pabėgę nuo

Tardymas parodė, kad katas- liepsnų, bet penki asmens, jų 
trofa įvyko dėl to, kad ek spręs i- (tarpe trys vaikai, žuvo ugny, 
nio traukinio mašinistas ir jo. 
padėjėjai buvo girti ir nepabi* 
jo, ar negalėjo matyti, signa-1 
ly. I

Maršalas Foch serga
PARYŽIUS, sausio 17.

Sunkiai susirgo mašalas Foch, 
vyriausias franeuzų kariuome-

Žemės drebėjimas

MANILA, Filipinai, sausio 17.
- Čia šiandie buvo jaustas že

mės drebėjimas.

LAKŪNAS UŽSIMUŠ®

TOLEDO, Ohio, sausio 17. — 
Jo aeroplanui nukritus čia ir 

nės vadas didžiajame kare/ Jis susikūlus užsimušė pilotas Ted 
yra 77 metų amžiaus. Uay.

ROSARIO, Argentina, sausių 
17. — Tramvajų darbininku 
streikas čia tapo likviduotas res
publikos prezidento Yrigoycno 
įsimaišymu.

Darbininkams sutikus, kad 
prezidentas butų streiko arbi
tru, per dvyliką valandų jie jau 
grįžo į darbą. Prezidentas iš 
sprendė, kad tramvajų kompa
nija turi streikininkų reikalą v i 
mus išpildyti ir priimti visus at
gal į darbą.

SPROGIMAS KASYKLOSE

RIVEBSV1LLE, W. Va., saus 
17. - 
nijos 
sprogimas,
angliakasių buvo sužeisti.

Continental Coal kompa- 
kasyklose įvyko 

kuria, vienuolika

$100,000 gaisro nuostolių
WAUSAU, Wis., sausio 17.

'Miesto biznio centre gaisras su
naikino kęturis trobesius-. Nuos
toliai siekią*daugiau kaip $100,- 
000.

Statinė užmušė kalinį
KAINAS. Vienas Kauno 

sunkiųjų darbų kalinys Isomo- 
vas~’dirbdamas prie Kauno apy
gardos teismo kieme netikėtai 
sunkios statines buvo prislėgtas 
pi*ie sienos. Jam sutraiškyta 
galva. Kalinys mirė.

SUDEGĖ MALŪNAS

Kybartuose sudegė didelis 
malūnas. Gaisras kilo nuo 
lempos. Buvo apdraustas 20,000 
litų. K

VEŽA TRANZITU ŽĄSIS

KAUNAS. — Paskutiniu lai
ku musų geležinkeliais .tranzitu 
veža iš Rusijos j Vokietiją daug 
žąsų ir kiaužinių.

SVIESTAS BRANGSTA

KAUNAS. Paskutinėmis 
dienomis brangsta sviestas ir 
kiaušiniai. Kauno turgavietėse 
už kilogramą kaimiško sviesto 
moka iki 12 litų.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, 1<ad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimų 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 patarnavimtk visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

/
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A pagc vvhosc purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum for student-vpinions, ideas and activities.

“If you have knowlcdge, let others light their candles at it”.
— Fuller.

OUR NEVY EDITOR

“As time changes vve cbange 
vvith it.” So goes an old Rom
an adage which applies to the 
“Corner” and every phenomena 
of life.

The remaining issues of the 
“Corner” for the ensuing year 
vvill be edited under the guid- 
ance of our nevv editor, Miss 
Joan Sirutis. Miss Sirutis’ 
(pialifications sėt' her out as 
the most logical and outstand- 
ing candidate suitable for the 
duties attached to the position 
of editor.

This young lady, of whom 
you vvill hear more later in 
these columns, has d e c i d e d 
upon a future in literature and 
art.

The various affairs of the 
club found Miss Sirutis an in- 
terested and active particų>ant, 
so that this fact together with 
her educational background, 
make for a combination that 
aptly fits in vvith the policy of 
the “Corner.”

Much of the success of this 
publication depends upon the 
cooperation given by the mem- 
bers, and it is sincerely hoped 
that this vvill be fortlicomlng 
to at least a requisite eJftent. 
In this respect, on behalf of 
the members of the L.S.A.A., 
vve pledge our loyalty to our 
nevv Editor and the “Corner”; 
and vve are of the firm belief 
that the ensuing year vvill be 
the most successlul one in the 
history of the L.S.A.A.

VVITH THE NEVV YEAR

Another milestone has pašą- 
ed. Some have grasped and 
made the most of the opport- 
unities it has offered; while 
many others have not.

The beginning of a nevv year 
is of real significance to only 
a fevv; to the many others, the 
vvhistles and bells signalize the 
opening of a night of orgies 
and licentiousnessH after vvhich, 
the inajority of cele b r a t o r s 
pass another year not unlike 
the previous one in its mono- 
tony and listlesęness.

For one i n whom the spark 
of life kindles a little stronger 
than in most people, the new 
year re vi ves and creates new 
desires t for a happicr exist- 
ence and further pro gros s

DEPARTED DAYS
Yes, dear departed, cherished days, 

Could Memory’s hand restore
Your morning light, your evening rays,

From Time’s gray urn once more, 
Then might this restless heart be štili,

This straining eye might elose, f 
And Hope her fainting pinions fold,

While the fair phantoms rose.

Būt likę a child in ocean’s arms,
strive against the stream, 

Each moment farther from the shore
Where life’s young fountains gleam;

Each moment fainter vvave • the field^,
And vvider rolls the sea;

The mist grovvs dark,—the sun geos dovvn,— 
Day breaks, -and vvhere are vve? ,

—Oliver Wendell Holmes*.

Articles on the shortcomings 
of Science have been appearing 
quite frequently of late. The 
basic traits of these demonstra- 
tions are quite similar, in spite 
of the fact that the arguments 
and* choice of words are varied. 
The authors of these double- 
edged missles indicate that 
scientists have, so far, failed 
to reveal the true nature of 
natūrai phenomena, and, con- 
seųuently, have not gratified 
the desire of the human in- 
dividual to penetrate the ul- 
timate depths of finai causes. 
The enormous practical value 
of physics and chemistry ap- 
plied to industrial occupations, 
and of biology applied to agri- 
culture and medicine is so ob- 
vious as to make unnecessary 
further discussion of this point. 
The writers agree that Science 
has indeed been extraordinarily 
useful. They claim, hovvever, 
that the very success of the 
scientist has made him bigoted 
and dogmatic. The scientist 
is rapidly depriving man of all 
his spiritual and moral values, 
leaving him bereft of faith adn 
hope, tossing helplessly amid 
other combinations of electrons 
in a mechanical universe ruled 
by chance. Such a result, they 
forcibly statė, cannot and will 
not be permitted to prevail 
Man, by his very nature, will 
■ever insist, regardless of all 
evidence to the contrary, that 
he is more than a higher mam- 
mal moved by the interaction 
of his heredity ' vvith his en- 
vironment, that he is, in fact, 
a personai ity—a p^rso’nality of 
somę importance. The dignity 
of his position, the nobility of 
his aspirations, herald a mean- 
ing betrind everything; and he 
vvill seek that meaning. If 
science cannot supply it, vvhich 
is doubtful, then science vvill 
be forsaken — after vvorking 
hours. The eternal vvhy mušt 
be ansvvered; if not rationally, 
then agreeably.

The scientist is marked by a 
reasonable intelligence and a 
stubborn pertinacity, and a 
never-ceasing curiosity. He 
probes into problema bravely, 
vvith the desire to know the 
vvorst at once. He discovers the 
vvorst to be not as damning as 
he feared^ He is constantly 
avvare of the theoretical limits 
of scientific methods, yet, this 
knovvledge does not diminish 
his interest.
The scientist’s problem is to 
collect censorious dissertations, 
and to examine them carefully 
in order to clear them of terms 
used for concealment colora- 
tion. With no exeeption, the 
minds of their authors are per- 
meated with a common element 
of mysticism. They are men 
diffident, with compassionate 
souls, to whom the contempla- 
tion of the universe, which 
reason drives them to accept, is 
extremely painful; and in or
der to escape the unhappin-ess 
with vvhich they are thus con- 
fronted, they construct a sub- 
jective universe vvhich is kind- 
er to them and to th*eir loved 
ones than that vvhich has met 
the most fitting testą of truth; 
its exact pattern being largely 
determined by the impressions 
and traditions gathered in early 
youth. In a vvord, their idea'is 
to evade a conflict vvith cruel 
reality. The absurdity of such 
an endeavor is at once ap- 
parent.

along ones chosen line of en- 
deavor.

So then, make the most of 
it.

THE Y SHALL NOT “PASS”!

Rapidly the marching feet of 
time approach the scene of im- 
pending battle. In a week or 
so the results will be known. 
The casualties vvill termiSįe 
the career of some; for many 
others it vvill merely prolong 
the inevitable end. The finai 
checking of thd^roll call, hovv- 
ever, vvill find the majority in 
a relieved, if not joyous, frame 
of mind.

“They shall not pass’’! The 
grim faced vvarriors of Ver- 
dun vvere so determined. Like- 
wise, our beloved professors 
have taken . up the šame cry 
vvhich strikes terror into the 
Ifearts of those students whose 
hours of preparedness have 
been spent in frivolous pas- 
times.

Beloved, these šame profes
sors shall rėmai n — for some; 
vvhile ap to many others they 
shall be — vvell — let us say 
“unbel^ved.”

After the lašt p e r i o d is 
“shot,” and the smoke of battle 
is raised, vve shall see who 
shall cheer “the masters of our 
destinies” to vvhom bribery in 
the form of red apples is of 
no avail.

Beg Your Pardon!
There appeared, in the No- 

vember 8, 1928 issue of “The 
Students’ Corner,” a poem call- 
ed “To Learn the Music.” This 
poem was described as being 
a translation from the Lith
uanian; such, however, is en- 
tirely not the case; for Mr. 
Fred E. Trumam of Honolulu, 
Ilavvaii, is the vvritcr of it, an 
entirely original piece of lit- 
erary work.

We are sorry that the mis- 
take (Jccured, and* sincerely 
trust that the readers will for- 
give us. Thank you!

— Editor.

Appearances deceive
And tHis one maxim is a stand- 

ing rule:
Men are not vvhat they seem.

—Havard.

The scientist is not in tho 
least disturbsd by personai 
criticism. He is content to 
have his efforts judged by 
their .fruits. His reaction is 
not of resentment būt rathef 
the kindly sympathy of a be- 
n-ėvolent physician tovvard a 
suffering patient.

Those vvho attack the 
scientist for not having re- 
vealed the true mystery of life 
do so vvithout any logical 
reason; for the scientist does 
not claim to be the purveyor of 
the true relation of things. His 
sole endeavor is to determine 
the relationship betvveen phe
nomena. That is all! His goal 
is, briefly, to be able to say 
that vvhen a given sėt of con- 
ditions is realized, it is highly 
probable that a definite phe
nomena vvill occur.

When a theory pretends to 
reveal the ultimate^ nature of 
heat, of electricity, or of life, 
it is condemned beforehand; 
for, as science is the descrip- 
tion of the unknovvn in terms 
of the knovvn, certain undes- 
cribable antecedents vvill al- 
ways remain unknowablo.

“Ultimate scientific ideas are 
all representatives of realities 
that cannot be comprehended”. 
We can approach exactitude; 
vve do and call it truth. Why 
not? In our experience it 
serves as truth.

We may vvell ask: is it real, 
or is it a mirage? We do not 
see hovv vve shall ever knovv, 
or vvhy vve should ever care. It 
fits iu vvith the pattern of ex- 
istence, and it -vvorks. If science 
is the shifting illusion of a 
siivered screob, so also are vve.

• < 0.1 i

Election Results
The results of the annual 

election lašt month found the 
follovving changes: As editor, 
Miss Joan Sirutis succeeds 
John J. Stocker; as president, 
Miss Eugenie Roges succeeds 
Al Kezes; as vice-president, 
John J. Stocker succeeds Joseph 
Yukubovvski; as secretary, Miss 
Irene Chimielevvski succeeds 
Miss Elizabeth Chesna; as trea- 
surer, Miss Valeria Genitis 
succeeds Stanley Lucas. Inci- 
dentally, Miss Eugenie Roges, 
our nevvly eleeted president re- 
mains corresponding secretary 
by re-eleetion.

Eugenie Roges, pres i d e n t, 
and Irene Chimielevvski, secret
ary, have both graduated col- 
lege and at present are engaged 
in the fascinating vvork of 
teaching others. Irene, būt a 
fevv years back, vvas president. 
Joan Sirutis, editor, has com- 
pleted tvvo years of c o 11 e g e 
vvork. The great field of 
science and philosophy has 
claimed John J. Stocker, vice- 
president, and Armour Tech 
College has būt little more time 
of his to claim. With the com- 
pletion of her p r e - m e d i c 
course this year, the next Fall 
vvill find Valeria Genitis, sec
retary, engaged in the study 
of that mysterious mechanism, 
the human machine. And if 
you have never seen hard ef- 
fort and its results, vve suggest 
that you vvatch this nevvly el
eeted group of officers.

The L. S. A. A. shall have 
every reason to be proud of 
them.

Never shrink from doing any- 
thing vvhich your Business calls 
you to do. The man vvho is 
above his buąiness may one 
day find his business above him.

—Drew.

A Morning Wish
♦ * ♦

The sun is just rising on the 
morning of another day, the 
first day of a nevv year. What 
cAn I vvish that this day, this 
year, may bring to me? Nothing 
that shall make the vvorld or 
others poorer, nothing at the 
expense of other men; būt just 
those fevv things vvhich, in 
their coming, do not stop me, 
būt touch me rather, us they 
pass and gather stręngth. '

A fevv friends vvho under- 
stand me, and yet remain my 
friends. I

A vvork to do vvhich has real 
value vvithout vvhich the world 
vvould feel poorer.

A return for such vvork small 
enough not to tax unduly any 
one vvho pays. •

A mind unafraid to travel, 
even though the trail be not 
blazed.

An understanding heart...
A sight of the eternal hills 

and unresting sea, and of some- 
thing beautiful tho hand of 
man has made.

A sense of humor and the 
power to laugh.

A fevv momentą of quiet, 
silent maditiation. The sense of 
the presence of God...

And the patience to vvait for 
the coming of these things, 
vvith the vvisdom to know them 
vvhen they come.

by W. R. Hunt.

Opportunity for Music
• , Students

Since the early part of lašt 
fall, many Of us have been, un- 
doubtedly, Icjuitė“ favorably im- 
pressed by the interest shovvn 
by the,ypunger pepple in mat- 
ters peTtaining to music and 
drama. A notable illustration 
of this inereased interest, is 
the fact that the enrollment of 
young people, in several Lith
uanian organizations, has been 
considerably inereased; es- 
pecially pronounced has this 
been the case in the vvell finovvn 
“Birutes Choras.”

The “Birutes Choras”, under 
the able direction of Mr. 
Charles F. Stephens, has al- 
ready presented several con- 
certs and operetta. J n order 
to introduce nevver and better 
I .ithuanian p r o g r a m s, Mr. 
Stephens is organizing a conr 
cert orchestra, vvhich vvill oper- 
ate i n eonjunetion vvith the 
chorus. Judging from present 
indications, this orchestra shall 
be ready to make its primary 
debut at the time of the next 
Birute’s concert.

There are, u n d o u b t e d 1 y, 
many persons in this city vvho 
are seeking an opportunity to 
secure some practical and val- 
uable group playing experience. 
One (Įualification necesarry for 
enrollment i n the novv-forming 
orchestra is that the candidate 
mušt have at least three or 
four years of study to his cred- 
it. Accomodations vvill be made 
for all types of orchestrai In
struments.

Should you desire more In
formation conoerning the or
chestra, address your commu- 
nication to Mr. Charles F. 
Stephens, 4146 Archer Avenue, 
Chicago, Illinois. State, >vhen 
vvriting, the type of instrument 
you are familiar vvith, as vvell 
hs the amount of previous ex- 
perience you’ve had. i

— A. M. K.

Manhood, not scholarship, is 
the first aim of education.

—E. T. Seton.

ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE 
L. S. A. A. TO

EUGENIE ROGES CORRESPONDENT SEC’Y
<6308 EVERGREEN AVĖ., CHICAGO, ILL.

What Foliovvs Leap Year?
Novv that leap yea\has pass- 

ed, our feminine members find 
time to fili in some offices (my 
error, — all of the offices ex- 
cept one) of the organization. 
John S. remains in a class all 
by himself. Maybe there is 
some consolation after all, 
John, in the fact that leap year 
has passed. And my, vvas’nt I 
it a year of years for splendid 
chanccs ? I understand there 
vvere quite a fevv b a c h e 1 o r 
parties (that is, vvhat ijmained 
of bachelors) this lasT Nevv 
Years E ve.

Has any one heard from “Red?”

How Many Left?
Among those vvho have suc- 

eumbed to the beguiling vvays 
of 1928 are the follovving from 
left to right: Frank, Al, Bill, 
Charlie, Johnny, Francis, and 
perhaps one or tvvo other vie
tinis. Immemorable Saturday 
and Sunday, nights of 1928 
shall lingerC on far into the 
years. The only dravvback is 
that these gentlemen had fail
ed to make their affiliations 
permanent. Anyhovv h e r e ’ s 
hpping, a happy Nevv Year. 
Some day vve shall greet them 
vvith “Happy Future”.

News of the Year
(cr What You’ve Long Been 

Waiting For)
And novv, dear members and 

readers, vve, the Staff of ’28, 
bid you adieu (applause). lt 
is, indeed, vvith no little regret 
that vve thus sever abruptly 
our pleasant relationship With 
“The Students’ Ccrner”, a page 
the eondueting of vvhich has af- 
forded us a considerable degree 
of pleasure.

If you have read anythihg 
that has afforded you more or

At Home
Over the holidays vve found 

Bill M. Jr. and Norbert T. 
visiting folks, friends and —. 
Norbert and Bill vvere con- 
spicious by their absence from 
affairs usually attended by the 
ręst of us, and vve vvondered 
-----------būt vve didn’t have to 
vvonder long. No, there is 
more.than one source of sun- 
ihine in this gay universe, and 
often it lies in a vvoman’s eyes. 
Yes, our / tvvo visitors made 
thcmselves quite at home.

Nevv Years Eve Acciclent

Four members had an ac- 
cident Nevv Years Eve, and the 
accident vvas the fault of the 
injudicious and undiscriminat- 
ing driver, vvhose taste vvas ab- 
solutely displeasing to the eyes. 
lie, in attempting to avoid a 
terrific collision vvith a black 
kitten, almost demolished an 
old Ford And its fiery contents 
due for the unusual thirsty. 
We didn’t regret the latter 
fact, būt the driver at that 
point intended to greet £he joy 
of his heart, he and vve greet- 
ed plenty of H-----  instead. Oh
vvhat ą ,ąyc sore vve had.

less. pleasure, and knovviedge as 
vvell, in reading it— remember 
A. A. D.; vvho is responsible for 
it; if you have received your 
coipes promptly and regularly— 
remember A. S., vvho is vvilling 
to take the blame for it; būt, 
if you havė read nny material 
that has caused you to strenght- 
en your vievvs that some per
sons ought to be hanged rather 
than to be permitted to force 
upon the gentie public vvhat 
they do (and get avvay vvith!) 
remeber ye ed (vvhich vve knovv 
you vvont).

(Curtain)
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“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

<8 vai. ryto į šv. Juozapo parapi
jos bažnyčių, o iš ten į šv. Ka
zimiero kapines. Simonas Wis- 
tart paėjo iš žirenčių kaimo, Ši
lalės parapijos. Raseinių apskri
čio. Laidotuvėms patarnauja 
pp. Eudeikių laidotuvių įstaiga, 
4605 So. Hermitage St.

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus*' 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirode milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja pąjr 
virš penkis metps nuo
Aalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo,
• Lumbago, 

Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
pl/skelių kainuoja kelis centus. Ap- 

Jfekininkai talpiau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskeliu.

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Įrangų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose, Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roose.elt 9500

v_ —

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

kurios yra šokamos:
Atwater Kent 40 už ............... $77.00
Freshman Q., 15 už ............... $69.00
Steinite 7 už .......................... $75.00
R. C. A. Radiola, 18 už ....... $95.00
Sparton už .............................. $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00 
Radiola f>0 už .......................... $147.00

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

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

8pecialinta.« gydyme chroniškų ir nauja li
gi). Jei kili negalėjo Jumis iigydytl. atsilan
kyki) pas mane. Mano pilnas isegzarniuavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei aA apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ižegzaniinaviino— kas jums yrą.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
0ietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ry!" iki 1 po pietų.

Bridgeportas vėl darosi muzi
kantų centru

Prieš keliolika metų Bridge- 
porte gyvavo didelis gerai išla
vintu muzikantų benas “Lietu
va Benas“. Bet laikui bėgant 
ar dėl muzikantų “pavargimo”, 
ar dėl “lyderistės“ ir džiabų ne
pasidalinimo. minėtas benas pa
kriko. “Lietuva Benas“ buvo su
kėlęs noro organizuoti muzikan
tu lx?nus ir kitose Chicagos lie
tuvių kolonijose. Town of Lake 
apielinkėj buvo susitveręs Town 
of Lake Benas. Ciceroj—Granui 
Works Benas, kurį galima bu
vo pavadinti lekiojančiu benu, 
nes jis ilgai vienoj vietoj nepa- 
budavo — vis kilnodavosi tai į 
Chicagos 18-tos gatves apielin- 
kę, tai vėl i Cicero. Aštuonio
liktoj gatvės apielinkėj buvo

Mirė Povilas Jucius, 4508 S. 
Paulina St. Town of Lake apie
linkėj jisai išgyveno 27 metus. 
Mirė sausio 15 dienų po trum
pos ligos. Laidotuvės bus šešta
dienyje, sausio 19 d., iš narni, 
į šv. Kryžiaus parapijos bažny
čia, o iš ten į šv. Kazimiero ka
pines. Paliko aa. Povilo Ju
ciu us žmona, du sunųs ir dvi 
dukterys. laidotuvės <8 vai. ry
to. Laidotuvėms patarnauja pp. 
Eudeikiai.

Mirė Cook pavieto ligoninėje 
Paulina Medalinskienė, 31 me
tų amžiaus, gyvenus adresu 
1233 So. Springfield Avė. Pali
ko vyrų Stanislova. Kūnas pa
šarvotas 1410 So. 49tb Court, 
Cicero, III. Kada bus laidotuvės, 
taps pranešta vėliau. Laidotu
vėms patarnauja pp. Eudeikių 
laidotuvių įstaiga. Repu

ir naudingų tarimų, tad su šiuo 
susirinkimu prasidės vykini- 
mas tų tarimų gyveniman.

Nauja valdyba užims vietas. 
Taigi bukite visi su sena val
dyba atsisveikinti, o su nauja 
susipažinti. Ir dar tame susi
rinkime išgirsite raportą revi
zijoj komisijos apie draugy
stės turtą. Tai svarbu išgirsti, 
nes tas turtas yra musų pačių 
turtas.

Nenoriu būti pranašas, bet 
jaučiu, kad su šiais metais mu
sų draugija parodys daug pa
žangos. Visų dėmėsis atkreip
tas į naują pirmininką, Juozą 
Kuzmicką-Uktverį. O apie jį 
tai nereikia daug rašyti, nes jis 
visiems yra plačiai žinomas. 
Na, tiek to, tegul jo darbai kal
ba už jį, tai bus geriausia.

Korespondentas.

Susirinkimas

galima. Tai yra pačių dalinin- I SĖKMINGI METODAI 
kų apsileidimas. Jie nelanko 
susirinkimų, vadinasi, nepaiso, 
kaip jų investmentas stovi — 
neša naudą ar skriaudą. To
ly is I’au lietuvių paprotis.

Ciceronas.

SPORTAS

Roseland
Šį vakarų Strumilos svetainėj 

los Golden Star kliubo basket- 
bolo abudu jauktai.

KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS
Laikykis šių taisyklių. — Nejuokauk su šalčiais. — 

Laikykis išbandytų saugių metodų.
Dabokis šalčių — npt menkų šal

čių galvoje ar gerklėje.
Neleisk jiems įsigauti i krutinę ir 

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

Influenza, gripas, plaučių uždegimas 
ir kitos rimtos ligos tankiai paeina 
nuo šalčių.

PAVOJUS
šalčio, “flu” ir plaučių uždegimo 

bakterijos dauginasi milionais ir puo
la lygiai kaip silpnus, taip ir tvirtus. 
Dabokis šalčių, jie susilpnina jūsų

i Ql.ol atsparumą. Didžiausias pavojus glu-Lengvasai jauktas loš SU Shel- (|j Įame “paprastame šaltyje”. Su-

Wilson ' Yra labai svarbu išvalyti visus vi- 
" 115 duriu takus, taip jau viršutini ir apa- 

? " . Laikykit inkstus Re-
1 rai išvalytus ir atgaivintus ir sustip
rinki! kraują.

Patyrimas išmokė
Patyrimas laike 1918 m. epidemi

jos parodė, kad vienas iš geriausių 
ir paprašė iausių gydymų yra išgerti 
puoduką karštos Bulgariškos Žolių 
Arbatos.

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

don Heiglits Ranublers jauktu, naikinkit tą šalti greitai, 
o sunktasis jauktas su Wilson'(- - 
Sportsmen’s jauktu. Pradžia 7 tini skilvius, 
vai. vakare. N.

NEPAGAUKITE 
“FLU!”

Geriausia ką Kalima padaryti da
bar yra nueiti aptiekon ir įsigyti 
pakeli Bulgariškos Žolių Arbatos. 
Sunaikinkit savo šalti. Išgerkit puo
dukų šios karštos arbatos du sykiu 
j savaitę. Tai sušildys sustingusi 
kraują, padidins jo cirkuliaciją ir pa
šalins iš vidurių ir skilvio nuodus ir 
ligų perus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgarišką Žolių Arbatą (grynai aug
menų) tikra palaima turėti savo na
muose šiais reikalingais laikais.

Jeigu jus turėjote flu ar 
šalti, dabokitės pasikartojimo.

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

Pasimatykit su savo apliekininku 
tuojaus. Jūsų sveikata — galbūt net 
jūsų gyvastis —- gali priklausyti nuo 
panaudojimo šių paprastų atsargu
mo priemonių. Ta pastebėtina arbata 
kainuoja tik 85c, 75c ar $1.25 už di
delės šeimynos pakeli. Jeigu jūsų ap- 
tfekinir.kas jos neturėtų, mes mielai 
pasiųsime jums didelės šeimynos pa
keli. Nesiųskit pinigų, vien laiška
nešiui užsimokėkit $1.25. Adresuokit 
Marvel Products Co., 106 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

suorganizuotas D. L. K. Vytau
to Benas, į kurį vėliau įstojo ir 
Grandworko benas.1 Buvo ir 
Northsidėj Lietuvių Muz. be
nas ir Roselande. Bet visi jau 
senai yra mirę, išskyrus Vy
tauto beną, kuris (rodos, per
nai) persikėle į Cicero.

Tokiu budu, musų didžioji 
Chicaga liko be lietuvių muzi-
kantų beno.

Nekurie prabėglesni lietuviai 
muzikantai pabaigoj pereitų me
tų pradėjo tartis, kaip čia su
organizavus Chicago j lietuvių 
muzikantų beną. Muzikantų ne 
stoka, tik reikia juos sutraukti 
į krūvą, paimti svetainę ir da
ryti pratimus-praktikas. Benui 
vedėjų taipgi nestoka. Yra trys, 
kurie pilnai tam tinka, būtent, 
T. Macevič, J. Grušas ir J. Ra
kauskas.

Kaip teko nugirsti, jau esan
ti paimta p. Petro VVoodmano 
svetainė, prie 33 ir Lime gat
vių, ir jau ateinantį penktadie
nį, 8 v. v., bus pirmas susirin
kimas. Išrodo sumanymas pra
kilnus ir tikrai vertas pagyri
mo. Patartina jį. įgyvendinti.

—Rr.

Mirė
Sausio 13 d. mirė Simanas 

\Vistart, 58 metų, nevedęs. Ji
sai gyveno 9332 Nuvelta Avė. 
Paliko du broliu — Kazimierą 
ir Pranciškų — Amerikoje. 
Broliai apie Simano \Vistarto 
mirtį nežino. Taigi prašoma 
“N.” skaitytojų, kurie juos- pa
žįsta, pranešti apie jų brolio 
mirtį. Laidotuvės bus ateinan
tį šeštadienį, sausio 19 dieną,

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

Tel. Boulevard 4705

Brunvvaldo kon
certas

Sausio 16 d. Lietuvių Audito
rijoj įvyko Leonardo Brunwal- 
do koncertas.

Girdėti jį dainuojant teko pir
mą kartą, tad išnešti galutinų
“nuosprendį“ nesiimu. Tuo la
biau, kad dainininkui teko dai
nuoti prie labai nepalankių są
lygų: jis turėjo didelį “šaltį.“ 
Bet nežiūrint į tą kliūtį, p. 
Brunvaldas dainavo gerai. Jo 
balsas yra tikrai gražus. Ypač 
malonu buvo klausyti prologą 
iš operos “Pagliacci,“ kur Brun- 
valdo balsas turėjo progos pasi
rodyti visame savo pilnume. 
Brunvaldas turi puikų baritoną, 
kokių retai tepasitaiko girdėti.

Akomponavo Brunvaldui L. 
Thorp Siqueland, o 11. Sadaus
kaitė paskambino pianu “Ara
beskų,” “Hungarian Dancc” ir 
dar vienų dalykėlį.

žmonių dėl blogo oro atvyko 
nedaug — apie porų šimtų. — N.

Cicero
Metinis Susirinkimas

Sekmadienį po pietų, Drau
gystes Lietuvos Kareivių na
riai, dalyvaukite savo susirin
kime, kuris įvyks Lietuvių 
Li uosy bes svetainėje. Taipjau 
nepamirškite naujų narių atsi
vesti, nes šiais metais turime 
parodyti daug ką naujo ir nau
dingo draugijai ir visiems lie
tuviams. Mat, priešmetinis su
sirinkimas padarė keletą naujų

-------—------ ;
Jis Daugiau

Nepagauna Slogą
Per 'eilę metų kas rudeni aš ken- 
tėdavau nuo sunkių slogų ir įky
raus kosulio. Karta draugas pri
mine Trinerio Kartųjį Vynų. Tai bu
vo trys metai tam atgal ir nuo to 
laiko neturėjau slogų. Aš randu, 
kad Trinerio Kartusis Vynas sustip
rina mane prieš slogas”.

A. Vozech 
Perth Amboy, N. J.

k..............................................   ■> ------ ž

Plaučių Uždegimui
— Milžinai Neatsilaiko

Kas žiemą tūkstančiai stip- 
*rių ir sveikų vyrų ir moterų 
miršta laukdami, kad slogos 
savaimi pranyktų. Slogom/ ne 
vien reikia priešintis, jas I rei
kia kovoti. V

Kad užgrūdinti prieš slogas, 
arba pašalinti jau gautas, tai 
rūpinkis savo viduriais. Nie
kas kitkas nėra taip svarbu.

TRINERS

BITTER 
WINE

Už pusvalandžio prie valgį iš
gerk stalavą šaukštą Trinerio 
Kartaus Vyno. Tas puikus 
tonikas iš Kalifornijos Vyno, 
kaskaros ir kitų medikalių žo
lių neprileis užkietėjimo. Kra
kmoliniai valgiai greit pasilei
džia ir apetitas paakstinamas. 
šiandien gauk butelį iš aptie- 
kos — $1.25.

Bottie Free k
Mail to Jos. Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chicago,■ 
for free sample.
Narna ................................................. H
Address ..................   V
City.................................. State....... r

Lietuvių Teatrališka Drau
gystė Rūta No. 1 laikė metinį 
susirinkimą sausio 9 dieną, ku
riame buvo susirinkęs skaitlin
gas būrys narių ir apsvarstė 
daug naudingų reikalų. Drau
gystės. nauja valdyba užėmė 
vietas. Nauja valdyba susida
ro: pirm. — A. Lubaitis, nu
tarimų rast. — J. D. Doveika, 
kasierius
nansų rast. — F. Aušra, 
kiais reikalais kreipkitės pas J. 
D. Doveiką, 3637 So. Halsted 
Street.

J. Yuskėnas, fi- 
Viso-

J. D. Doveika.

Cicero

■m

i

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną

Kiekvienai daktaras, ar elaugė pasakys 
jums. Jei jus sunaikinsite 6alt| pirmąja 
dleiuj. jus veikiausia nepagausite plaučių 
uždegimo, ar inMuenzos. Taigi neleiskite 
žalčiui tęstis. Su pirmu sukosSjinni. ar 
prie pirmo ženklo Šalčio, ar skaudančios 
gerklės pradėkite su Turpo ir sunaikinki
te Salti tuojaus. Patrintus krutino ar ger
kle su Turpo palengvina sloguti, pabuo- 
suolą atsikosėjimą. Urnai jus pajusite pa
gerėjimą.

Apsisaugojimui nuo flu, (spauskite bis- 
kutl Turpo | kiekvieną nasrų kelis sykius 
i dieną ir flu bakterijos mažai ras progos 
įsigyventi, ar susirasti veisimos vietą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs iA senovinių terpetino, caniphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad ' tie 
sudėtiniai jau nuo senai yra pripažinti 
kaipo veiksmingi antiseptikai, taipjau tu
rintys svarbią ypatybę palengvinti Šalčiuose 
ir slėgimo. Turpo kainuoja 35c kiekvienoje 
aptiekoje.

Turpo
Opick, Sure, Safe Relief

Lietuvių Liuosybės namo 
bendrovė turės metinį parengi
mą. Tikietai ne pigus, tai, ro
dosi, turi būti geras parengi
mas. Aš busiu vis tiek, nes 
tai yra všėrininko užduotis. Bet 
didele didžiuma to neįvertina, j 
savo parengimus nesilanko.

Kodėl taip esti, sunku pasa
kyti. Svarbiausioji priežastis 
tai gal bus politiški sumetimai 
— ypač pačios direkcijos. Gal 
kas sakys, kad tai netiesa? Pa
klauskite sekretoriaus Stalio- 
raičio, kur visi spaudos dar
bai eina, tad bus aišku.

Suprantama, jų ka’tinti ne- yra naudingos.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 

•kad pačios Naujienos

EODIE CANTOK

VieuHM ŽymlaiiHlų A- 
merikoB komikų 
žvaigždė Zlegf leido 
mllžinižkame nauja
me veikale “Wlioo-
pce”.

(c) r. Rorillard Co., ht.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankovvski, pres. C. J. Dankovvski, ižd.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per .30 metų. Musų molto: PA-1 
TARNAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims ^eredoj 

iki vidurnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai i vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

Rusiškos ir Turkiškos Vanos ib-
12th STREET

" . Tel. Kedzie 8902

.3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ix)uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

“Žmones, kaip aš galiu pa
daryti Siausti čia, scenoje... 
jei priekinėse' eilėse ‘kosė- 
tojai’ siaučia?”

“Galbūt publika ir butų dėkinga, jei aš kurį vakarą išei
čiau avanscenon ir pareikščiau minėtą protestą prieš “ko
sintį chorą” priekinėse eilėse.

“Bet tai butų nemandagu ir nebūtų teisinga. Kosėtojas 
ne kosti publikoje kokiu nors tikslu. Jis *tik negali susilai
kyti. Jam tiek pat yra nesmagu, kaip ir jo kaimynams.

“Visko ko jis reikalingas yra, kad sustabdyti kutenimą 
gerklėje, tai supažindinimo su OLD GOLDS”.

(Pasirašo)

Kodėl nesukosėsi

ir vežimą išrūkęs?

OLD GOLDS yra padaryti iš ŠIRDINIŲ LAPŲ 
tabako, minkščiausių, kaip šilkas, kokius tik gam
ta užaugina... sendinto iki vyno švelnumo, per 
dviejus metus... “krosny kaitinto“ šešis kar
tus, kad suminkštinti skonį. Ne stebėtina tad, 
kad OLD GOLDS ra /liną gerki ę... tiek pat 
kaip jie pasmagina si nį!

Valgykit Šokoladą ... Užsirukikite OLD GOLD... P> ikaninkit Abiejais



’k :.:w

Penktadienis, saus, 18, 1929
——r

NAUJIENOS, Chicago. ŲJ.

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Imkite 
sakyta

be Baimės kaip pa- 
“Bayer” Pakeliuose Bridgeportas

Bridgeportas vėl darosi 
kantų centru

muzi-

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja pąr 
virš -penkis metps nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas ‘'Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tjekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

<1ETKIEWICZ<S(S,J
4 CONTRACTORS

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, įrangų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) READ ESTATE: Tūrių Renj 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

173® So. Halsted St.
Tel. Roose.“lt 8500

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

kurios y pa sekamos:
Atvvater Kent 40 už ............... $77.00
Freshman Q., 15 už ............... $69.00
Steinite 7 už .......................... $75.00
R. C. A. Radiolir 18 už ....... $95.00
Sparton už .............................. $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00 
Radiola 60 už . $147.00
Majestic 71 už $137.00

Prieš keliolika metų Bridge- 
porte gyvavo didelis gerai išla
vintų muzikantų benas “Lietu
va Benas“. Bet laikui bėgant, 
ar dėl muzikantų “pavargimo”, 
ar dėl “lyderistės“ ir džiabų ne
pasidalinimo. minėtas benas pa
kriko. “Lietuva Benas“ buvo su
kėlęs noro organizuoti muzikan
tų l>enus ir kitose Chicagos lie
tuvių kolonijose. Town of Lake 
apielinkėj buvo susitveręs Town 
of Lake Benas. Ciceroj—Grand 
VVorks Benas, kurį galima bu
vo pavadinti lekiojančiu benu, 
nes jis ilgai vienoj vietoj nepa- 
budavo — vis kilnodavosi tai į 
Chicagos 18-tos gatvės apielin- 
kę, tai vėl j Cicero. Aštuonio
liktoj gatvės apielinkėj buvo 
suorganizuotas D. L. K. Vytau
to Benas, į kurį vėliau įstojo ir 
Grandworko benas. Buvo ir 
Northsidėj Lietuviui Muz. be
nas ir Boselande. Bet visi 
senai yra mirę, išskyrus 
tauto beną, kuris (rodos, 
nai) persikėlė į Cicero.

Tokiu budu, musų didžioji 
Chicaga liko be lietuvių muzi
kantų beno.

Nekurie prabėglesni lietuviai 
muzikantai pabaigoj pereitų me
tų pradėjo tartis, kaip čia su
organizavus Chicagoj lietuvių 
muzikantų beną. Muzikantų ne 
stoka, tik reikia juos sutraukti 
į krūvą, paimti svetainę ir da
ryti pratimus-praktikas. Benui 
vedėjų taipgi nestoka. Yra trys, 
kurie pilnai tam tinka, būtent, 
T. Macevič, J. Grušas ir J. Ra
kauskas.

Kaip teko nugirsti, jau esan
ti paimta p. Petro VVoodmano 
svetainė, prie 33 ir Lime gat
vių, ir jau ateinantį penktadie
nį, 8 v. v., bus pirmas susirin
kimas. Išrodo sumanymas pra
kilnus ir tikrai vertas pagyri
mo. Patartina jį. įgyvendinti.

—Rr.

jau

Mirė
Sausio 13 d. mirė Simanas 

Wištart, 58 medų, nevedęs. Ji
sai gyveno 9332 N u velia Avė. 
Paliko du broliu — Kazimierą 
ir Pramųškų — Amerikoje. 
Broliai apie^Simano Wistarto 
mirtį nežino. Taigi prašoma 
“N.“ skaitytojų, kurie juos pa
žįsta, pranešti apie jų brolio 
mirti. Laidotuvės bus ateinan
tį šeštadienį, sausio 19 dieną,

šita graži Atwater Kent Radio 
m. su visa kuo tik už

1929 
$129.00. 

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

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

Tel. Boulevard 4705

liSpeciali?taiT rydyme chroniškų Ir nauju 
gų. Jei kiti nejraldjo jumis iArychrU, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas isegzaminavi- 
mas atidengH jūsų tikrų lir^ Ir jei aS apsi
imtu Juh rydyti. sveikata jums eugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iše«zaminaviino—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 •
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 rv*'' »kj 1 po pietų.

8 vai. ryto į šv. Juozapo parapi- ir naudingų tarimų, tad su šiuo 
jos bažnyčią, o iš len į šv. Ka- susirinkimu prasidės vykina

mas tų tarimų gyveniman.
Nnu.in. vjildyVrn. užims

*Taigi bukite visi su sena val
dyba atsisveikinti, o su nauja 
susipažinti. Ir dar tame susi
rinkime išgirsite raportą revi
zijos komisijos apie draugy
stės turtą. Tai svarbu išgirsti, 
nes tas turtas yra musų pačių 
turtas.

Nenoriu būti pranašas, bot 
jaučiu, kad su šiais metais mu
sų draugija parodys daug pa
žangos. Visų dėmėsis atkreip
tas į naują pirmininką, Juozą 
Kuzmicką-Uktverį. O apįe jį 
tai nereikia daug rašyti, nes jis 
visiems yra plačiai žinomas. 
Na, tiek to, tegul jo darbai kal
ba

zimiero kapines. Simanas \Vis- 
lart paėjo iA it i rendių kitimo, Ai- 
lalės parapijos, Raseinių apskri
čio. Laidotuvėms patarnauja 
pp. Eudeikių laidotuvių įstaiga, 
4605 So. llermitage St.

Mirė Povilas Jucius, 1508 S. 
Paulina St. To\vn of Lake apie- 
linkej jisai išgyveno 27 metus. 
Mirė sausio 15 dieną po trum
pos ligos. Laidotuvės bus šešta
dienyje, sausio 19 d., iš namų 
j Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, o iš ten į Šv. Kazimiero 
pines. Paliko aa. Povilo 
cinus žmona, du sūnus ir 
dukterys. Laidotuvės 8 vai. 
to. Laidotuvėms patarnauja 
Sudeikiai.

ka-
Ju-
dvi

pp-
už jį, tai bus geriausia.

Korespondentas.
Mirė Cook pavieto ligoninėje 

Paulina Medalinskienė, 31 me
tų amžiaus, / gyvenus adresu

ko vyrą Stanfalovą. Kūnas pa
šarvotas 14l(r So- 49tli Court, 
Cicero, III. Kada bus laidotuvės, 
taps pranešta vėliau. Laidotu
vėms patarnauja pp. Eudeikių 
laidotuvių įstaiga. Rep.

Brunwaldo kon 
certas

Sausio 16 d. Lietuvių Audito
rijoj įvyko Leonardo Brunvval- 
do koncertas.

Girdėti jį dainuojant teko pir
mą kartą, 1 
“nuosprendi 
biau, 
nuoti 
lygų: 
Bet
Brunvaldas dainavo gerai. Jo 
balsas yra tikrai gražus. Ypač 
malonu buvo klausyti prologą 
iš operos “Pagliacci,“ kur Brun- 
valdo balsas turėjo progos pasi
rodyti visame savo pilnume. 
Brunvaldas turi puikų baritoną, 
kokių retai tepasitaiko girdėti.

Akomponavo Brunvaldui L. 
Thorp Siųueland, o H. Sadaus
kaitė paskambino pianu “Ara- 
beske,” “Hungarifln Dancc” ir 
dar vieną dalykėlį.

Žmonių dėl blogo oro atvyko 
nedaug — apie porą šimtų. N.

tad išnešti galutiną 
į“ nesiimu. Tuo la- 

kad dainininkui teko dai- 
prie labai nepaląukių są- 
jis turėjo didelį “šaltį.’’ 

nežiūrint į tą kliūtį, p.

Susirinkimas
Lietuvių Teatrališka Drau

gystė Rūta No. 1 laikė metinį 
susirinkimą sausio 9 dieną, ku
riame buvo susirinkęs skaitlin
gas būrys narių ir apsvarstė 
daug naudingų reikalų. Drau
gystės. nauja valdyba užėmė 
vietas. Nauja valdyba susida
ro: pirm. — A. Lubaitis, nu
tarimų rast. — J. D. Doveika, 
kasierius — J. Yuskėnas, fi
nansų rast. — F. Aušra. Viso
kiais reikalais kreipkitės pas J. 
D. Doveiką, 3637 So. Halsted 
Street. J. D. Doveika.

Cicero
Lietuvių Liuosybės namo 

bendrovė turės metinį parengi
mą. Tikiętai ne pigus, tai, ro
dosi, turi būti geras parengi
mas. Aš busiu vis tiek, nes 
tai yra šėrininko užduotis. Bet 
didelė didžiuma to neįvertina, į 
savo parengimus nesilanko.

Kodėl taip esti, sunku pasa
kyti. Svarbiausioji priežastis 
tai gal bus politiški 'sumetimai 
— ypač pačios direkcijos. Gal 
kas sakys, kad tai netiesa? Pa
klauskite Sekretoriaus Stalio- 
raičio, kur visi spaudos dar
bai eina, tad bus aišku.

Suprantama, jų kaitinti ne-

galima. Tai yra pačių dalinin- I SĖKMINGI METODAI
KOVOTI SU FLU IR ŠALČIAIS

L.aikykiH gių taisyklių. — Nejuokauk su šalčiais. —

Laikykis išbandytų saugių metodu.

kų apsileidimas. Jie nelanko 
susirinkimų, vadinasi, nepaiso, 
Icciip jų . i n vestm<?nti*s stovi - ■ 
neša naudą ar skriaudą. To- 

kis imi lietuvių paprotis.
Ciceronas.

SPORTAS
Roseland

šį vakarą Strumilos svetainėj 
los Golden Star kliubo basket- 
bolo abudu jauktai.

Dabokis šalčių — npt menkų šal
čių galvoje ar gerklėje.

Neleisk jiems įsigauti i krutinę ir 
plaučius.

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

Jnfluenza, gripas, plaučių uždegimas 
ir kitos rimtos ligos tankiai paeina 
nuo šalčių.

PAVOJUS
šalčio, “flu” ir plaučių uždegimo 

bakterijos dauginasi milionais ir puo
la lygiai kaip silpnus, taip ir tvirtus. 
Dabokis Šalčių, jie susilpnina jūsų

. _ i . ... i y qi,„i atsparumą. Didžiausias pavojus glu-Lengvasai jauktas los SU She - (ų Įarne “paprastame šaltyje”. Su-

VVilson 1 Vra «valbu i^volyti visus vi-
5 durių takus, taip jau viršutini ir apa- 

Laikykit inkstus ge- 
■ rai išvalytus ir atgaivintus ir sustip
rinki! kraują.

Patyrimas išmokė
Patyrimas laike 1918 m. epidemi

jos parodė, kad vienas iš geriausių 
ir papraščiausių gydymij yra išgerti 
puoduką karštos Bulgariškos Žolių 
Arbatos.

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

don Heighls Haniblers’ jauktu, ( naikinkit e fialtŲ grejtai. 
o sunkiasis jauktas su ----- .
Sportsmen’s jauktu. Pradžia 7 tini skilvius.
vai. vakare. N.

NERAGAUKITE 
“FLU!”

Geriausia ką galima padaryti da
bar yra nueiti aptiekon ir įsigyti 
pakeli Bulgariškos Žolių Arbatos. 
Sunaikinkit savo šalt}. Išgerkit' puo
duką šios karštos* arbatos du sykiu 
i savaite. Tai sušildys sustingusi 
kraują, padidins jo cirkuliaciją ir pa
šalins iš vidurių ir skilvio nuodus ir 
ligų perus. Kiekviena šeimyna ras 
Bulgarišką Žolių Arbatą (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 i sa
vaitę yra jūsų apsauga prieš atakas.

Pasimatykit su savo apliekininku 
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 jūsų ap- 
tfekinir.kas jos neturėtų, mes mielai 
pasiųsime jums didelės šeimynos pa
keli. Nesiųskit pinigų, vien laiška
nešiui užsimokėkit $1.25. Adresuokit 
Marvel Products Co., 10G Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną

KtekvIennR daktaras, ar slaiurfi pasakys 
jums, jei jns siinnlklnslto ftalt| pirmąja 
dieną, jus veikiausia ncparmnlte plaučių 
uždegimo, ar inMuenzos. Taigi neleiskite 
žalčiui tęstis. Su pirmu sukosOjimu. ar 
prie pirmo ženklo žalčio, ar skaudančios 
Korklčs pradekite su Turpo ir sunaikinki
te žalti tuojaus. Patvinus krutino ar ror- 
kįę su Turpo palciigvina BloRutl. palmo- 
sdoja atsikosėjimą. Ihnai jns pajusite pagerėjimą.

Apsisaugojimui nuo flu, (spauskite bis- 
kutĮ Turpo | kiekvieną nasrų kelia sykius 

dieną ir flu bakterijos mažai ras progos 
Įsigyventi, ar susirasti veisimos vietą

Turpo yra veiksmingas antiseptikas’, su
sidedąs iž senovinių terpotino, camphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas ar 
ižlavinta slaugė pasakys jums kari' 
sudėtiniai jau nuo senai yra* nrloažiiiH kaipo veiksmingi antiseptikai. taloVnii tu
rintys svarbią ypatybe palengvinti ftnl.Mno.e 
anJett0, ™rP° k"*nu°l® kiekvienoje <4 B- l Iv IV 4 v.

Turpo
OMlck. Sure, Sale Relief

’ H - -

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. *

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankovvski, ižd.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų molto: PA
TARNAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj 

iki vidurnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai i vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ix)uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

K Tel. Kedzie 8902

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Cicero

(Pasirašo)

Tas puikus

“Visko ko jis reikalingas yra, kad sustabdyti kutenimą 
gerklėje, tai supažindinimo su OLD GOLDS”.

“Galbūt publika ir butų dėkinga, jei aš kurį vakarą išei
čiau avanscenon ir pareikščiau minėtą protestą prieš “ko
sintį chorą” priekinėse eilėse.

“Bet tai butų nemandagu ir nebūtų teisinga. Kosėtojas 
ne kosti publikoje kokiu nors tikslu. Jis lik negali susilai
kyti. Jam tiek pat yra nesmagu, kaip ir jo kaimynams.

Kodėl nesukosėsi

ir vežimą išrūkęs?

te) r. Korlllaid Co., Jst. 1700

Valgykit Šokoladą Ižs ir ūki kitę OLD GOLD Pasiskaninkit AbiejaisState

i
ndUKdiI - H I - Jin ■ , I

Metinis Susirinkimas
______ JK>---------

Sekmadienį po pietų, Drau
gystės Lietuvos Kareivių na
riai, dalyvaukite savo susirin
kime, kuris įvyks Lietuvių 
Liuosybės svetainėje. Taipjau 
nepamirškite naujų narių atsi
vesti, nes šiais metais turime 
parodyti daug ką naujo ir nau
dingo draugijai ir visiems lie
tuviams. Mat, priešmetinis su
sirinkimas padarė keletą naujų

Jis Daugiau 
Nepagauna Slogų

Per eilę metų kas rudenį aš ken- 
tėdavau nuo sunkiu slogų ir įky
raus kosulio. Kartą draugas pri
minė Trinerio Kartųjį Vyną. Tai bu
vo trys metai tam atgal ir nuo to 
laiko neturėjau slogų. Aš randui, 
kad Trinerio Kartusis Vynas sustip
rina mane prieš slogas”.

A. Vozech 
Perth Amboy, N. J.

Plaučių Uždegimui
— Milžinai Neatsilaiko

kas žiemą tūkstančiai
rių ir sveikų vyrų ir moterų gerk stalavą šaukštą Trinerio 
miršta laukdami, kad slogos Kartaus Vyno.
savaimi pranyktų. Slogoms ne tonikas iš Kalifornijos Vyno, 
vien reikia priešintis, jas rei
kia kovoti.

Kad užgrūdinti prieš slogas, 
arba pašalinti jau gautas, tai 
rūpinkis savo viduriais. Nie
kas kitkas nėra taip svarbu.

stip- Už pusvalandžio prie valgį iš-

kaskaros ir kitų medikalių žo
lių neprileis užkietėjimo. Kra- 
krholiniai valgiai greit pasilei
džia ir apetitas paakstinamas. 
Šiandien gauk butelį iš aptie- 
kos — $1.25.

EDDIK CANTOR

VieuuH žyinlaiinlii A- 
merikos komiku 
žvaigždė Zlegflcldo 
mliilnlikaine nauja
me veikale “Whoo- 
l»ee”,

TRINER S

BITTER 
WINE

Tria|
Bottie r ree
Mail to Jos. Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
for free sample.
Nante ..
Address
City

Žmones, kaip aš galiu pa 
daryti Siausti čia, scenoje.. 
jei priekinėse' eilėse ‘koše 
tojai’ siaučia?”

OLD GOLDS yra padaryti iš ŠIRDINIŲ LAPŲ 
tabako, minkščiausių, kaip šilkas, kokius tik gam
ta užaugina... sendinto iki vyno švelnumo, per 
dviejus metus... “krosny kaitinto“ šešis k a r- 
t u s, kad suminkštinti skonį. Ne1 stebėtina tad, 
kad OLD GOLDS ra m i n a g e r k 1 ę... tiek pat 
kaip jie pasmagina skonį!
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HOOVERIS SKIRIASI PADĖJĖJUS
-----------------------

Naujasis Jungtinių Valstijų ^prezidentas, Herbert 
Hoover, dabar sėdi Washin£tone ir laiko konferenci
jas su politikieriais, tardamasis su jais dėl kabineto 
sudarymo. Žinios iš Washingtono sako, kad kolkas 
Hooveris išsprendęs dar tiktai iždo sekretoriaus klau
simą; apie kitas vietas kabinete da jisai neturįs aiškaus 
nusistatymo.

Kuriam gi asmeniui naujasis prezidentas ketina 
pavesti federalio iždo reikalus? Tam pačiam, kuris yra 
iždo sekretorius ir Coolidge’o kabinete: p. Melionui. 
Kodėl gi Melionui, o ne kam kitam?

K Vakar “Naujienose” buvo įdėta pranešimas, pa
remtas valdžios skaitlinėmis, kad Jungtinių Valstijų 
iždo departamentas per pastaruosius šešerius metus 
grąžino korporacijoms daugiau, kaip pusantro biliono 
dolerių “permokėtų” taksų.< Federalis iždas, Melionui 

2jį valdant, buvo tikras “Santa Claus” Amerikos kapita
listams. Hooveris, matyt, nori duoti progos ponui Me
lionui ir toliaus užsiimti mielaširdingais darbais.

Iš šito paskyrimo galima numanyt, kam bus “pro- 
sperity” prie naujosios administracijos.

KOMINTERNO VADAS PASITRAUKĖ

Jei Vokietijos kairiųjų komunistų organas, “Volks- 
vville”, yra teisingai painformuotas, tai komunistų in
ternacionalo galva, Nikolai Bucharin, pagaliau, pasi
traukė iš savo vietos.

Prieš keletą savaičių buvo pranešta apie Buchari- 
no pašalinimą iš tos vietos. Paskui pasirodė, kad ta ži-, 
nia buvo netikra. Bolševikų agentai užsieniuose džiau

OPUS KLAUSIMAI

Prieš Jungtinių Valstijų valdžią šiandie stovi kele
tas labai opių klausimų, dėl kurių žmonės jau seniai 
nekantrauja, laukdami, kad jie butų išspręsti. Čia pa
minėsime tiktai yfarmerių pagelbos klausimą, kasyklų 
pramonės sutvarkymo klausimą/ prohibicijos klausimą 
ir tarptautinio nusiginklavimo klausimą. Ką jais keti
na daryti naujoji krašto administracija?

Apie nusiginklavimą Hooveris ir jo patarėjai tuo 
tarpu visai tyli, kuomet senoji administracija stengiasi, 
užuot ėjusi prie ginklų mažinimo, dar padidinti Ame
rikos karo jėgas.

Prohibicijos klausimu naujasis prezidentas jau tu
rėjo pasikalbėjimą su vienu “sausųjų” ir vienu “slapių
jų“ atstovu. Pq pasikalbėjimo spaudoje pasirodė prane
šimai, kad Hooveris skirsiąs komisiją prohibicijos “ty
rinėjimui“ ir reikalausiąs šiam tikslui pinigų iš kon
greso. •

Del farmerių bėdų naujoji administracija, kaip 
skelbia artimi jai žmonės, šauks nepaprastą kongreso 
sesiją. Kada ji bus sušaukta, pežinia; gal tik vasarą. O 
jei kongresas nutars paskirti “tyrinėjimo” komisiją 
(kaip jisai dąžnai padaro, kuomet susiduria su kebles
ne problema), tai ne anksčiau, kaip 1930 m. bus priei
ta koki nors praktiški sumanymai. Tuomet gi bepaliks 
tik apie dvejetas metų iki Hooverio tarnybos pabaigos.

Apie kasyklų pramonės reikalus kolkas dar visai 
nieko negirdėt. Amerikos anglių gaminimo industrijo
je siaučia aršiausia anarchija. Pašėlusi kompeticija eina 
tarpe kietųjų anglių ir minkštųjų anglių biznio ir taip 
pat tarpe atskirų minkštųjų anglių kompanijų. Vienos 
kompanijos daro didelius pelnus, o kitos sakos/dirban- 
čios su nuostoliu. Kad išvengtų nuostolių, nepelningų
jų kasyklų savininkai kapoja mainieriams algas arba 
visai meta juos iš darbo. Kuriuo keliu šita anarchiją 
galėtų būt pašalinta? J

Hooveris apie tai nieko nepraneša (sako, jisai es^s 
labai “gabus tylėt”). Jeigu jisai laikysis to savo nusi
statymo, kuris buvo reiškiamas jo kalbose rinkimų 
kampanijos metu, t. y. kad valdžia neprivalo kištis į 
pramonės dalykus, tai sunku numanyt, kaip kasyklų 
industrija galės atsistoti ant kojų. Nuo šios industrijos 
stovio tečiaus priklauso žymiam laipsnyje visas eko
nominis gyvenimas Amerikoje.

Užsisakymo kainai
ChicaRoje — paltu:

Metams.......... .... ___ ... ——... $8.00
Pusei metų ............  4.00
Trims mėnesiams ___ _, 2.50
Dviem mėnesiam___________ 1.50
Vienam mėnesiui  ,75

ChicaROj per ižneiiotojus:
Viena kopija_________—— 8c
Savaitei_  18c
Mėnesiui    _______ _ 75c

Suvienytos^ Valstijose, ne ChicaRoje, 
paštui

Metama —.......     $7.00
Pusei metų  ______ —8.50
Trims mėnesiams______ _ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui . _  ,75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]:
Metams$8.00
Pusei metų.................  4.00
Trims mėnesiams — —— 2.50
Pinigui reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu kartu su užsakymu.

gėsi, kad sovietų priešai dar kartą išsišokę, patikėdami 
“kontr-revoliucionierių melais”. Bet tikrumoje tai buvo 
ne kontr-revoliucionierių melas, o tik laikinas kompro
misas tarpe Stalino ir dešiniosios opozicijos, kurio re
zultate anas pranešimas apie Buchariną nepasitvirtino.

Pozicija ir opozicija Maskvoje dar sykį buvo nuta
rusi taikytis, kad buįų išvengtas viešas konfliktas. Pir- 
miaus toki pat kompromisai buvo daug kartų daromi 
tarp Stalino ir Trockio, pirma negu juodu galutinai nu
traukė ryšius. Šiandie visiems aišku, kad tiesa buvo tų 
pusėje, kurie skelbė, jogei tarpe Stalino ir Trockio eina 
kova, o ne tų, kurie stengdavosi tą kovą užginčyti.

Jei dabar vėl pranešama, kad Bucharinui teko pa
sitraukti iš kominterno pirmininko vietos, tai matyt, 
kad jo taika su Stalinu buvo tik “dėl svieto akių”.

Diktatūros logika yra galingesnė už diktatorius. 
Diktatūra turi neišvengiamai vystytis į autokratiją, į 
neribotą vieno asmens valdžią, — arba ji sujra. Visaga
lis Dievas gali būt tiktai vienas, ir vienas tiktai gali būt 
diktatorius, šalę Stalino Bucharinui vietos nėra.

Afganistanas
Afganistano padėtis. — Gyven- 

tojai. —žemės plotas. —Per
sų ir graikų įsiveržimai. — 
Mongolų antplūdis. — Anglų 
sutartis su rusais. — Kabul. 
— Gyventojų konservatingu- 
mas. — Kaip Amanullah ban
dė modernizuoti savo šalį?— 
Azijos moderniškieji diktato
riai.

Afganistanas yra iš visų im
siu apsuptas kalnais. Hindu- 
Kush yra tik truputį žemesnis, 
negu Everesto kalnas. Pats 
Afganistano vardas reiškia “su
judimo karalystę”.

Šalis yra labai neturtinga. Vi
sų mokesnių per metus suren
kama tik apie $5,000,000. Gele
žinkelių visai nėra. Gyventojai 
yra labai tamsus žmonės. Dau
geliu atžvilgių Afganistanas 
primena Tibetą.

Afganistano svarbumas yra 
tame, kad jis* yra žymus fakto
rius nulėmime vidurinės Azijos 
likimo. Afganistanas yra, taip 
sakant, vartai į Indiją. Nors 
afganiečių tėra tik 8,000,000, 
bet jie užima 245,000 ketvirtai- 
niškų mylių žemės plotą. Vadi
nasi, Afganistanas užima tris 
kartus didesnį žemės plotą, ne
gu Anglija. Tas plotas domi
nuoja Indijos sausžemio komu
nikaciją su Europa.

šeši šimtai metų prieš Kris
taus gimimą, kuomet Konfucius 
skelbė savo mokslą kiniečiams, 
persai įsiveržė į Afganistaną, 
kad užkariauti toliau esančias «•

Valstybes.. Aleksandras make- 
donietis su savo armija žygia
vo per Afganistaną prie Indus 
upės krantų.

Afganiečiai didžiuojasi savo 
praeitimi. Jie sakosi paeiną iš 
Abraomo giminės. Tačiau dau
gelis mano, jog afganiečiai turi 
nemažai ir graikų kraujo dar 
nuo Aleksandro Didžiojo laikų.

Vėliau, jau krikščionybės lai
kais, įsiveržimai į Indiją per 
Afganistaną nuolat pasikarto
davo. Dešimtame šimtmetyj 
Mahmound iš Ghazni septynio
lika kartų buvo užpuolęs šiauri
nę Afganistano dalį. Kiekvieną 
kartą jis plėšė gyventojus ir 
naikindamas jų stabus. Ant ga
lo, Mahmoundo įpėdinis pasi
skelbė afganiečių valdovu.

Prieš sepytnis šimtus metų 
atsirado indusams naujas pavo
jus. iš šiaurių užplūdo Afga
nistaną mongolai, piešdami gy
ventojus. Sunku pasakyti, ku
ris pasižymėjo didesniu žiauru
mu—Genghis Khan ar Tamerla- 
nas. Pastarojo įpėdinis, Bar
bei’, įsteigė Afganistane naują 
valdovų dinastiją. Kabule dar ir 
šiandien randasi paminklas Bar- 
ber’ui.

Laikui bėgant mongolus, ku
rie per Afganistaną maršavo į 
Indiją, pavadavo rusai. Jie vis 
labiau ir labiau pradėjo veržtis 
į pietus, norėdami pasiekti jurą.

Kadangi Afganistanas randasi 
ant kelio, tai jis ir pasidarė la
bai svarbiu punktu tarptautinė
je politikoj.

1906 m. Anglija padarė su
tartį su Rusija. Taja sutarti
mi einant visi nesusipratimai 
dėl Persijos, Afganistano ir Ti
beto buvo išlyginti. Caro val
džiai susmukus, sutartis neteko 
jokios reikšmės. Tarp rusų ir 
anglų vėl atsinaujino senieji 
nesusipratimai.

Anglai nori, kad Afganista
nas pasiliktų nepriklausomas. 
Tatai, žinoma, yra visai natū
ralu. Būdamas nepriklausomu, 
Afganistanas bus savo rųšies 
buferiu tarp Rusijos ir Indijos.

Afganiečiai rubežių labai ne
paiso. Tuo tarpu maišytis į jų 
reikalus yra gan rizikinga. Ne 
be reikalo sakoma, jog yra daug 
lengviau numaršuoti į Kabulą, 
negu sugrįžti atgal. To posakio 
teisingumą anglai 1841 m. pa
tyrė ant savo kailio, kuomet 
afganiečiai išskerdė jų apie 15,- 
000. r

Visas keblumas dabar susi
darė dėl to, kad Afganistanas 
nebenori būti izoliuotu. Jis pra
deda suprasti savo reikšmę Azi
jos valstybių tarpe. J rytus 
nuo jo randasi Japonija, Kinija 
ir Tibetas. Vakaruose pradeda 
atbusti Persija ir Irau. Tur
kija per paskutinius kelis me
tus padarė labai didelį progre
są. žodžiu, Azijoj pradeda pa
sireikšti naujas judėjimas, ku
ris pradeda pasiekti ir Afganis
taną.

Kabul turi 200,000 gyvento
jų. Tai didžiausias Afganista
no miestas. Didelė dauguma af
ganiečių gyvena kalnuose ir yra 
labai konservatyvus. Naujany- 
bėms jie yra labai priešingi ir 
neapkenčia miestų. Kino teat
rus, automobilius, elektros švie
są ir telegrafinį susisiekimą jie 
skaito velnio padaru.

Karalius Amanullah pasiryžo 
savo šalį modernizuoti. Moder
nizuoti ne laipsniškai, bet su
syk. Pirmiausia jis pasirūpino 
importuoti iš Anglijos per In
diją ginklų ir amunicijos. Po to 
sudarė armiją, kad butų galima 
naminius priešus suvaldyti. Ar
mija, kaip žinia, dvasia švehta 
negali gyventi. Jos išlaikymui 
reikia pinigų. Gyventojams ta
po užkrauta sunki našta didelių 
mokesnių pavidale. Amunicijos 
nupirkimui valdininkai turėjo 
paaukauti vieno mėnesio algą. 
Tam pačiam tikslui iš Kabulo 
pirklių buvo • renkamos “dova
nos”. Kad tos dovanos buvo 
renkamos jėga,—tatai, žinoma, 
nėra reikalo aiškinti.

Tokiu tai budu Amanullah 
pradėjo “modernizuot” Afganis
taną. ^žmonės, gyvendami ne
priprastai sveikame klimate, 
serga įvairiausiomis ligomis su 
kuriomis daktarai galėtų leng
vai kovoti. Bet gyventojų svei
kata Amanullah’i neapėjo. Jis 
buvo užimtas kitokios rųšies 
“reformomis’’: skutimu barzdų 

savo parlamento nariams.
Reformos prigija tik tada, 

kumet žmonių supratimai pasi
keičia. Bet moderniškieji Rytų 
Azijos diktatoriai nori tuoj gau
ti rezultatus, ir todėl jie pasi
tenkina paviršutiniais dalykais. 
Turkų diktatorius vienu užsi
mojimu pasiryžo modernizuoti 
Turkiją, įvesdamas europiškas 
skrybėles, lotynų alfabetą ir 
numesdamas į kampą Koraną 
(magometonų šventraštį).

Azijos autokratijos, reikia at
siminti, yra absoliutės kol jos 
gyvuoja, bet paprastai jos gy
vuoja neilgai. Karaliaus Ama
nullah tėvas buvo Hanibullah, 
kuris tapo nužudytas. Pats 
Amanullah buvo trečias sūnūs. 
Jis turėjo dėdę Nasrallah, kuris 
bandė užgriebti sostą. Bandy
mas nepavyko. Po to nepasise
kimo dėdė aiškinosi, kad jis ne
turėjęs mažiausio noro pakenk
ti savo brolio vaikui. Amanul
lah nič nieko neatsakė. Kuriam 
laikui praėjus ,dėdė nežinia kur 
dingo... Taip prasidėjo Amanul
lah režimas.

O dabar jau ir karaliaus 
Amanullah nebėra. Jis turėjo 
bėgti iš Afganistano, palikda
mas šalį broliui valdyti.

Koks likimas laukia Afganis
taną ateityj,—sunku numatyti. 
Bet kad jis dar ne kartą figū
ruos pasaulinėj politikoj, tai dė- 
liai to negali būti abejojimo.

—K. A.

Skaitytojų Balsai
v -

Lietuva ir Amerikiečiai
P-as P. Kutra rašo “Naujie

nų” No. 307 apie Lietuvos skur
dų padidėjimą ir jos atsilikimą 
nuo kitų valstijų. Be ko kito jis 
lygina Kauną su Amerikos 
miestais ir suranda, kad Kau
nas visais atžvilgiais yra atsi
likęs.

Gerai. P-as Kutra sakosi, kad 
Lietuvos nematęs per paskuti
nius 20 metų. Gaila tik, kad jis 
nepesako, kur per visą tą laiką 
jis gyvenę. Jei Amerikoj, — 
tai jis, rodosi, turėtų žinoti, 
kaip prieš 20 metų atrodė šios 
šalies miestai. Prieš 50 metų, 
sakysime, slauniojojo Chicagoj 
buvo dar 'tokios pat arkliais 
traukiamos “konkės”, kaip ir 
Kaune. Bet nėra reikalo eiti 
taip toli į praeitį. Dvi dešimti 
metų atgal Chicagos gatveka- 
riai buvo visai ne tokie, kaip 
dabar. Iš lentų sukaltais šali
gatviais beeinant lengva buvo 
sau sprandą nusisukti. Slau- 
niajame Bridgeporte gatvės bu
vo negrįstos. 32 'gatvę, Au- 
burn Avė. ir kitas gatves ištai
sė tik prieš 18 metų, žemesnė
se vietose per purvyną sunku 
buvo ir išbristi. Na, ar daug 
kas tai laikais turėjo elektrą? 
Mažai kas.

Ant galo, negalima pasakyti, 
kad ir dabar viskas butų tvar
koj. Kuomet užeina smarkus 
lietus, tai namų skiepai pa
tvinsta vandeniu, padarydami 
gyventojams daug nuostolių. Be 
to, yra dar daug namų, kurie

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Irį 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

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

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kamputi Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedaliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevaid 4552 

neturi elektros, o išeinamos 
vietos randasi lauko pusėj.

Kaip gyvena Amerikos far- 
meriai? Visi žino, kad jie pu
sėtinai skursta. Skursta ir mies
tiečiai. Apsikrovę iki ausų 
morgičiais, jie murgdosi, kaip 
pelė po parūgas.

Taip dedasi turtingiausioj 
pasaulio Šalyj, kuri jau senai 
susikūrė. Tikėtis kokių nors 
stebuklų iš Lietuvos, kuri vos 
gyvuoja desūtką metų, jokiu bu
du negalima. Kutra manė, kad 
Lietuvos kaimiety ir miestietis 
galėjo nukibti kelius ce
mentu, išbudavoti skaiskreipe- 
rius ir apšviesti namus elektra.

P. Kutros aprašymas man 
primena vienos leidos nusiskun
dimą anglų laikraščiuose. Kuo
met tai teidei lietuviškos blu
sos pradėjo šokti suktinį ant 
pauderiuoto kaklo, tai ji prira
šė visokių strošnybių apie Kau
no nešvarumą, apie stoką pilį 
čių, maudynių ir kitų galų. Pa
našus aprašymai, man rodos, 
Lietuvos piliečiams daro skriau
dą, puldo jų ūpą, o amerikie
čius atgrasina nuo važiavimo. 
Jis ypač nervuoja dėl to, kad tas 
skurdas, kurį aprašo p. Kutra, 
visiems yra žinomas.

Lietuvos atbudavojimas to
kioj formoj, kokioj p. Kutra 
ir aš pageidautų matyti, pri
klauso nuo amerikiečių.

Tūkstančiai Amerikoj gyve
nančių lietuvių yra pasirengę 
važiuoti į Lietuvą. Su savim 
jie nusivežtų nemažai aukso. 
Nes kiekvienas jų, kuris važiuos 
Lietuvon, turės vieną kitą tū
kstantį.

Lietuvos valdovai tą auksą 
užuodžia. Jie visaip gerinasi 
Amerikos lietuviams. Net meda
liais bando juos prisivilioti. Bet 
kol kas amerikiečiai ne labai 
ant tos meškerės tekimba. Vie
nok į Lietuvą jie nevažiuoja ne 
dėl toj^d ten yra skurdas. Jie 
nevažiuoja todėl, kad dabartinė

ATĖJO “Kultūros” No.
12. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

Tikri Perspėjimai
Opi gerklė, tai — nusilpusio padėtis, pasidavimas ko

suliams ir šalčiams, yra tikri perspėjimai,, kad jūsų at
sparumo spėkos yra nusilpnintos.

SCOTT’S EMULSION
turi savyje sveikatą duodančių elementų, kurie 
gelbsti veikiai atbudavoti atsparumą. Tada, tai 
smagus būdas imti cold-liver aliejų. Budavokite į , 
atsparumą su lengvai-virškinamu Scott’s Emulsion. b

■■■■■■■■I Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 28-16 ■bhhbuh

IŠGIRSKIT BABRAVIČIAUS DAINAS
PER MUSU RADIO

Jus žinote, kad Babravičius yra geriausis lie
tuvių tenorą^. O tenorų dainas, ypač Babravičiaus 
dainas, lietuviai mėgsta. Primenant, kad Babravi
čius dainuos iš Tribūne stoties WGN ateinantį sek
madienį, 1 vai. po pietų. Tuojau nusipirkite nuo 
musų radio, kad išgirstumėt jo puikias dainas. Mes 
parduodame visokių išdirbysčių radios; tik atsilan- 
kykit į musų krautuvę arba pašaukit telefonu. Mes 
pristatysim jums radio j namus, tik biskį įmokėjus, 
kitus lengvais išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO. I 
3621-23-25 So. Halsted St ;

Tel. Boulevard 0987

Lietuvos santvarka jiems nepa
tinka. Kol Lietuvoj gyvuos 
diktatūra, tai jokie medaliai; 
amerikiečių neprivilios.

—Gvaizdikas.

Raumenims 
skaudant

Jaučiasi perai ant nugaros

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

$1.50
$1.00

10c

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

Teatruose Lietuvių Spulkų Ly 
gos Susirinkimas

Chicago teatre — pradedant 
ateinančiu svkmadieniu bus duo
ta didžiulis scenos programas,

tus visose miesto dalyse, kur lie
tuvių spulkų esama. Galutinas 
konleslas, t. y. kontestas tų, ku
rie pasirodys geriausia atskirose 
apielinkėse, bus laiku metinės 
lietuvių spulkų lygos konvenci
jos.

'lai tokie buvo žymesni punk
tai svarstomi Lietuvių Spulkų 
Lygos pereitame suvirinkime.

Reporteris.

PRANEŠIMAI Grybas, J. Dopkus ir J. Wilemas, la
bai stengusi kad butų visi kurie atsi
lankys butų užganėdinti. Komisija.

statybos ir paskolų 
(spulkų) lygos 3U- 
įvyko brolių .lokan-

tų ofise, 1138 Archer Avenue 
(Brighton Parke), 9 d. sausio.

Dalyvavo 15 spulkų atstovai. 
Jie alstovaVo šias apnikus: I). 
L. Kunigaikščio Vytauto, lials- 

and I^oan Ass.,

Lietuvių 
kuriu įeis apie 100 žmonių,: bendrovių 
minios, dainininkai — solistai1 sirinkimas 
ir choristai — muzika, pritai
kytos tam tikslui šviesos, elc. 
Programas bus pavadų tas ‘1812 
metais,” sekant Čaikovskio mu
zikali kurinį. Antra scenos pro
dukcija bus duota pasiremiant ted Building 
ispanų papročiais ir motyvais- Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
O paveikslas bus rodomas var- (ledimino, spuika 
du “The Bedeeming Sin”.

McVickers teatre — prade
dant 21 diena sausio bus rodo- 

I mas paveikslas “Terror”; kito- 
) kie numeriai.

Roosevelt teatre pradedant 
21 sausio bus rodomas paveiks
las “Abic’s Irish Bose", pritai
kyta ekranui komedija, kuri 
turėjo didelio pasisekimo legi- 
tematėj scenoj; kitokie nume
riai.

T)riental teatre — pradedant 
šeštadieniu, sausio 1*9 diena, 
Brooke Johns duos- scenos nu
merį pavadintą “l’ore!” Tai bus 
pritaikytas scenai golfas, 
muzika, su šviesomis, etc.

Paradise ,t’pto\vn, Tivo i te
atruose — pradedant 19-ta sau
sio bus rodomas pavei 

i “'l'he Awakening”; kiloki 
meriai.

Tower teatre pradedant 
šio 19 pasvikslas “Mothefr 
chree”; kitokie numeriai.

Senate ir Harding teatruose 
pradedant 10 sausio paveiks

las * \Vesl of Zanzibar”; kito
kie numeriai.

Noi shore Latre

(ledimino, spuika Lietuva, 
Naujienų spuika, Garsaus Var
do IflJdluviD LietlivcjsJ Vyčių 

spuika, Ltetuvos Brolių (Bro
thers of Lithuania), Keistučio, 
Lietuva Building and itose^tead 
Assn., \Vaukegano spuika. Chi- 
cago Lithuanian Saving Assn., 
Lietuvos spuika iš Cicero, South 
\Vest Side spuika, West 
spuika, Simano Daukanto

Side

Buvo išduotas rajMirtas dele
gatų iš konvencijos Illinois val
stijos spulkų lygos, Lietuvių Ly-

Marųuette Park
Lietuvišką Krautuvę Apvogė

Kas nežino Marquette Parko 
apielinkės? Tai viena puikiau
sių lietuvių kolonijų Chicagoje. 
Čia apsigyvenę pažangiausi lie
tuviai iš visos Chicagos.

Paskutiniais laikais tečiau 
atsirado naktinių kostumerių, 
kurie “eina pirkti” krautuvi
ninkui miegant, ir neina per 
duris, bet eina tiesiai per lan-

Sausio 9 dienoą^maktį pikta
dariai išmušė California Up- 
holstering Shop langą, 2955 W. 
63rd Street, ir pasiėmė keletą 
radio setų iš lango. Kada D. 
Kisel atėjo ryte į krautuvę, tai 
rado tik stiKlus lango, o radios 
ir “kostun/eris” ar “kostume- 
riai” buv</ dingę.

‘ Dagių Dagis.

su

nu-

sau- 
Ma

prade 
daili 19 sausio paveikslus “Ado- 
raitoti,” kiloki numeriai.

Jūsų saugumui
šios savaitės biuletinė polici- 
s komisionierius, \Vm. Bus-

įstatymai grūmoja kalėjimu 
kiekvienam asmeniui, kuris gra
sina padaryti žalos žmogui pa
čiam ar jo turtui tikslu išreika
lauti iš jo pinigų.

įstatymai taipjau įsakmiai pa
reiškia, kad bet kuriai y patai, 
kuri žodžiu ar raštu pikta va
lia grūmoja apkaltinti kita ar 
kuriuo kitu budu iškelti aikštėn 
jo klaidas ar silpnumus tikslu 
išreikalauti iš jo pinigų, — kad 
tekiai y pa tai grūmoja kalėjimas.

Kiekvienas asmuo, kuris buvo 
auka tekios rųšies smurto, arba 
ypatų, kurią tokie juodrankiai 
medina išnaudoti, pt*ivalo tuo- 
jaus pranešti apie lai policijos 
komisionieriaus ofisui.

vijai buvo jos sekretorius, John
J. Zolp. Konvencijoj taipjau 
dalyvavo lietuvių lygos prezi-

Svarbiausia konvencijos dele
gato pranešimo mintis buvo ta, 
kad visų 'spulkų Illinois valsti
joj dėmėsis kreipiama j tai, jo- 
gei spulkos turėtų rūpintis mo
dernizuoti namus tose apielinkė- 
se, kuriose jos yra gimusios ir 
gyvuoja. Modernizavimas- gale- 
tų Imti: seniems namams įtai
syti cementinius pamatus, įdė
li vadinamus furnesus (furn- 
ae.c), įvesti apšildymą garu, 
elektrą, pribudavoti verandas 
(vadinamus “sun parlor per

val-

Taip remontuoti namai palai
kys apiolinkeje geresnius ren- 
dauninkus ir aukštesnes- remias. 
() kas svarbiausia — lai patalu 
kys vertę žemės senose lietu
vių apgyventose vietose ir ap
gins jas nuo isikraustymo į jas 
pigaus elemento, kaip pav. mek- 
sikonų ir juodveidžių.

Šiame .susirinkime tarpe kita 
ko pasirodė, kad kai kurios 
spulkos turi rankose (t. y. nein
vestuotų) perdaug pinigų, kaip 
pavyzdžiui, Ciceros spuika, tu
rinti virš $10,000. Pavesta
lybai surasti budus, kad vie
na spuika, kuriai trūksta pini
gų, galėtų gauti paskolos iš ki
tos spulkos-, pas kurią yra per
daug neinvestuotų pinigų.

P-nas Bernardas Milaševičius, 
atstovas spulkos Lietuva, pa
kviestas prezidento Varkalos, 
išdavė raportą apie rengiamą 
kontestą lietuvių jaunuolių 
tukštesniųjų mokyklų (high

Visos- informacijos, suteiktus schools) amžiaus tarpe. Jisai 
šiam ofisui, bus laikomos pilnoj pranešė, kad visų Illinois spul- 
paslaptyje, jeigu to reikalaus kų lyga kas metai rengia jau- 
pranešejai. nuolių konteslus temoje: “Tau-

Jokis Chicagos pilietis ar pi- pumas ir namų savininkystė.” 
liete neprivalo pasiduoti juod- Sekdamog^frtmis pačiomis pėdo- 
rankių grūmojimams. Neabėjo- mis trys lietuviškos spulkos, 
kitę dėl kreipimosi prašymu pa- būtent Lietuva Building and 
gelbėti ai ha duoti patarimą. Tai Loan Ass’n, Prince Vytauto 

teikta jums kiekvieną Building and Loan Ass’n. ir 
Policijos departamentas Loud Narni Lithuanian Building 

Ass’n, rengia tokį 
Jos visos randasi

kontestą sAtisio 31 
Kad paskatinus jaunuo- 

dalyvauti šiame kontesle, 
Pirmas

kartu.
nori tarnauti jums ir apsaugo- t>nd Loan 
t i jus. 'kontestą.
-------------------------— j Town of

1 rengia ta 
diena.

» 1 liūs
skiriami yra prizai, 
prizas bus $25, antras — $15, 
trečias $10, ketvirtas- — $5 
ir penktas — 2>/2 auksu.

Jeigu iš šios grupės konles- 
tantų vienas pasirodys geriau
sias iš visų lietuvių grupių kon- 
testantų, tai jam bus apmokėta 
kelionė j konvenciją visų Illi
nois spulkų lygos, kur konles- 
tuos geriausi visosf valstijos jau
nuoliai kalbėtojai keturių prizų 
laimėjimui; tokis jaunuolis kon-

jauna yra muzi- 
koj, bet jau pasižymėjo savo 
gabumu — kaipo smuikininke. 
Ji grieš smuiku, o Birutė Erie- 
džiutė akomponuos pianu Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos SavX 

♦ f
tarpinės Pašelpos koncerte,^Xe" 
dėlioj, sAusio 20 d icker|testuos su lenkais, čekais ir kt. 

Nutarta laikyti tokius kentės*

; ik.

Laiškai Pašte

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti- Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dovv” niobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

501 Azukienei Poniai O
502 Alsazej Jan
504 Aukselis Martin
530 Dolmovis Alois
537 Golzinieni B
538 Giednatis Zigmas G
549 Jankauskiene Petronei
551 Janušytei Miss St.
553 Janus John
555 Kaveckieni Petroleli
565 Kybart Frank
566 Kukenis Juazapas
568 Lazauskis Felik
576 Lewandowski Jozef
582 Kianrakene Bronislavva
589 Nariakas Jozas
599 Petryla Frank
602 Nilimas Kasis
591 Ogozata Elzbieta *
603 Plauska Jakulas
608 Razga Pavei
609 Rauktis Miss Jsusi
623 Semoskeni Truzeto
624 Shereivo Anielija
626 Šimkus K
629 Silovich Anka
630 Sirvvinsko Mike /
631 Smitgaite Miss H

VINC ENTAS G U DIN A USKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 16 dieną, 2 valandą po 
piet, 1929 m., sulaukęs 67 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiau
lių apskr., Papilės parapijoj, 
Dumbrių kaime, Amerikoj iš
gyveno 24 metus. Paliko di
deliame nuliudime sūnų Juoza
pa ir marčią, o Lietuvoj mote
rį, Nastaziją, keturias dukteris 
ir žentą. Kūnas pašarvotas 
randasi 901 W. 119 St.

Laidotuvės įvyks Subatoi 
sausio 19 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vincento Gudinau- 
sko giminės, draugai ir pažis- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simus, Marti ir Giminės.

I .aidotųvėse patarnauja gra- 
bocius Carlson, Tcl. Pullman 
0337.

Vakarienė su 
Programų

Rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta, nedėlioj, sausio 20 d., 1929 
m., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
m«Ž,,siose svetainėse, 3133 So. Hals- 
stid St. Pradžia 6 vai. yakare. 
mkariene prasidės 8 vai. vakare. 
Po vakarienės šokiai.

įžanga $1.00,
Kviečia visus

KOMITETAS.

Lietuviu Teatrališka Draugyste šv. 
Martyno laikys metini susirinkimų, 
sekmadieny, sausio 20 dienų, šių me
tusi vai. po pietų, šv. Jurgio frurap. 
svet., 32 1*1. ir Auburn Avė.

Nariai būtinai malonėkite pažime- 
tu laiku atvykti, nes turime naujų 
reikalų svarstymui, thiųgi privalote 
užsimokėti užsilikusius mokesčius ir 
atsiveskite naujų narių prisirašyti j 
draugystę. P. K., nut, rašt.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

įvairus Gydytojai

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 
lotų savininkų ir draugijų atstovų 
visuotinas metinis susirinkimas įvyks 
septintadieny, Sausio (January) 20 
d., 1929, Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted St., 1 valandą po pietų ant 
3 lubų. Būtinai dalyvaukite, nes 
randasi užsilikusių reikalų katrie tu
ri būti aptarti per jumis.

Kviečia Kapinių Valdyba.

Muzikantai, kurie grojat pučiamo
mis muzikos įstrumentus tinkamus 
benui, pėtnyčioj, sausio 18 d., 8 v. v. 
malonėkit pribūti su įstrumentais į 
p. Petro Woodmano svet., 33 ir Lime 
gatvių. Kviečia L. B. Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos rengiamas jubilie
jinis vakaras 20 metų sukaktuvių jos 
įsikūrimo koncertas atsibus VVicker 
Park salėje, 2040 W. North Avė., 
pradžia 5:30. šiame koncerte daly
vauja Birutės Choras, Pirmyn cho
ras ir dainuos Krasauskienė ir daug 
kitų pasižymėjusių artistų bei mu 
zikų. Visus kviečia dalyvauti šiame 
vakare. Komitetas.

Golden Star L. P ir B. Kliubas 
rengia didelį Novelty šokį, nedėlioj. 
sausio 20-tą dieną, K. Strumilos 
svetainėj, pradžia 8 valandą vakare, 
įžanga 50c. Novelties bus užtekti
nai. Maskaradas buvo labai pasek
mingas tai visi j šį šokį. Komisija J.

Universal Restaurant
Labiausia mėgiama 

lietuvių valgykla 
Bridgeporte

A. A. NORKUS, sav.

750 West

Graboriai
Phone oulevard 4139 

ASALSKIS
M u q patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visOHąiel 
esti sąžiningas Ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23r4 PI. 

Chicago. III.
Patarnauja iaidotu- 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CH1CAGOJ
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės. e

O FIS AfS :
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MKS. A. JARUSZ-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po pietų iki 
8 vai. vakare.

Res. 6109 South 
Albany Avė.

Heinlock 9252

Patarnauju- prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir ■ 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Brighton Park kolionija. The 12 
ward Lithuanian American Dtemo- 
eratie susirinkimas įvyks sausio 20 
nedėlioj kaip 2 vai. po pietų,, Gro- 
manlo svet., 4535 So. Rockwell St.

, Gerbiami piliečiai 12 wardo esate 
kviečiami atsilankyti, nes bus labai 
daug svambių reikalų aptarti. Kurie 
neprigulitį malonėkit prisirašyti prie 
šios organizacijos. Bus įvairių kal
bėtojų. Užprašo organizacijos ko
mitetas. —Frank Aušra.

Metini balių rengia Bridgeporto 
Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliu- 
bas sekmadieny, 20 d. sausio, Audi
toriam svet., 8188 So. Halsted St. 
Gerbiama publika ir kliubo nariai, 
visi /'sat kviečiami be skirtumo. 
Norintieji įstoti į kliubų bus dykai 
priimami. —Komitetas.

Lietuves Akušeres

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Ojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSHj O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taisą trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda ąl- 
kreiniaina i mokyklos vaikus. Va* 
Januos nuo 10 iki 8 vai. NcdClioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S’t.

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomii Street 

Kampas 18th St.
d. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residtnce Tel. Falrfai 6352

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

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

e

A. MONTVID, M. D.
1579 Mtlwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namu telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai, 'vakare
Res. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
TI ------------ - - r i*

Res. 6660 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street* 

Chicago, III.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos :

nuo 9 iki H v. ryto 
nuo 6 iju 9 vai. vak.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12'A. M.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rcs» 6641 South Albany Avenee 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone. Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

/ Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunswick 1624 1
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė.
kambarys 2J)6

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rcz. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų vyriškų 

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

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojau chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrą, moterą ir vaiką pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU netoli Morgan Si 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

GYDO \ 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai ’ 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
. Valandos: • 

N/o 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4729

11
Tel.

7—9

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel.' Victory 0562 .
vai. vak. apart Pagedėlio ii 

Pėtnyčios <

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Wcst Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7*9

Telephone Roosevelt 9090 
Namą Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurinieslyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. įlydė Park 3395

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė 
Tel. Pullman 5950 

Namą Tel. Puilinau 6377\

Albin A. Peters |
(Albin A. Petroshius Peters) /ADVOKATAS /

Room 852 Otis Bldg. /
10 South La Šalie Street

Tel. Randolph 3322 * 
Gyvenimo vieta 6450 S. Whipple St.

Heinlock 4080

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas (Janai 2552 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central G390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.
Tel. Prospect 3525.

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

Tcl<' Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vrfl. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valaidos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. NedėlAnuo 10 iki 12 

Res. Telephone Maža 3200

127

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

DETROIT, M1CH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Bari u m Tower

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

Panedeliais ir Pėtnyčiomia 
iki 7:30 vai. vakare

IM ORIGINAL .



NAUJIENOS, Chfcago, D1 Penktadienis, saus. 18, 1929

Tarp Chicagos
Lietuvių

Padėkavonč art. Le 
onard Brunvaldo

Gerbiamieji! Priimkite mano 
širdingiausj ačiū už surengimą 
man koncerto Lietuvių Audito
rijoj. sausio 16, 1929. Taipgi 
ačiū publikai, kuri atsilankė iš
klausyti mano koncertą. Nors 
nedaug teuždirbau savo koncer
te, bet esu labai užganėdintas, 
kad publika suprato mane ir 
mano dainas. Moralia pasitenki
nimas man yra kur kas bran
gesnis, negu materialia.

Ypatingai dėkavoju “Naujie
nų" R ‘dakcijai ir Administra
cijai ir sekamiems asmenims: 
P. Grigaičiui, A. Rypkevičiui, 
A. Lekavičiui, A. Žymantui, M. 
Jurgelionienei, J. Žymantienei, 
F. Kontrimiutei ir H. Sadaus
kaitei. Taipgi ir kitiems prakil
niems lietuviams, kurie prisi-; 
dėjo prie surengimo konearto.

Aš visuomet busiu dėkingas 
jiffns, gerbiamieji Chicagos lip-; 
tuviai, nes jus mane, visai ne
žinomą, kitos tautos žmogų pa- 
remėt, ir Įvertinot artistų, kar
tu ir mano, darbuotę.

Su aukšta pagarba,
Leonard Brunvald, 
Operos dainininkas.

Juozas Uktveris
Vienas iš lošėju, kuris visa

da atsižymi kaipo komikas ir

ja lošime “Pamišėlių Namas’’ 
jubiliejiniame vakare Chicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašei pos, 
2(110

Wicker Park salėje, 
W. North Avė.

North Side

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Andai vienas vyras, pasiva
dinęs “Piliečiu”, pranešė, kad 
North aidės senberniai susirgę 
nervų liga, o vienas jų busiąs 
sausio 20 dieną išvežtas į be
protnamį, nes, girdi, tempera
tūra tai kylanti, tai puolanti'.

Tai, mat, su tuo “Piliečiu” 
atsitiko taip, kaip ir su tuo žy
deliu, kad jam “šimtas vilkų 
pasimatė”. Kad Northsidėjc 
yra keletas senbernių, tai nie
kas neginčys, bet kad jiems 
grūmotų kokis pavojus, tai ne
matyti: jie sau žydi, kaip jur
ginai darželyj. Jokios nervų 
ligos ių nekamuoja. Bet ma-

I KOSULIAI YRA PAVOJINfil!
fk Išvengkit rimtos ligos sustabdant juos tuo- 

jaus su Severa’s laiko išbandytu 
veikmingu Cough Balsam

tyti, kad “Pilietis” tai ištikrų- 
jti pagautas tos baimės ir tur 
būt jo temperatūra ir keliasi 
ir puola, kad tik tiek pasirody
ti tesugeba.

Todėl patartina, kad pats 
“Pilietis” kuo greičiausia kreip
tųsi j daktarą ir duotųsi tin
kamai išekzamenuoti, idant pa
skiau nebūtų pe^ vėlai. O sen
berniai, kaip draugingi ir ra
mus žmonės, be abejonės, su
teiks piliečiui dvasinės ir med
žiaginės paramos. Taigi, “Pi
lieti”, nelauk, skubėk pas dak
tarą ! Senbernis.

[tavai džiaugiasi kai kū
dikis GERAI MIEGA

štai yra būdas nuraminti ver
kiantį, budintį kūdikį’ ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
tartį daktarai ir milionai moti 
nų prirodė jį esant saugą ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas II. Fletcher parašas 
ženklay tikros Castoria. 
sausimo šalinkis imitacijų.

yra
Del

Sol Ellis & Sons
PLUMBING A HEATING

Geriausias materiolas, 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St
. Tel. Victory 2464 
4606—08 W. 22nd St.

Tel. Cicero 130

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI

KONTR AKTORIAI

Vedame d r h t u s t 
naujas ir senas stn»K 
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam fla
terius ir viską olė
ti trl Aki).

4104 Archer A v.
Lafayette 3533 

_______ ■

pigiausios 
Kre-

Eagle Restaurant
Popuhuriskiausias lietuvių
restaurantas šioje apielinkėje

W . C. Lukaus, 
Savininkas

1745 S. Halsted St
Canal 1547

Blate-

1V.F.SEVERA co

$20 
$10 
$10

•etas 
•eta« 
•etas

*12.60 
$7.60 

$5

CEDAR RAPIDS, 
I0WA

■yj 
yra 
tua

[cLASSIFIED APS

IR

$100 $100DOVANOMIS

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Oertaaala •akahtla darbaa uk % 
Geriauaioa Aukalnfia Crowna __ $2.60
Geriauai Aukainlai Fillinca __ $2.fi0
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.60
Alloy Fllllngs___________________ $1
Sidabrinai Flllnra______________ 60c
lynias dantų --------------------------  60c
ų kainų negausite musų didžiam jam 
i. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me-mr

ir nuo

perų.

jSde' reiX-

do»- iiiir-'”"' '

į

PAVOJINGA yra neboti kutenančio ko
sulio, nors išpptdžiij jis išrodytų visai 

menkas. Yra daugelis ligų, į kurias gali 
išsivystyti užleistas kosulys, o niekurios 
jų yra gana pavojingos. Kai jus lei

džiate kosuliui stiprėti, jus vis dau
giau mažinate savo atsparumą ir 
susilpninate savo galimybę atstumti 

liga.
Vartokite Severa’s Cough Bal

sam sustabdymui to kutenimo 
jūsų gerklėj. Sustabdykit 
savo kosulį pirm negu jis 
pavirs į ką nors rimtesnio. 
Raminantis ir veikmin
gas, šis kosulio balza
mas buvo mėgiamas 
šeimininis vaistas per 
50 metų. Reikalau
kit savo aptiekoje 
jų vardu. Dviejų 
dydžių,** 25 ir 

50 centų.

Goh °S

•’h/ Tnbh>t Vern’»
. Jog

evera’s
COUGH’BALSAM

METINIS KEPURINIS ŠOKIS
Rengia

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pasėly. Dr-ja
Nedėlios vakare, Sausio 20, 1929

M. Meldažio Svetainėj, t
2242-44 W. 23rd PI.

1 1 adžia 6 vai. vakare Įžanga 50c.

Muzika J. Phillips

'..w-r.;,.. r i« i !—«■■■   n irw.i i ■■■■»«—

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS j
Educational

Mokyklos
Financial

Finansai-Paskoloa
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4809 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruejam. Užlaikom 
maievu, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phone tjuctory 7261 
J. S. RAMANčIONIS, Sav.

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 

arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotae.

2604 North Halsted Street^ 
Tel. Buckingham 5037

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9684

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Slogų Darbas. Grek' 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbų mieste. Kedzie 5111.

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinki} ka
tilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj, 
šauk H. Gadeke, Kedzie 1393.

KIETO MEDŽIO PADLAGOS
Panaujinkite jūsų senas nunešio 

tas padlagas su naujoms padlagoms. 
Su mažiau negu kaštuoja naujos kar- 
petos. Apskaitliavimas veltui.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., 

Lafayette 7150

Financial
Finansai-Paskolos

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETKZILEK IBUOTIIEKS 

1647 West 47th Street

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

, ' valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St

REIKALINGA patyrusių opera
torių prie žiurstu arba namu dre
bių, gera mokestis. Smoler, 1834 W. 
North Avė.

Business Chances 
________ Parda v i m ui Bizniai

PARSIDUODA eleetrie shoe repair 
shop, taipgi shoe shlne parlor ir vi
si kiti rakandai, už $225. Atsišaukite 
greitai, 554 W. 31 St.

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
EigKteen Bond \ Mortgage Co.

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtais^^^

TURIU parduot tuoj^UB savo la
bai gražius 5 kambarių rakandus, 
kaip nauji, turiu išvažiuot iš Chica
gos, parduosiu ir atskirus šmotus. 
Parduosiu labai pigiai. 2807 North 
Kedzie Avė.

PA RSI DUODA meatmarket—casb 
biznis, arba mainysiu ant nedidelio 
mūrinio namo.
3 “pool tablo”. Mažai vartoti, pigiai. 
1340 So. 49th -Avė. Cicero, III.

Turiu parduoti irgi

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, su namu arba be namo, senai iš
dirbtas biznis tarpe maišytu tautų, 
0747 So. VVestern Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PA.I IEŠKAU savo brolio Ignaco 
Gunčio, paeina iš Gruzdžių parapijos, 
Staniulių kaimo. Aš esmi ligoninėj 
trečias mėnuo, prašau brolio atsi
šaukti. V. Guntis, Immigrant Aid, 
445 Society Winnipeg, Man., Canada,

STORAžO RAKANDAI 
randą 

........... $37.00 
setas $39.00 
........... $17.00 
............. $8.00

Turiu parduot 
$150 Seklyčios setas 
$175 Miegamojo kan 
$60 W1lton karpetas 
$25 Breakfast setas

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island

Atdara vakarais ir nedėliomis

PARDAVIMUI kriaučių šapa la
bai pigiai, nauja Hoffman mašina, 
elektros iškaba, visi įrengimai ge
riausi, renda pigi 4 kambariai pagy
venimui, nemokanti išmokinsiu to 
biznio, biznis vertas $2000, parduo
siu tik už $600.

4414 So. California Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ADVOKATAS F. J 
BAGOČIUS

REIKALINGI pinigai, aš atiduosiu 
mano puiku pianu tik už $15.00. Box 
1054, J 739 So.t Halsted St.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nū, verta $2,500. Parduosiu už $500’. 
Nepraleiskit progos, ateikit šiandie, 
o rytoj gal bus pervėlu. .3001 Erne- 
raki Avė. Victory 4898.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

''Vitas darbas atsakytos tegužlo m6ne- 
bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ “ 
musų apiellnktų Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Dantų Betas ■« H

$o
$6
$6$a
$1 ,________
Išvalymas dantų

Šių kaln 
ofise. __
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Prea.

826 South State Ht.
Phoae HarrliOM 67A1

Miscellaneous
įvairus

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- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietu ir kitu jvairąnybių 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 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2!4 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199 •

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

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

-------------------------------------------------   , ■■ . ■

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

I 5 t

Mes perkame real estate
, kontraktus

JNTEIR NATIONAL 
INVĘSTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

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

1618 West‘ 18th Street . 
L F. Dankovvski, prez. 
G. T. Dadkowski, ižd.

Nori žinoti kur dabar gyvena se
kantys asmenys:

TILLIE MONKIENE, 1914 buvusi 
moleris Jono Bartašiaus arba Bartu- 
ševvskio arba Bartaševičiaus arba 
Burst, ir gyvenusi tada p. n. 201-155 
Place, Hammond, III. Regis jos duk
tė yra nursė Chicagoj. Jos *vyras 
mirė ir sutvarkymui jo turto neatbū
tinai turi pranešti kur ji dabar. La
bai svarbu.

MONIKA čIRIENfi, moteris Kos- 
tanto čiro, gyvenusi South Boston 
ir turėjusi su vyru namus p. n. 50 
Fuller St., Dorchester, Mass. Lai 
tuoj susižino su manim. Jei nori, 
jos adresas pasiliks paslaptyje. La
bai svarbu jai: yra pinigų de) jos.

MARTIN DAJįENAS pirmiau gy
venęs Pittsburge, Duųuesne ir nese
nai buvęs South Bostone. Tuoj atsi
liepkit, pinigai laukia.

JAMES GITTEMORE, kurs tūrėjo 
brolį Praną karivmenėj. Brolis žuvo, 
reikalaujama brolio. Labai svarbu.

Atty F. J. Bagočius 
253 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Tšdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Enginecrinp 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westerp 
Avė., Chicafco, III. Hem-lock 9149.

PARDAVIMUI Upright Pianas, 
geram stovyje, galima matyti neda
lioj, M. L. Underwood, 1107 E. 65tb 
Street.

TURIU paaukoti $850 Grojiklį 
Pianą 50 volelių ir suoliukas už $75 
paimsite, galit man mokėti mėnesi
niais išmokėjimais. Box 1055, 1739 
So. Halsted St.

Radios

For Kent
IŠSIRENDUOJA 2 krautvės, vie

na su bizniu, kita tuščia, galiu pa
imt į partnerius su bučerne arba 
pirkčiau jeigu pigiai, 5747 So. Ash- 
land Avė.

PASIRĖNDUOJA pigiai 2 kamba
riai su šiltu vandepiu apšildomi, 
4016 So. Artesian Avė.

F'urnished Rooms

RENDAI kambarys, vienam vai
kinui prie 4taažos šeimynos, 2 lubos 
fronte, 2918 So. Emerald Avė.

PASIRENDAVOJA ruimas vie
nam ar 2 vaikinam. Ruimas švarus, 
prie visai mažos šeimynos. 3400 S. 
Union avė. Tel. Yards 0975.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo7 su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vvrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi] 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
hash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan *Ave. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

a Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts,
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. B. Rosner

New Kennedy Furniture Co.
4705 S. Ashland Avė.

Reikalingas lietuvis dali laiko dirbt 
pardavinėtojas, kuris gali kalbėt ang
liškai. šita yra stebėtina proga dėl 
vieno — šauk Shuirnuinn — Bitter- 
svveet 6180.

REIKALINGAS bučeris dirbti pėt- 
nyčioms ir subatoms, arba kasdien. 
317 E. 115 St. Pullman 9223.

DŽEN1TOR1AUS pagelbininkas rei
kalingas, turi būt unijistas, Mike 
William, 4656 Dover St.

REIKALINGAS patyręs 
koris. Turi būt blaivas. 
Rudman, 2530 W. 47th St.

shoema-
Antanas

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Wisconsino Pelningi NamiU
dideli ar maži vasaros rezortai ir 
namai bendrai su farma, $1 j savai
tę. Isikraustykit bile laiku. Mes 
pagelbėsim jums. Nėra pardavėjų. 
Del smulkmenų kreipkitės, ar rašy
kite

Merton R. Fish & Co.
Wisconsin dept., 
4119 Broadwny, 

Bit. 6180

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

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

MES mokame $1 už jūsų senų A.C. 
tube i mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas. Šauk Webstei 
7339.

$50.00 PRISKAITOM
Už jūsų seną Radio ar Phonografą 
perpildyti modeliai sekančių radios 
At\vater Kent, Bosch, Majestic. 
Sparton, R. C. A. Balansas tik pini
gais.

Atdara utarninkais, ketvergais ir 
subatomis vakarais.

Atsinešk šį garsinimą, bus vertas 
$5.00 dougiau.

REICHARDTS,
6421 So. Halsted St

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northvvest Town Radio 
381214 W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes -sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
. Tel. Hyde Park 8296

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midway 6312.

Miscellaneous for Sale
Įvąirttfl Pardavimai

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

Matyklt
“NAUJIENOSE.”

GARSUS radium minę run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkių; lump, nut ir 
eggs pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevard 1036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA garažas už 
cash arba į mainus į mažą na
mą. Garažąs talpina 125 karus. 
Vienas blokas nito White City.

CALUMET GA11AGE
6139 S. Calumet Avė.

PIRMAS pamatymas mano pui
kaus namo ir vietos, išrodys jums 
verte. Aš einu atgal i bučernės biz
ni ir jeigu tomistą norėtum mainyt 
— atsišauk. J. Grvbas, 6142 S. Fair- 
field Avė. Republjc 1598.

PARDAVIMUI bučernė be namo, 
senas biznis, gera vieta, 4319% 
Archer Avė.

SPECIAL1S BARGENAS
Muro namas 2 flatai po 6 kamba

rius, 6 pėdų aukščio beismentas, va
nos, elektra, gasas, yra visi paranku- 
mai, muro garažas 20x20 p^dų, 12 
pėdų aukščio. Kaina tik $8000 — 
įmokėti reikia $1500.

6203 So. Morgan St. 
Savininkas ant antrų lubų iš užpaka

lio įėjimas. Nikodemas Tautkevicz.

SAVININKUI RE1KAI.IGI 
$2000 PINIGŲ

Turi parduoti naują “Octogon” prie
kio 5-5 kambarių 2 flatų modernišką 
namą ant Washtenaw Avė. arti 69tos 
St., arti publiškos ir bažnytinės mo
kyklos, Marųuette Parke.

šauk Prospect 3000

MŪRINIS 2 flatų 5-5 kambarių. 
2 kuržto vandens Šildytuvai, pusant
rų metų senumo, 2 karų garažas, ar
ti mokyklos ir transportacijos, $14,- 
900, cash. 83,000. Sav. Kildare 9213.

$3,000 CASH nupirks gražų 1’4 
augšto marinį narna, 5-4 kamarių, 
karštų vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, gatvė ir elė ištaisytos. Kai
na $13,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė., Tel. Berkshire 7900.

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. modemišką bungalovv, fuma- 
su šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
lengvais išmokėjimais, pamatyk na
rni, 35f0 W. 38 PI. tel. Belmont 2738

2 FLATAI
6806 So. Rockwell St., arti lietu

vių bažnyčios, ligoninės, krautuvių, 
bulvarų, parkų, toks pat budinkas 
nori $2,000 toj apielinkėj. Di
džiausias bargenas — nebus ilgai 
pigus — 5 po 5 kambarius, visi 
aržuolo užbaigimai, kieto medžio 
padlagos, garų apšildomas, 30 pė
dų lotas, gatvė ištaisyta, 3 metų 
senumo, savininkas turi parduot. 
Pirk dabar, jus galėsite parduot su 
pelnu pavasario laiku.
MR. SORENSON, 3211 W. 68rd St.

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio namą, kampas, Storas ir 5 kam
bariai; imsiu bungalow, 2 ar 3 
flatus, lotus, cottage ar automobi
li. 3432 So. Morgan St.

PARDAVIMUI, kad tuojaus už
baigti tvarkymą palikimo — 175 pė
dos prie 126 ir Halsted gatvės;, 225 
pėdų kampas 95 ir Francisco gt.; 
mainys ant nuosavybės su geromis 
įeigomis.

Mr. Sherer, H. J. Coleman X Co.
4705 So. State St. Drcxel 1800

BARGENAS — moderniškas 12 
apartmentų, mūrinis, arti 61mos ant 
Normai bulvaro; tikrai sausio speci
alus. Savininkas turi parduoti greit. 
Ims mažesnį arba farmą, Chester- 
field 0155.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai išrenduoti—2061 Birchvvood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollvcourt 
1913.

BARGENAS — 5 kambarių muro 
moderniškas namelis, aržuolo užbai
gimas, ugniavėtė, fornisu apšildo
mas. Garažas. Ant dviejų lotų. Šauk 
savininkų, Hemlock 6688.

DIDELIS bargenas, parsiduoda 
naujas bungalow 6 ruimų, viršuj 4 
ruimai, apačioj karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garažas, viskas mu
ro, 4718 So. Keeller Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė bungalovv, karštu vandeniu šildo
ma. elektra, guzas. Kaina $6800. Sa 
vininkas, 4787 So. Western Blvd., 
arti 47tos gatvės. Tel. Lafayette 
1696.

V. r J V.
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Kova tarp sovietų Meksika žada amne- 
kairiųjų, dešiniųjų j stuoti kunigus, jei 
laikui sustabdyta jie nurimsią

200 žmonių žuvo per 
žemės drebėjimą

LIETUVOS ŽINIOS
Lengvatos pirkliams

Keletas diktatoriaus Stalino 
priešininkų nubausti pašalini* 
mu iš atsakomingų vietų

MASKVA, sausio 18. - Cent- ) 
ratiniame komunistų partijos ko
mitete* tarp “kairiųjų” ir “de
šiniųjų” elementų įvyko kom
promisas, kuris gal kuriam lai
kui sustabdys karštus ginčus, 
kurie iki šiol ėjo tarp partijos 
lyderių dėl politinės ir ekonomi
nės sovietų politikos.

Praneša, kad diktatorius Sta
linas su savo rėmėjais nuJmudė

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
18. Pusiau oficialiai praneša, 
kad vyriausybė netrukus pasiū
lysianti amnestiją visiems kata
likų kunigams, kurie dabar su 
ginklu rankoj kelia maištą prieš 
valdžią, l ai busiąs pirmas- žing
snis ginčui tarp valstybės ir ka-

vietų valdininkų. Nikalojus 
Bucharinas tapo laikinai paša
lintas iš aktingo “Pravdos”, ofi
ciali© komunistų partijos orga
no, redaktoriaus darbo. Vyriau
siu redaktorium jis pasilieka 
tik vardu.

Vienintelio vakarinio laikraš
čio Maskvoje redaktorium pa
skirtas Stalino rėmėjas. Finan
sų komisaro |>adėjėjas Frum- 
kin, vienas dešiniųjų vadų, pa
šalintas iš aktingo darbo. Ugla- 
ndvas ir Kotovas, kompartijos 
Maskvos komiletos pirmas ir 
antras sekretoriai, buvo priver
sti rezignuoti. Abiem jiem duo
tos menkesnės vietos.

Dešinieji elementai, kurie 
mano, kad sąlygos reikalautc 
reikalaujančios, idant leninistų 
doktrinos butų modifikuotos, 
savo kovą pradėjo politinim*nc 
biure, aukščiausioje sovietų val
džios įstaigoje. Praeitų metų lie
pos mėnesį jie dagi buvo paėmę 
viršų, bet vėliau Stalinas vėl lai
mėjo daugumą, kai viename • 
svariname mitinge buvo disku- 
suojamas kovos su ūkininkais ’ 
dėl duonos klausimas.

Pelitinio biuro priimtas pro
gramas, dėl kurio centraliniamc 
kompartijos komitete per as
tuonias dienas ėjo aitrus ginčai, 
galų gale buvo to komiteto pa 
tvirtintas.

Gauta pranešimų, kad kuni
gas Santa Ana, kuris per dve
jus metus vadovavo maištinin
kų bandorfts Jalisco, Gulimos, 
Michoacano, Dura ilgo ir Gua
nai na to valstijose, ir kuris- nuo
latos buvo federalinės kariuo
menės gaudomas, dabar pasida
vė. Du kiti kunigai, maištinin- i 
kų vadai Jalisco valstijoje, taip
jau pasidavė.

Antisemitų byla
Arba ką sovietijos darbininkai 

žino apie sava vadus

MASKVA, sausio 18. — Min
ske prasidėjo byla dėl antisemi
tizmo. Kaltinamų yra keletas 
stiklo fabriko darbininkų, sukc- 
neveikusių vieną moteriškę dėl 
to, kad ji yra žydė.

Toje byloj pasirodė, kiek so
vietijos ' darbininkai “susipratę” 
ir ką jie žino apie savo komu
nistinę tvarką. Vienas kaltina
mųjų, paklaustas, kas buvo Le
niną^, atsakė:

“Nežinau. Kai buvau raudo
nojoj armijoj, girdėjau, kad 
meninas esąs darbininkų vadas.“

Paklaustas, kas sovietijoje 
naudojasi didesnėmis- privilegi
jomis: darbininkas, ar buržujus, 
jis atsakė, kad čia, girdi, nė 
kokio skirtumo nėsę.

“Kas yra darbininkų sąjun
ga,” jo paklausta.

“Tai tokia vieta, kur mes 
kas mėnuo turime mokėti mo
kesnius,” atsakė kaltinamasis.

m
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Taip atrodė Chicagos Foreman National banko trobesys sausio 13 d., kuomet ten įvyko 
gaisras. Gaisras palietė tik viršutinę trobesio dalį.

Suėmė laivo kapito 
ną dėl imigrantų 

šmugeliavimo

Banditai apkraustė gra- į Morgan ir YOling pa 
žnų krautuvę, pasiėmę - - - 

$200,000 grobio skirti reparacijų 
ekspertais

Iš negyvos motinos išė
mė sveiką gy vą kūdikį

NEW YORKAS, sausio 18.
Penki gražiai apsitaisę “gentle- 
menai”, palikę savo puikų au
tomobilį ties durimis, įėjo į vie
ną brangiausių Ne\v Yorko gra
znų krautuvę Park Avenue neva

BRUNSW1CK, (4a., sausio 18. 
Vyriausybė areštayd čia Porlu- 
galijos-Amerikos škunerio Fan
nie B. Atwo(xl kapitoną J. Lu- 
cia Souzą, kaltinamą dėl šmu
geliavimo j Jungtines Valsty
bes imigrantų, daugiausiai por- 
tugalų ir ispanų.

Susekta, kad škunerio kapito
nas slėpdavo imigrantus drus- siderėję, staiga išsitraukė re- 
kos kroviniuose. Laivui alpiau- 'veiverius, {sakę krautuvės tar
kos į kurį Amerikos uostą, tie nau tojams ir klientams laikytis 
imigrantai būdavo išleidžiami ramiai, jie susižėrė iš vitrinų 
krantai) kaip laivo darbininkai.' oraznil> vertės, kaip apskaičiuo-

Kapitonas Souza imdavęs iš ja< u* 200 tūkstančių dolerių, 
tokiu bodu įšmugeliuojamų imi- 8^0 į savo automobilį ir dingo, 
grantų nuo 40C iki 1,000 dole-' - 
rių. , I

gentlemenai, kad niekas negalė
jo jų įtarti, “Gentlemenai” ta
čiau pavartę brangmenas ir pa
siderėję, 

Laivui alpiau- veiverius.

WASHINGTONAS, sausio 18. 
— Sir Esme Ho\vard, britų am
basadorius, pranešė valstybės 
departamentui, kad aliantų ir 
Vokietijos diplomatiniai atsto
vai VVashingtone išrinko ()wen 
P. Youngą ir J. P. \ Morganą 
kaip neoficialius Jungtinių Val
stybių reprezentantus ekspertų 
komisijoje, kuri turės peržiūrė
ti Daweso planą ir galutinai nu
statyti Vokietijos reparacijų su
mą.

Bostonietis Thomas Nelson 
Perkins išrinktas pavaduotoju.

Prie ko veda prohibi
cijos fanatizmas ,

--------  Hoover išvyks mėnesiui , 
į FloridąNASH VII J.E, Tenn., sausio 

W. C. T- U. (krikščionių

Mirė dėl mokslo ir 
kitų žmonių labo

Ethel Barrymore, akto
rė, turi sumokėti 

$10,000 taksų

STF^’BENVILLE, Ohio, sau ' ig, .
šio 18. Vakar į vietos ligoni- moterų blaivybės sąjungos) kon-
nę buvo atgabenta jauna mo- vencijoje tos sąjungos Davidso-
teriškė, Mrs. Zenzaline Diana- no kauntės skyriaus pirmininkė, ‘prezidentas Ilerberl Hoover at- 
more, 22 metų amžiaus. Ji buvo . *.......................
mirtinai pašauta savo uošvio, 
Franko Dianamore, kuris* be sa
vo marčios dar mirtinai pašovė

VVASHINGT'ONtAS, sausio 18.
Laivyno ligoninėj vakar mi

rė Dr. Jcseph Goldiberger, visuo- 
Mrs. E. P. Blair, davė savo sky- einantį pirmadienį išvyks į Flo- menės sveikatos tarnybos chi- 

ridą, kur jis mano visą mėnesi rurgas. Savo tirinėjimais jis 
praleisti saloj netoli nuo Miami yra daug nusipelnęs medicinos 
Beach. srity ir pasižymėjo ypačiai ko-

riaus natriams j^akymą,, ikad 
kiekviena jų butų uoli prohibi- 
cijos darbininkė: kiekviena, su-

WASH!N'GTONAS, sausiu 18.' 
Išrinktas Jungtinių Valstijų

NEW YORKAS, sausio 18.
Miss Ethel Barrymore, žinoma 
aktore, pasirodo, per šešerius 
metus nesumokėjo valdžiai savo 
pajamų taksų.

Vyriausybė dabar ima ją na- 
gan ir reikalauja iš jos 
labo $’0,040.01 nesumokėtų 
eų.

viso
tak-

savo žmoną ir paskui pats nusi
šovė.

Ligoninėj pasirėdė, kad jau
na moteriškė buvo nėščia ir ne
trukus turėjo gimdyti kūdikį. 
Kai po valandos ji ligoninėj mi
rė, gydytojai tuojau* paguldė 
ją ant operuojamo stalo ir pada
rė operaciją. Kūdikis buvo iš
imtas gyvas ir sveikas, ir dak
tarai sako, kad jis gyvens.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Jš dalies debesiuota ir šalčiau; 
vidutiniai, daugiausia žiemių va
karų vėjai.

Sekmadienį nenusistojęs oras 
ir šalta.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 33° ir 35° F.

šiandie saulė teka 7:14. lei
džiasi 4:47. Mėnuo Mdžiasi 1:52 
lyto.

uodus kurio asmens degtine -at
siduodantį kvapą gatvėje, na
muose ar tramvajuje, tuojau 
kad praneštų probibicijos vy
riausybei, nes, girdi, "kas geria 
degtinę, tas yra blogesnis ir už 
butlegerį.”

Be šito bendro visoms įsaky
mo, pirmininkė paskyrė dar 10<> ( 
tam tikrų “vigilančių”, kurios 
turės šnipinėti, kas geria ar lai
ko namie degtines.

Prieš šitokį kauntės organiza
cijos pirmininkes įsakymą betgi 
užprotestavo valstijos W. C. T. 
U. pirmininkė, Mrs. Clements. 
Pastaroji pareiškė, kad ponia 
Blair jau per daug toli nuėjus 
savo prohibiciniu uolumu.

voje su pelagra.
Tyrinėdamas ligas ir dary

damas eksperimentus pats ant 
... x v.. OAA • savęs, Dr. Goldberger pagaliau 4 tarnautojai užmušti, 300 paša- .. r v. .
žieriu sužeisti Bavo I,a"asl* >ri>Ų i lagrą, nuo kurios geriausi moks-

iiLin a im i imu \ ■> • ! liniukai daktarai nepajėgė su-PHtLADELPHlA, Pa., sausio .. . , r. . .. r vi j i-rasti vaisto. Jis buvo gimęs18. — Netoli nuo Aberdeen, Md.,1 . , .. . .., , ............... . ’ Austrijoj 1874 metais,susikūlė du pasazienniai ir vie
nas prekių traukiniai. Nelaimė
je keturi traukinių tarnautojai 
buvo užmušti, penktas ptivojin- 
gai, tur būt mirtinai, sužeistas. 
Apie trys šimtai pasažierių taip-1 
jau buvo lengviau ir sunkiau | 
sužeisti, bet nė vienas ne 
j ingai.

Katastrofa įvyko vakar 
kare per tirštą miglą.

Traukinių nelaimė

Tornado Illinois

šeši asmens užmušti; 20 moki
niu sužeisti mokyklai sugriu-

Pavo- vus

pava-
EVANSVHjLE, Ind„ saus. 18.

Per tornadą, kuris praėjo

Jugoslavų sargybiniai i 
nušovė tris bulgarus

—---------------------- ---- r vi iviuauij, kliiia piuvji;
NUčOVfi SAVO ŽMONĄ, PAS-' ruožu nuo Lape Giraudau, Mo.

KUI PATS NUSIŽUDĖ per Illinois pietinę dalį iki Fort 
Branch, Ind., buvo, kiek žino- 

BLOOMINOTON, III., sausio ma, užmušti šeši asmens, dau- 
18. — Bert Izzard, 42 mėtų am- • giausiai mokyklų vaikai. Mau- 
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BLOOMINGTON, III

“J’Accuse” knygos au
torius Grelling mirė
BERLYNAS/ sausio 18. — 

Vakar čia mirė Dr. Bicliard 
Grelling, pagarsėjusios karo me
tais knygos “J’Accuse” (Aš 
Kaltinu) autorius, 76 metų am
žiaus.

Dr .Grelling buvo uolus paci
fistas ir Vokiečių Taikos Drau
gijos įsteigėjas. Kilus didžia
jam karui, jis kaltino dėl jo 
Vokietiją, ir lodei buvo priver
stas bėgti j Šveicariją. 

— ■ ** 4 ...
Netyčia nušovė sūnų

GRANITE CITY, 111., saus. 18.
Vartydamas savo medžiokli

nį šautuvą vietos gyventojas 
Gail Akerman, kuris rengėsi ei
ti medžioti, netyčia nušovė savo 
7 metų amžiaus sūnų.

SOFIJA, Bulgarija, sausio 18. J
— Laikraščio Zora gauta tele- žiaus, nušovė čia savo žmoną,' nte, UL tornadas sugriovė mo- 
grama praneša, kad sienoje Yįes kuri buvo su juo pasimetus ir j kyklą ir apie dvidešimt moki- 
Ftadomiru Juogslavijos sargybos1 gyveno pas savo seserį, paskui niu buvo sužeisti, 
kareiviai nušovė tris bulgarus, tuo pačiu revolveriu pats misi- ** ’
bandžiusius pereiti sieną. šovė.

I Ruožu, kuriuo tornadas jira- 
|ėjo, padaryt* daug žalos..

Krakatao veikia
HA/VGA, sausio 18. -- Iš Bu

tą vi jos praneša, kad povandeni
nis Krakatao ugniakalnis vėl 
ėmęs smarkiai veikti.

Venezuelos miestas Cumana vi- 
■ sai sunaikintas; daugybė žmo- 
i nių sužeista

CARACAS, Venezuela, sausio 
18. — Praneša, kad per įvykusį 
vakar smarkų žemės drebėjimą 
(aimana mieste iš griuvėsių 
buvo išimti du šimtai asmenų 
nebegyvų ir daug sužeistų. (

(aimanos gubernatoriaus be
vielis pranešimas prezidentui 
Gcmezui sako, kad beveik kiek
vienas mieste trobesys sunti
kintas. Daug žmonių užmuštų 
ir sužeistų. Gubernatorius pra
šo ūmios gydytojų pagalbos, me
dikamentų ię maisto.

Telegrafo stotis Margaritos 
saloj, kuri yra Karibų juroj į 
žiemius nuo Cubanos miesto, 
sako, kad žemės suipurtymai ten 
buvę taip smarkus, jogei išju
dinti bažnyčių varpai patys ėmė 
skambinti-

Černov, rusų ‘eserų 
vadas, jau Amerikoj

NEW YORKAS, sausio 18.
Garlaiviu Majestic atvyko į 
Ameriką Viktoras černov, rusų 
so*cia!istų-revoliucionierių vadas.

KALNAS. — Prekybos ir pra
monės rūmai daro žygių, kad 
vizas ir pasus išdavinėtų su rū
mų liudijimais.

J uo reikalu jau gautas finan
sų ir vidaus reikalų ministerių 
sutikimas. Be to rūmai prašo 

, įvesti papigintą mokesnį už pa
sus ir vizas lankantiems užsie
nio parodas ir muges.

Muzikas Žilevičius at
važiuos Amerikon

Kauno “Lietuvos Žinios” pra
nešu sužinojusios, kad muzikas 
p. Žilevičius netrukus žada va
žiuoti Amerikon tęsti studijas.

i Už puskvortę degti- 
į nes amžinu nubau- 
; dė amžinu kalėjimu

M'ANISTIQUE, Mich., sausio 
18. Del to, kad Tony Papich 
penktą kartą buvo nusikaltęs 
prohibicijai, teismas šiandie nu
teisė jį kalėjimui ligi gyvos gal
vos- Paskutinis jo nusikaltimas 
buvo toks, kad prohibicijos šni-

Prieplaukoj jį pasitiko didelis 
būrys rusų socialistų. Černov 
laikys visą eilę prakalbų Nesv 
Yorke ir kituose Amerikos mies
tuose.

BLUEFIELD, W. Va., sausio 
18. Atėjusio j čia iš vakarų 
prekių traukinio viename vago
ne rado vos gyvą nuo šalčio b 
budėjimo jauną, 17 metų, negrą. 
Pasirodė, kad negriukas įlipo Į 
vagoną East St. Louise, III., ir, 
"traukinio tarnautojų ten užda
rytas, daugiau kaip keturia?. 
dienas keliavo, šaldamas ir ha-
daudamas.

LENKAS PASMERKTAS MIR 
TI ELEKTROS KĖDĖJ

JEBSEY CITY, N. J. sausio 
18. Lenkas Peter Kudzinows- 
ki, kuris prieš kiek laiko papjo
vė vaiką, Joseph Storellj, išsivi- 
liojęs jį į Jersey City pievas, t i
po teismo pasmerktas mirti ele
ktros kėdėj.

SALT LAKE CITY, Utah 
sausio ’8. Per pastaras tri 
dienas čia mirė meningitu* sep
tyni asmens. ,

pa i rado jo namuose “paintę” 
(puskvortę) degtinės.

Papich yra ketverto vaikų tė
vas. •

Traukinys užmušė 3 ge
ležinkelio darbininkus
P4HST T()WN, Ohio, sausio 

18. — Netoli nuo čja vienas pre
kių traukinys užlėkė, ant kuo
pos darbininkų, taisiusių Balti- 
more & Ohio geležinkelį. Trys 
darbininkai buvo lokomotyvus 
sutriuškinti negyvai, o keturi 
kiti pavojingai sužeisti.

4 nusikaltėliai mirė 
elektros kėdėj

MILLEDGEV1LLE, Ga., saus. 
18. — Valstijos kalėjime čia šia
ndie buvo elektros kėdėj nužu
dyti keturi nusikaltėliai, visi 
negrai, mirties bausmei pasmer
kti dcl žmogžudybių.

Amanullah bandysiąs 
I atgauti Afganų sostą

LONlM)N.AŠ7~ausi<> 18. — 
Pranešimai iš Karachi, Indijoj, 
sako, kad buvę^ Afganistano 
karalius Amanullph, kuris yra 
pabėgęs į Kandt^arą, renkąs jė
gas tarp pietinių afganų ir ban
dysiąs atgauti prarastą sostą.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai Siunčia pini- 

• gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimų ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.




